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1. Ngành ào

-

Läk

ngày 26/02/2021 cça Truong ai
1 nm

2021, Phân hiÇu Truong

Låk (Phân hiÇu) thông báo tuyèn sinh cao hÍe

dinh huÛng úmg dång, nhu sau:

t¡o và chi tiêu tuyên sinh

Ngành Luat hiên pháp và Luât hành chính: 25
Ngành Luât kinh tê: 20 chi tieu.

-

2021

hÍc Luât Hà NÙi t¡i tinh Dk

Thyc hiÇn Thông báo sô 576/TB-HLHN
Dai hÍc Lu-t Hà NÙi t¡i tinh ák

1 nm

chi tiêu

Thi sinh drgc dang ký toi da 02 nguyÇn vong khác nhau dói vói 02 ngnh dào
tgo trong Phiêu döng ký du thi. Truong hop thí sinh dng ký ngyyén vong I vo
ngành dao tgo khong dú sô lugng de tó chvc thi tuyên sinh thì Truong së chuyen
sang ngành dào t¡o theo nguyÇn vong 2 mà thi sinh dã dng
2.

Dja diem, thÝi gian ào t¡o và hinh

théc ào

ký.

t¡o

- Dja diem dào t¡o: Phán hiÇu Truong Dai hÍe Lu-t Hà NÙi t¡i tinh ák

(Dja chi: to dän phô 8. phurmg Tän An. Tp. Buôn Ma ThuÙt. tinh ák
Thoi gian dào t¡o: là thÝi gian tích lky ü

-

vào thú bày và chç

nh-t hàng tuân).

Hinh théc ào

-

60 tin chi,

dåu kiên

Lák

Lák).
02 nm

(hÍc

t¡o: Chinh quy, theo hÍe chê tin chi.

3. Dieu kiÇn du thi

Nguoi du thi tuyên sinh ào t¡o trinh Ù th¡c s+ phäi áp úng các dieu kiÇn sau
3.1. Có bng tôt nghiÇp ¡i hoc hÇ chính
quy, hÇ vùa làm vira hÍc cúa các

trurong droc tuyên sinh các mâ ngành: Luât; Luât kinh tê ho·c Lu-t kinh doanh:
Luât quôc te: Lu-t thurong m¡i quoc të, là ngành dúng ho·c ngành gan voi
ngånh
däng ký dy thi o trinh dÙ th¡c si.
Cu thê nhu sau:

Nguoi có bng tôt nghiÇp d¡i hÍc ngành dúng,. bao gôm: ngành Luat hÍc
duge däng ký då thi vào tât cà các ngành dào
có bng
tôt nghip
dai hÍc ngành Lu-t kinh tê hoac Luât kinh t¡o th¡c s+; ngudi
doanh duoc du thi vào ngành dào t¡o
-

th¡c s+ Lu-t kinh të.

kinh

té hoc

bng tôt nghiÇp dai hÍc gan (bao gôm: ngânh Lu-t
të ho·c Luät thuong mai quôc tê) có nguyÇn
Luat kinh doanh. ngành Lu-t quoc
và Lu-t hành chính.
vào ngành ão t¡o th¡c si Luat hién pháp
thi
du
ký
vong dang
khi då thi theo quy dinh cua Truong.
hoc bo sung kiên thúe truóc
Nguroi

có

phai

chra nhán dugc hàng tot
(Trning hop thi sinh tôt nghiép dai hoc nhmg
tôt nghiép tam thoi hoc vn ban có
nghiep dai hoc thi phai nop Giáj ching nhgn
trách nhiÇm bó sng hô s o sau khi có hng tot
giá tri tuong duong. dong thòi có
luát do co sß dao tao
nghiep dai hoc. Ngvoi có bng 1ot nghiÇp d¡i hoc ngành
chát luong
nuóc ngoai cáp phái có vn ban công nhan vn bng cua Cuc Quan ly
gido dyc dao tao thue BÙ Giáo duc và Dao tao).
hành ky luât tù múc
3.2. Ly lich bàn thân rô ràng. không trong thoi gian thi
canh cáo tro lên và không trong thoi gian thi hành án hinh su, dugc co quan quáan

ly

nhan su noi

dang läm viÇc ho·c

chinh

quyên dja phuong

noi cu trù xác

nhan.

3.3. Có dù súc khoe dê hÍc t-p.
3.4. Nop hô so dng

ký då thi ây dú, úng

h¡n theo quy dinh cua Truong.

4. Phuong théc tuyên sinh và các môn thi tuyên sinh

4.1. Phurong thée tuyên sinh: Thi tuyên (dôi voi thi sinh là còng dân ViÇt
Nam); xét tuyên (dôi vói thi sinh là nguoi nuóc ngoài) và duoc

thåc hiÇn theo quy

dinh rieng.
4.2. Các môn thi tuyên sinh:
Thi sinh thuÙc ói

tuçng áp dung phuong thúc thi tuyên phai dår thi các mòn

sau dây:

4.2.1. Môn ngogi ngir
Thi môn tiêng Anh (trinh Ù b-c 3/6 Khung nng lyuc ngo¡i ngù 6 b¡c dùng
cho ViÇt Nam, ban hành kèm theo Thông tu sô 01/2014/TT-BGDÐT ngày
24/01/2014 cua BÙ truong BÙ Giáo dåc và ào tao). Truong chi tô chúe thi các
mon tiêng Nga. tiêng Pháp. tieng Trung, tièng uc,
nang luc ngo¡i ngù 6 b-c dùng cho Vit

tieng Nh-t (trinh dÙ 3/6 Khung

Nam) neu có it nhàt 30 thi sinh däng ky

du thi doi vÛi môi mon thi.
Thi sinh có mÙt trong các vän bäng, chúng chi sau duoe mièn thi mon ngoai ngï:
a) Có báng tot nghiep dai hoc. th¡c si, tiên sî duqge dào t¡o toin thoi giano nuoc

ngoai dugc co quan có thàm quyên cong nh-n vån bàng theo quy dinh hiÇn hành:
b) Có bäng tôt nghiÇp d¡i hÍe chuong trinh tièn tien theo tDè an cua B0 Giáo
dye và Dào t¡o vê dào to chuong trinh tiên tièn o mÙt só truong dai hoe cua ViÇt
Nam có doi tác nuóc ngoai cung cap bâng:
c) Có bang tot nghiep dai hÍe ngành tiéng Anh. Pháp. Nga. Dire. Trung. Nh-t:

IELTS 4.0

5.0, TOEFL 450
45 60, TOEIC 4 ký nng (môi ký nng tù
PBT, TOEFL 133 CBT. TOEFL iBT
BI (PET tir 140 - 160 diêm): Tiêng Nga:
275 diêm). Cambridge English level 3 d) Có chúng chi trinh

dÙ ngoai ngë: Tieng Anh:

-

-

TRKI 1: Tieng Pháp: DELF BI, TCF niveau 3; Tiêng Trung: HSK câp Ù 3; Tieng

Tiêng Nh-t: JLPT N4.

Duc: B1. ZD:

Doi vói các chúng chi ngo¡i ngï tieng Anh dugc câp boi các co sß dào t¡o
chi ngoai ngï tiêng Anh trinh Ù tà 3/6
trong nuóc. Truòng chi châp nh-n chúmg
tro lên theo Khung nng luc ngoai ngï 6 b-c dành cho ViÇt Nam ho·c tuong
và cho phép
duong do các co so ào t¡o duoc BÙ Giáo dåc và ào t¡o công nh-n
dành cho
dào tao. câp chéng chi ngo¡i ngù theo Khung nng luc ngoai ngï 6 b-c

Viet Nam (theo Vn

bán sô 138/TB-QLCL ngày 08/02/2021 cça Cåc truóng Cåe

Quan lý chât luong, BÙ Giáo dåc và ào

t¡o). Các chúng chi này phài dugc câap

sau khi B0 Giáo dåc và ào

b£n chính thúc vê viÇc cho phép c0 só

t¡o ã

có vn

dào tao dó duoe câp chúng chi ngo¡i ngû theo Khung näng lye ngo¡i ngû 6 b-c,
con thoi h¡n 02 nm

kê të ngày cap chúng chi ên

ngày nÙp hô so ng

ký dy thi.

Danh sách các co so dào t¡o duoc BÙ Giáo dåc và ào t¡o công nh-n và cho
phép dão tao, câp chúng chi ngo¡i ngï theo Khung nng lyc ngo¡i ngï 6 b-c dành
cho ViÇt Nam (theo Vn bàn sô 138/TB-QLCL ngày 08/02/2021 cça Cye truong

Cuc Quàn lýchât lugng. BÙGiáodåc vàåo t¡o) bao gôm:
sSó
TT

Thoi diêm droe BÙ

so dào tao câp churng chi ngogi ngû theo
Khung n ng lyc ngoai ngir 6 b-îc dành eho

Tên

co

Viêt Nam

1Truong D¡i hÍc ngo¡i ngt - ai

GD&DT cho phép tô chéc|
dánh giávàcâp chéngchi

hÍe Quôe gia Hà NÙi

06/12/2018

2 Truong ai hÍe ngogi ngï -ai hÍc Huê

06/12/2018

3 Truong ¡i hÍc ngo¡i ngï -ai hÍc à Näng

06/12/2018

4 Truong Dai hÍc Su ph¡m TP. Hô Chí Minh

06/12/2018

5 Truong ai
6

hÍc Hà NÙi

Dai hoe Thái Nguyên

14/5/2019
14/5/2019

7 Truong ¡i

hoc Su pham Hà NÙi

14/5/2019

8 Truong ai

hoc Cân Tho

14/5/2019

9 Trrong ai

hÍe Vinh

10 Hoc viÇn An ninh nhân dân
11

Truomg ai

hoc Sài

Gon

12 Truomg D¡i hÍc Ngân hàng thành phô Hô Chi Minh
13
14

Iruromg D¡i
Truong Dai

|15 Truong
16

Trurong

hÍc
hÍc
Dai hÍe
Dai hÍc

07/11/2019

13/12/2019
07/02/2020
20/02/2020

Trà Vinh

21/9/2020

Vn

Lang

12/3/2020

Quy Nhon
Tây Nguyên

08/9/2020
02/02/2021

4.2.2. Môn thi chù chôtvà môn thi khong chi chot
STT
Tên ngành ào tao
Môn chú chôt
Môn không chúchôt

2

Luat hiên pháp va Lu2
hành chinh

Luat hién pháp

Luat hành chính

Luâtkinh te_

Luat thuong mai

LuatlaoÙng

5. Noi dung và dang thúc ê thi
5.1. Doi vói môn chç chôt và môn không chù chôt cua ngành dào t¡o: NÙi
dung thi bao gôm kién thérc theo chuong trinh ào t¡o b-c ¡i hÍc; d¡ng thúc dê thi
tu luan hoãc bán trc nghiÇm; thöi gian làm bài 120 phút.
5.2. Doi vÛi môn ngo¡i ngï: ê thi ngo¡i ngt trinh Ù b-c 3/6 theo Khung
nng luc ngo¡i ngîr 6 b-c dùng cho ViÇt Nam; dang thúc dê thi và thÝi gian thi

theo quy dinh t¡i Quyt

dËnh só 1481/QD- BGDET ngày 10/5/2016 cua BÙ Giáo

due và Dào t¡o.

6. Doi trong uru tiên và chính sách uu tieèn
6.1. Doi t1ryng ru tiën

a) Nguoi có thoi gian công tác liên tåc të 02 nm
h¡n nÙp hð so dng ký då thi) t¡i các ja
trong Quy chê tuyên sinh d¡i hÍc, cao dng

trö lên (tính ên

ngày hêt

phurong dugc quy jnh lå Khu vrc I
hÇ chính quy hiÇn hành. Thi sinh phäi

có quyêt dinh tiêp nh-n công tác ho·c diêu ông,

biÇt phái công tác cùa co quan, to

chuc có thâm quyèn;
b) Thuong binh. ngudi huong chính sách nhu thuong binh;
c) Con liÇt s+:
d) Anh hùng låc luong vk trang, anh hùng lao Ùng;

d) Nguoi dân tÙc thiêu sô có hÙ khâu thuong trú të 02 nm
phuong duoc quy dËnh là Khu våe 1 trong Quy chê tuyên sinh ¡i
chinh quy hiÇn hành;

trò lên ß dËa

hoc, cao ng

hÇ

e) Con dë cça nguroi hoat Ùng kháng chiên bj nhiêm chât Ùc hoá hÍc, duoe
Uy ban nhân dân câp tinh công nh-n bË dË dang. dË t-t, suy gi£m khà näng ty lue
trong sinh hoat, hÍc t-p do h-u quà cça chât Ùc hoá hÍe.
De duoc huong chính sách uu tiên, thí sinh phai có ây

hop chúng minh ôi

dç các loai giây tÝ

tuong duoc huong chính sách uru tiên tai thoi diem nÙp hô so.

Truong thsre hiÇn viÇc xét và công nh-n thí sinh du diêu kiÇn huong chinh sách uru
tien trën co so giay tß có trong hò so då thi cça thi sinh vào thÝi diêm xét ho so.

6.2. Chinh sách wu tiên
Thi sinh thuÙc dôi
turong
thuÙe nhieu dôi tugng uru tiên)
100 vào kêt quà thi cça môn

tiên nêu trên (bao gôm cå truong hop thi
sinh
duoe cong 10.0 diem (muoi diem) theo thang diem
ngoai ngï (néu không thuÙc dôi tugng durgc miên thi
uu

5

ngoai ngï)

và

theo thang diêm 10 vào kêt quà thi
duoc công 1,0 diêm (mÙt diêm)

cua mon chù chôt
7.

Ho

so

thuÙc ngành dng ký dr thi.

ký dy thi

ng

7.1. Ho so däng ký dy thi bao gôm:
a) Phiêu dng

b)

Ban

sao

ký då thi (theo mâu cça Truong):
có

chúng thåc bng

tôt

nghiÇp d¡i hÍc ho·c giây chúng nh-n

tôt

nghiÇp t¡m thÝi ho·c tuong duong:
c) So yêu lý lich có xác nh-n cça co quan quàn lý nhân su noi thí sinh dang
làm viÇc ho·c cça chinh quyên dja phuong noi thi sinh cu trús
d) Giây chúng nh-n cça co quan y tè có thâm quyên vê viÇc thi sinh có ç

súc

khoe de hoc t-p. nghièn cúru;
d) Các giây tÝ xác nh¡n vê ôi

tugng uu tiên cça co quan có thâm quyên theo

quy dinh t¡i Kho£n 1 Diêu 9 Quy chê ào
cong chumg và 01 (mÙt) ban photo các vn

diêu

t¡o trinh Ù th¡c s+; 01 (mot) bàn sao có
b ng.

chúng chi ngoai ngï chung minh

kiÇn duoc mien thi ngo¡i ngu.
e) Ban sao bàng iêm

d¡i hÍc có chúng thrc (ôi

vói thí sinh thuÙc diÇn phäi

hoc bô sung kiên thúre);
tên

9)01 anh 3x4 chyp không quá 06 tháng tinh dén ngåy nÙp hô so, có ghi hÍ
và ngày tháng nm sinh, ngành då thi ß m-t sau
ành.
Thi sinh

không tring tuyén không dueoc trà lai hô so)

7.2. Thü tuc dng
Buóc 1: Thi sinh

ký dy thi
ki

då thi trên công thông tin diÇn të cça truong t¡i dËa
chi: http://www.hlu.edu.vn (måc tuyên sinh sau d¡i
hÍc).
Buóc 2: NÙp (bàn céng) hô so dng ki då thi và lÇ
phí tuyên sinh t¡i Phòng
Dào t¡o và Công tác sinh viên Phân
hiÇu Truong ai hÍc Lu-t Hà NÙi t¡i tinh
Dåk Läk.
dng

-

Thi sinh

dugc coi là hoàn thành thç tuc ng ki du thi dúng h¡n khi ã
ng ký
true tuyên trên công thông tin diÇn tù. nÙp b£án
cíng hô sa dng ký du thi và nÙp l
phí tuyên sinh theo quy dËnh.
8. Kê hoach tô chúc
tuyên sinh
8.1. Phát hành và
nh-n hô so däng ký då thi: Tù ngày 05/3/202I dèn
ngày
29/4/2021 t¡i Phòng Dào t¡o và
tác sinh viên Phân hiÇu
Công
Truong ai hÍc
Luat Hà NÙi t¡i tinh äk Lk
chi: tô dân phô 8
(Dja
Tan
An, thanh pho
Buon MaThuÙt, tinh Dk
phuong
Lk).
-

Luru
truóc khi

ý: Thi sinh dng ký dr thi online trên
nop hô sø truc tiép (ban cung) t¡i Phancong thong
hiÇu.

tin

diÇn tir cua Irirmg

8.2. To chúrc hÍc bô sung kiên thée cho các thí sinh thuÙc ôi

tugng phâi hÍc

bo sung kién théc (nêu có): Të ngày 05/5/2021 dên truóc khi tô chérc thi tuyen

sinh (lich và Ëa diém hoc bô sung kiên thirc duoe thrc hiÇn theo thông báo riêng
cua Truong).
8.3. Thông báo danh sách thi sinh ù

tùcça Truong: Tù ngày

19/5/2021 dên

diêu kiÇn du thi trên Công thông tin diÇn

ngày 21/5/2021.

8.4. To chúc ôn thi: Dy kiên të ngày 03/5/2021 ên ngày 20/5/2021. Dja
diem: Phân hiÇu Truong ¡i hoc Lu-t Hà NÙi t¡i tinh ák Låk.
8.5. To chéc thi tuyn
hieu Truong ai

sinh: Ngày 29/5/2021 và 30/5/2021. ja

hÍc Lu-t Hà NÙi t¡i tinh äk

iem:

Phân

Läk.

8.6. Thong báo kêt quâ thi tuyên sinh trên Công thông tin diÇn të cua Truong:
Tu

ngày 21/6/2021 ên ngày 23/6/2021

8.7. Thông báo và nh-n don phúc kh£o, tô chéc châm phúc khào và công bo
kêt quà phúc khào: Tù ngày 25/6/2021 én ngày 15/7/2021.

8.8. Công bó danh sách thi sinh trúng tuyÁn: Tù ngày 18/7/2021 ên

ngày

20/7/2021.
8.9. Thông báo nh-p hoc: Tu ngày 21/7/2021 dén ngày 25/7/2021.
8.10. Nhâp hÍc, khai giang: Dy kién të ngày 6/8/2021 ¿n ngày 07/8/2021.
8.11. Le phi xét duyêt hô so và lÇ phí thi tuyên sinh: 800.000 dông, trong ó:
Lê phi xét duyêt hô so: 200.000 dông/thi sinh

-

Le phi thi tuyên sinh: 200.000 dông/môn thi.
Moi chi tiêt xin liên hÇ:

-

Phan hieu Truòng ¡i hoc Lu-t Hà NÙi t¡i tinh ák
8, phuong Tân An, Tp. Buôn Ma ThuÙt, tinh ák Låk).

Lák (Dja chi: Tô dân phÑ

Diên thoai: 02623.977.799, 02623.988.989.
Noi nhan:

KT. GIÁM DÓC

Các co quan, tô chúrc, don viË, cá nhân có nhu
câu dào t¡o;
Các don vË cça PH (U/h);
Công TTÐT cça Truòng (dua tin);

PHÓ GIÁM DOC

-

-

- Luru: VT, DT&CTSV.

PHAN H!EU
LUAT HA tor
TA

TINH*TS Nguyen Manh Hùng
HOC

