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THÔNG BÁO
V/v nộp chứng chỉ ngoại ngữ đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại
học chính quy ngành Luật, chương trình liên kết đào tạo với Đại học
Arizona (Hoa Kỳ), diện xét tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt
nghiệp THPT năm 2020
Trường Đại học Luật Hà Nội liên kết với Trường Đại học ARIZONA,
Hoa Kỳ tiến hành tuyển sinh 100 chỉ tiêu ngành Luật hệ đại học chính quy theo
Chương trình liên kết đào tạo năm 2020 với các thông tin tuyển sinh cơ bản sau
đây:
- Phương thức xét kết quả học tập bậc THPT: 40 chỉ tiêu trong tổng số chỉ
tiêu dùng để xét tuyển dựa trên kết quả học tập của cả năm lớp 10, cả năm lớp
11 và Học kỳ 1 năm lớp 12 bậc THPT. Để tham gia xét tuyển theo phương thức
này, thí sinh phải đạt loại Khá của 3 học kỳ trở lên (tính đến Học kỳ 1 lớp 12).
Cách tính điểm và điểm ưu tiên xét tuyển tương tự như mục 1.5.1.
- Phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT: 60 chỉ tiêu trong tổng số
chỉ tiêu dùng để xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT theo các tổ
hợp A00, A01, C00, D01, D02 và D03. Để đăng ký dự tuyển, tổng điểm của các
môn thuộc tổ hợp xét tuyển của thí sinh ≥ 15.00 điểm.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tiếng Anh (áp dụng cho tất cả các
phương thức xét tuyển): Thí sinh phải có trình độ tiếng Anh IELTS 5.0 trở lên
hoặc tương đương. Thí sinh phải nộp bản sao có chứng thực chứng chỉ tiếng
Anh theo kế hoạch của Trường thì việc đăng ký mới có giá trị pháp lý. Thí sinh
có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.0 trở lên hoặc tương đương và sử dụng chứng
chỉ này để miễn bài thi Ngoại ngữ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 thì được
quy đổi 10 điểm môn tiếng Anh.
Thực hiện kế hoạch tuyển sinh của Trường trên cơ sở kế hoạch tuyển sinh
của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo tới các thí
sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào hệ đại học chính quy ngành Luật,
chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona (Hoa Kỳ), năm 2020 dựa vào
kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.0 trở
lên hoặc tương đương và sử dụng chứng chỉ này để miễn bài thi Ngoại ngữ kỳ
thi tốt nghiệp THPT năm 2020 kế hoạch nộp chứng chỉ ngoại ngữ như sau:
1. Quy định về hồ sơ
- Thí sinh nộp 01 bản sao có chứng thực chứng chỉ tiếng Anh đã sử dụng
để miễn bài thi Ngoại ngữ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 để Trường thực
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hiện kiểm tra, đối chiếu và quy đổi điểm cho thí sinh theo đề án tuyển sinh năm
2020 của Trường Đại học Luật Hà Nội
2. Phương thức và thời hạn nộp hồ sơ
Thí sinh nộp hồ sơ từ ngày 23/9/2020 đến 17h00 ngày 27/9/2020 theo một
trong hai hình thức sau:
- Thí sinh trực tiếp đến nộp hồ sơ tại Trường: Phòng A1.07, Trường Đại
học Luật Hà Nội, số 87 đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
Giờ làm việc: sáng từ 08h00 – 11h00; chiều từ 14h00 – 17h00
- Thí sinh gửi hồ sơ theo hình thức chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển
phát ưu tiên. Ngày, giờ gửi hồ sơ xét tuyển cho Trường Đại học Luật Hà Nội
được tính theo dấu bưu điện.
Địa chỉ nhận:
Phòng Đào tạo đại học, Trường Đại học Luật Hà Nội
Số 87 đường Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
ĐT: (024)38351879 – (024)38359803
Đường dây nóng: 19001205
Thí sinh đã nộp hố sơ sẽ không được Trường trả lại vì bất cứ lý do gì.
Thông tin chi tiết xem tại Cổng thông tin điện tử của Trường:
www.hlu.edu.vn ./.
Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT (để b/c);
- Hiệu trưởng (để b/c);
- Cổng TTĐT Trường (để đưa tin);
- Lưu: VT, ĐTĐH.
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