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THÔNG BÁO 

V/v đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội 

trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2022 

 

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 22/7/2022 đến 17h00 

ngày 20/8/2022, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển 

theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo tới các thí sinh có nguyện vọng đăng ký 

xét tuyển vào trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy (Khóa 47) năm 2022 

như sau: 

1. Quy định về đăng ký nguyện vọng xét tuyển 

- Thí sinh phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển đối với tất cả các phương 

thức xét tuyển theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống hoặc trên Cổng dịch vụ 

công quốc gia (xem hướng dẫn tại Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc 

trên Cổng dịch vụ công quốc gia). Thí sinh không đăng ký nguyện vọng trực 

tuyến theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ không được công nhận kết 

quả xét tuyển; 

- Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) theo 

các phương thức xét tuyển sớm bao gồm: Phương thức xét tuyển thẳng theo Quy 

chế tuyển sinh; Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT; 

Phương thức xét kết quả chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế khi đăng ký nguyện vọng 

theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia phải 

chọn đúng phương thức xét tuyển đã đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điệu kiện tốt 

nghiệp THPT) theo các phương thức xét tuyển sớm với Trường và chọn đăng ký 

tổ hợp xét tuyển “KHAC”; 

-  Thí sinh có thể đăng ký đồng thời nhiều nguyện vọng với các phương 

thức xét tuyển khác nhau, mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất 

trong số các nguyện vọng đã đăng ký khi đảm bảo điều kiện trúng tuyển. 

2. Bảng thông tin chi tiết ngành, phương thức xét tuyển trên Hệ thống 

đăng ký nguyện vọng xét tuyển 

Thí sinh tra cứu thông tin về ngành, phương thức xét tuyển, tổ hợp xét 

tuyển theo bảng chi tiết trong Phụ lục đính kèm Thông báo này. 
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 Thông tin chi tiết xem tại Cổng Thông tin điện tử của Trường theo địa 

chỉ: www.hlu.edu.vn ./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp (để b/c); 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c); 
- Hội đồng Trường (để b/c); 
- Hiệu trưởng (để b/c); 
- Phó HT Lê Đình Nghị (để báo cáo); 
- Cổng TTĐT Trường (để đưa tin); 
- Lưu: VT, ĐTĐH (10). 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

(Đã ký) 
 
 

Nguyễn Triều Dương 



BỘ TƯ PHÁP 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

 

 

PHỤ LỤC 

BẢNG THÔNG TIN CHI TIẾT NGÀNH, MÃ NGÀNH,  

PHƯƠNG THỨC, TỔ HỢP XÉT TUYỂN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC,  

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NĂM 2022 
(Kèm theo thông báo 2711/TB-ĐHLHN ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội) 

TT 
Mã 

trường 
Mã ngành Tên ngành 

Mã 
phương 

thức 
xét 

tuyển 

Tên phương 
thức xét tuyển 

Tổ hợp 
xét tuyển 

Ghi chú 

1 LPH 7380101 Luật 100 
Xét kết quả thi 
tốt nghiệp 
THPT 

A00; A01; 
C00; D01; 
D02; D03; 
D05; D06 

 

2 LPH 7380101HB Luật 200 Xét học bạ KHAC 

Xét kết 
quả học 
tập bậc 
THPT 

3 LPH 7380101TT Luật 301 
Xét tuyển thẳng 
theo Quy chế 
tuyển sinh 

KHAC  

4 LPH 7380101OL Luật 500 

Xét tuyển các 
thí sinh tham dự 
cuộc thi Đường 
lên đỉnh 
Olympia 

KHAC  

5 LPH 7380101PH 
Luật (đào tạo tại 
Phân hiệu Đắk 
Lắk) 

100 
Xét kết quả thi 
tốt nghiệp 
THPT 

A00; A01; 
C00; D01; 
D02; D03; 
D05; D06 

 

6 LPH 7380101PHHB 
Luật (đào tạo tại 
Phân hiệu Đắk 
Lắk) 

200 Xét học bạ KHAC 

Xét kết 
quả học 
tập bậc 
THPT 

7 LPH 7380101LK 
Luật (liên kết với 
Đại học Arizona, 
Hoa Kỳ) 

408 
Chỉ sử dụng 
chứng chỉ quốc 
tế để xét tuyển 

KHAC  

8 LPH 7380107 Luật Kinh tế 100 
Xét kết quả thi 
tốt nghiệp 
THPT 

A00; A01; 
C00; D01; 
D02; D03; 
D05; D06 

 

9 LPH 7380107HB Luật Kinh tế 200 Xét học bạ KHAC 
Xét kết 
quả học 
tập bậc 
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TT 
Mã 

trường 
Mã ngành Tên ngành 

Mã 
phương 

thức 
xét 

tuyển 

Tên phương 
thức xét tuyển 

Tổ hợp 
xét tuyển 

Ghi chú 

THPT 

10 LPH 7380107OL Luật Kinh tế 500 

Xét tuyển các 
thí sinh tham dự 
cuộc thi Đường 
lên đỉnh 
Olympia 

KHAC  

11 LPH 7380109 
Luật Thương mại 
quốc tế 

100 
Xét kết quả thi 
tốt nghiệp 
THPT 

A01; D01  

12 LPH 7380109HB 
Luật Thương mại 
quốc tế 

200 Xét học bạ KHAC 

Xét kết 
quả học 
tập bậc 
THPT 

13 LPH 7380109TT 
Luật Thương mại 
quốc tế 

301 
Xét tuyển thẳng 
theo Quy chế 
tuyển sinh 

KHAC  

14 LPH 7380109OL 
Luật Thương mại 
quốc tế 

500 

Xét tuyển các 
thí sinh tham dự 
cuộc thi Đường 
lên đỉnh 
Olympia 

KHAC  

15 LPH 7220201 Ngôn ngữ Anh 100 
Xét kết quả thi 
tốt nghiệp 
THPT 

A01; D01  

16 LPH 7220201HB Ngôn ngữ Anh 200 Xét học bạ KHAC 

Xét kết 
quả học 
tập bậc 
THPT 

17 LPH 7220201TT Ngôn ngữ Anh 301 
Xét tuyển thẳng 
theo Quy chế 
tuyển sinh 

KHAC  

18 LPH 7220201OL Ngôn ngữ Anh 500 

Xét tuyển các 
thí sinh tham dự 
cuộc thi Đường 
lên đỉnh 
Olympia 

KHAC  


