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Thuc hièn kê hoqch tuyén Sinhnàm 2019 dôi Véi hê vàn bàng dai hQCtht
hai chinh quy, Trtròng Dai hoc Luât Hà Nêi thông bio tuyen Sinhhê vân bing
dai hQCthérhai chinh quy nim 2019 dqt 2 (Khoâ 18) md tai Truèng nhursau:
1. Dièu kiên (IVthi
Công dân nuéc CHXHCN Viêt Nam cé dù câc diêu kiên duréidây duqc
dy thi tuyên Sinh vào churcngtrình dào tao hê vân bàng dai hQCtht hai chinh
quy cùa Truèng:
- Dâ cé mot bàng tét nghiêp dai hoc hê chinh quy
bàng thac sy;
- Nguèi cé dù stc khoè dê hQCtâp theo quy dinh; không dang trong thòi
gian châp hành hình phat
dâ châp hành xong hình phat nhung chua durqc
xéa ân tich hoac dang bi truy ctu tréch nhiêm hình Skr.
Ngoài câc diêu kiên trên dây, thi Sinhdu•tuyên vào ngành Luit (dành cho
cân bê làm công tâc phâp chê) phài cé công vin cüa co quan dang công tâc cù di
hoc.

2. Chi tiêu, ngành dào
Tòng chi tiêu hê vin bàng dai hoc tht hai chinh quy dqt 2 nim 2019: 300
chi tiêu (trong dé ngành Luit Kinh té 80 chi tiêu; ngành Luat cho mQidôi turqng
160 chi tiêu, ngành Luât dành cho cân bê phâp chê 60 chi tiêu). Thi Sinhding
ky dy thi theo thfr "r urutiên nguyën vçng I và nguyên vçng 2. Truòng së xét thi
Sinh trüng tuyên theo nguyên vçng l, truòng hqp sé thi Sinh dâng ky nguyên
vçng I trüng tuyên không dû sô luqng, Truòng së xét trüng tuyên theo nguyën
vçng 2.

Truròngchi tô chtc tuyên Sinh cho céc ngành c6 tù 50 thi Sinhtrè lên
dàng ky nguyên vqng l.
thbi gian hQCvà hQCphi
3. Thòi gian dào
Thèi gian dào
Dào tao tap trung, liên tuc 2,5 nàm tai Truròng.Tùy theo khà nàng, Sinh
kéo dài thòi gian hoc tâp &
viên cé thê tv sâp xêp dàng IcyhQCde rüt ngân
Truèng theo quy dinh.
Thò•i gian hQc:

HQCcéc buôi tôi trong tuân tù thü Hai dên tht Bày;
Bày và Chù nhât (cà ngày). Sinh viên dàng k}' thèi gian hoac hQCngày thü
hQCngay trong Phiêu

dàng k)"hoc. Truong chi tô chûc lép hQCtheo thèi
gian trên nêu cé tù 50 thi Sinh
trüng tuyén dàng

HQCphi:
Mûc hQCphi duqc âp dung theo quy dinh tai Nghi dinh sô
86/2015/NDCP ngày 02/10/2015 cùa Chinh phù vè miën, giàm hQCphi,
h6 trq chi phi hQC

tâp và cc che thu, scrdyng hQCphi dôi Véi cc sb giâo duc thuêc
hê thông giâo

duc quôc dân tù nàm hQC2015-2016 dén nàm hQC2020-2021.

4. Miën thi, môn thi và hình thfrc thi tuyen Sinh
4.1. Miên thi tuyên Sinh
Miên thi tuyên Sinhdôi v6i:
- Ngurèi dâ tét nghiêp dai hQChê chinh quy tai Truèng Dai hQCLuât Hà

Nêi cé nhu câu dàng k}' vào hQCngành dào tao méi;
- Nguòi dâ cé bâng tiên SY.
4.2. Môn thi và hình thü'Cthi tuyen Sinh

Doi Véi câc trurèng hqp không thuêc dièn miën thi:

- Thi Sinh dkrthi tràc nghiëm khâch quan hai môn: Môn "Nhüng nguyên
IY cc bin cùa chù nghïa Mâc-LêNin" (phàn "Kinh tê chinh tri và Chù nghïa xâ
hôi khoa hQC")và môn "Dtròng lôi câch mang cùa Dàng cong sàn Viêt Nam"
theo churcng trình cùa Bê Giâo duc và Dào tao.
- Diêm trüng tuyên là tông diêm cùa hai môn thi, không cé môn nào I .0

diém (theo thang diém 10) durqcxâc dinh tù cao xuông thâp dén dù chi tiêu.

5. Hè

ding kS'dy thi

Nguròi ding

dy thi tuyên Sinhcân nop 01 bê hô sa, gôm cé:

- 01 Phiéu dàng ky hQCbàng dai hQCthû hai;

- 01 bàn khai hô sa tuyên Sinh cé dân ành, cé xâc nhân cùa thù truròngco
quan dang công tâc h04c chinh quyên dia phtrcng noi thuèng trü;
- 02 bàn sao cé chtng thvc vàn bàng tôt nghiêp dai hQCthü nhât;
- 01 bàn sao cé chfrng tmrc bing diém dai hQCtht nhât;

- 01 bàn sao giây khai Sinh và 02 ành mâu cd 3x4 cm (Chuptru6c ngày
nop hô sc tôi da 01 thâng).
- Công vàn ct di hQCcùa cc quan dang công tâc (dôi Véi thi Sinhdy tuyên
vào ngành Luât (dành cho cân bê làm công tâc phâp chê).

6. Thèi gian ph{t hành, nhân hè sc và thi tuyen
* Thòi gian phdt hành và nhên hô sa.'
- Phât hành hè so: Tù ngày 20/5/2019dén 31/7/2013(nghi Thü 7, Chü
Nhât).
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-

so:

ngåy 15/7/2019dén ngåy 09/8/2019(nghi Thir 7, Chü

- Dia diém: Tei Phöng Dåo too TrurbngDei hoc Luat Hå Nöi: Phöng
A106, A107 (tång I nhå A).
* Thö•igian thi tuyån:
Dv kién thi tuyén våo ngåy 25/8/2019(Chü Nhät).

* L? phi ding k' dg•thi vå tb chic xét tuyån, tb chic thi: 150.000döng
(lnöt träm näm muroinghin dbng)/l hd so. L? phi nåy nop khi thi Sinh nop hd so.
Thi Sinh dä nop hd so, khöng tham dv thi khöng duqc trå lei hd so vå l? phi.

7. On tip tru•6ckhi thi tuyen Sinh
Truong to chü•cön tap cho thi Sinhco nguyen vong, thöng tin chi tiét sé
durqcthöng båo sau khi thi Sinh nop hö so.

Luu j: I-liennay, c6 mét sö co giå moo tuyen Sinhhe vän bång doi hoc
thir 2 chinh quy cüa Truong Dai hoc Luat Hå Nöi. Truong luru v6i cåc thi sinh:
Hö so chi duqc phåt hånh vå thu toi Phöng Dåo teo, Tru&ngDei hoc Luat Hå
Nöi. Truong khöng phåt hånh vå thu hd so ö båt cir dia chi nåo khåc.
Moi chi tiét Xinlién he: Phöng Dåo tqo, TruÖngDei hpc Luét Hå Nöi, sö
87, du•ångNguyän Chi Thanh, quän Döng Da, thånh phö' Hå Nöi.
Dien thoqi: 024.38351879;024.38359803.
Duong däy nöng tuyénsinh: 1900.1205./.
Nai nh@n:
TL. HIVU TRUONG

- Vu TCCB, Vu PL Chung Tu phåp (dé
p/h t/h);
- Båo Phåp luat VN (dé dua tin);
- Cåc Ph6 1-lieutnr&ng (dé chi doo t/h);
(dé dua tin);
- cdng
- Ltru: VT, DT.
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