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THÔNG BAO
V/v tuycn Sinh hê vàn bing dai hQCthé hai chinh quy
nim 2019 dçt 1 (Khéa 18, niên kh6a 2019-2022)
Thyc hiên kê hoqch tuyên Sinhnàm 2019 dôi Véi hê vàn bâng dai hoc thér
hai chinh quy, Truong Dai hoc Luât Hà NOithông béo tuyên Sinh hê van bing
dai hoc thü•hai chinh quy nàm 2019 dqt I (Khoâ 18) md tai Truòng nhu sau:
1. Dieu kiên (IV thi
Công dân nur6cCHXHCN Viêt Nam cé dû câc diêu 1<iêndudi dây durqc
thi tuyên Sinh vào chucng trinh dào tao hê vàn bàng dai hQCtht hai chinh
quy cùa Truòng:
- Dâ cé mot bàng tôt nghiêp dai hQChê chinh quy h04c bàng thac sy•,

Nguòi cé dù süc khoè dê hoc tap theo quy dinh; không dang trong thèi
gian châp hành hình phat h04c dâ châp hành xong hình phat nhtrng churadurqc
xéa ân tich hoac dang bi truy ctu tréch nhiêm hình sv.

2. Chi tiêu, ngành dào
Tông chi tiêu tuyên Sinhhê vàn bàng dai hQCthér2 chinh quy dqt I nàm
2019: 200 chi tiêu. Chi tiêu phân bô cu thê cho tùng ngành nhu•sau: ngành Luat
130 chi tiêu, ngành Luat Kinh tê 70 chi tiêu. Thi Sinhdàng k)"du thi theo thl'rtu
urutiên nguyên vong I và nguyên vong 2. Truòng së xét nguyên vong l, truòng
nguyên vong I không dû sô luqng trûng tuyên, Truròng
hqp sô thi Sinh dàng
së xét nguyên vong 2.

Truòng chi tô chüc tuyên Sinh cho câc ngành cé tù 50 thi Sinh trò lên
dâng k)"nguyên vong l.
3. Thò'i gian dào
và thò'i gian hQC
Thèi gian dào t?o:
Dào tao tâp trung, liên tuc 2,5 nàm têi Truòng. Tùy theo khà nâng, Sinh
viên cé thê "r sip xêp dê rüt ngàn h04c kéo dài thèi gian hQCtap Truòng.
Thò'i gian hQc:

- Ngành Luit Kinh tê: HQCngày thérBày và Chù nhât (câ ngày)

Ngành Luat: HPC câc buôi toi trong tuan tù thü Hai dên thé' Bày; hoac
hQCngày thl'r Bày và Chü nhât (cà ngày). Sinh viên dâng k}' thòi gian hQCngay
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trong Phiêu dàng
dg tuyên. Truròngchi tô chtc l&phQCtheo thòi gian trên
nêu cé tù 50 thi Sinh trüng tuyên ding 1<9.
4. Miën thi, môn thi và hình thfrc thi tuyen Sinh
4.1. Miên thi tuyên Sinh
Miën thi tuyên Sinh dôi v6i:

- Nguòi da tôt nghiêp dai hoc hê chinh quy tai Trtròng Dai hoc Luât Hà
Nêi cé nhu câu dâng

vào hoc ngành dào tao m6i;

- Ngtrèi dâ cé bâng tiên SY.
4.2. Môn thi pà hình thli'Cthi tuyên Sinh
Dôi v6i câc truèng hqp không thuêc dièn miën thi:

- Thi Sinh dkrthi tric nghiëm khâch quan hai môn: Môn "Nhüng nguyên
Ij co bàn cùa chù nghïa Mâc-LêNin" (phân "Kinh tê chinh tri và Chù nghïa xâ
hêi khoa hQC")và môn "Duòng lôi câch mang cùa Dàng cong sàn Viêt Nam"
theo chucng trình cùa BOGiâo
và Dào tqo.
- Diêm trüng tuyên là tông diêm cùa hai môn thi, không cé môn nào

1.0

diêm (theo thang diêm 10) duqc xâc dinh ttr cao xuéng thâp dên dù chi tiêu.

5. Hè sr ding
Nguòi dàng
- 01 phiêu dàng

dv thi
dg thi tuyén Sinh cân nop 01 bê hô sa, gôm cé:
hQCbing dai hoc thérhai;

- 01 bàn khai hô sa tuyên Sinh cé dén ành, cé xâc nhân cùa thü trtrdng ca
quan dang công tâc
chinh quyên dia phtrcng noi thuèng trü;
- 02 bàn sao cé chtng thgc vin bàng tôt nghiêp dai hQCthérnhât•,
- 01 bàn sao cé chtng tmrc bàng diêm dai hQCthérnhât;
- 01 bàn sao giây khai Sinh và 02 ânh cd 3x4 cm.

6. Thèi gian phit hành, nhân ho srvà thi tuyén
* ThÒigian phdt hành và nhên ho sa.'

- Phât hành hè so: Tù ngày 08/01/2019dén 05/3/2018 (nghi Thü 7, Chü
Nhât).

- Nhân hô sc: Ttr ngày 18/02/2019dén ngày 07/3/2019 (nghi Thü 7, Chü
nhât);

- Dia diêm: Tai Phòng Dào tao TruròngDai hQCLuit Hà Nêi: Phòng
A 106, A 107 (tàng I nhà A).

* Thùi gian thi tuyên:
Durkiên thi tuyên vào ngày 17/3/2019 (Chü Nhât).
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* LF phi ding k)" dg' thi và tô cliü•cxét tuyên, tô clui•c thi: 150.000 dông
(mot trâm nàm muoi nghìn dông)/I hô sa. Lè phi này nop khi thi Sinhnop hô sa.
Thi Sinhdà nop hô sa, không tham dg thi không durqctrà lai hô so và lè phi.

7. On tâp tru&c khi thi tuyên Sinh
Truòng tô chüc ôn tap cho thi Sinh cô nguyên vqng, thông tin chi tiet së
duqc thông bâo sau khi thi Sinhnop hô sa.
Lu•u

Hô so chi duqc phât hành và thu t4i Phòng Dào tao, Truòng Dai

hQCLuât Hà Nôi. Truòng không phât hành và thu hô sa

bât ct dia chi nào

khâc.

MQichi tiêt Xin liên hé v6'i Phòng Dào tao, Truòng Dqi hec Luât Hà Nêi,
sô 87, duòng Nguyân Chi Thanh, quân Dông Da, thành phô' Hà Nëi.

Dién thoai.•024.38351879; 024.38359803./.
Duòng dây néng tuyên sinh: 1900.1205
NO'inhên.•
- Vu TCCB, BOTu phâp (dé.p/h);
- Bâo Phâp luat VN (dé dua tin);
- Câc Phé Hiêu truÙng (dê chi dao t/h);
- Công TTDT Tru&ng (dè dua tin);
- Luu: VT, BT.
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