
 

THÔNG BÁO 

V/v tuyển sinh hình thức đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học  

năm 2021 (đợt 2) mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội  

 

 Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm 2021 đối với hình thức đào tạo vừa làm 

vừa học trình độ đại học; 

Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo vừa làm 

vừa học trình độ đại học năm 2021 (đợt 2) mở tại Trường như sau: 

1. Chỉ tiêu, ngành đào tạo 

Tổng chỉ tiêu hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt 2 năm 2021: 200 chỉ tiêu, 

trong đó: 

- Chỉ tiêu hình thức đào tạo vừa làm vừa học văn bằng đại học thứ nhất: 100 

chỉ tiêu; 

- Chỉ tiêu hình thức đào tạo vừa làm vừa học cấp bằng đại học cho người đã 

có bằng đại học: 100 chỉ tiêu; 

Ngành đào tạo: Ngành Luật - mã số: 7380101 

2. Đối tượng tuyển sinh 

- Người dự tuyển hình thức đào tạo vừa làm vừa học văn bằng đại học thứ nhất 

phải tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên;  

- Người dự tuyển hình thức đào tạo vừa làm vừa học cấp bằng đại học cho 

người đã có bằng đại học phải tốt nghiệp từ đại học trở lên; 

Ngoài ra, người dự tuyển phải có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định; không 

đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc đã chấp hành xong hình phạt nhưng 

chưa được xóa án tích hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

3. Phương thức tuyển sinh 

3.1. Đối với hình thức đào tạo vừa làm vừa học văn bằng đại học thứ nhất 

* Tuyển thẳng đối với người có bằng đại học, thạc sỹ, tiến sỹ; 

* Xét tuyển theo kết quả học tập. Xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu, 

đối với: 
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+ Người tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục 

thường xuyên). Tổ hợp xét tuyển bao gồm: A00 (Toán, Vật lí, Hóa học); A01 (Toán, 

Vật lí, Tiếng Anh); C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí); D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng 

Anh); D02 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga); D03 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp); D05 

(Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức); D06 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật); 

+ Người tốt nghiệp trung cấp (người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng 

tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong 

chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT); 

+ Người đã tốt nghiệp cao đẳng. 

3.2. Đối với tuyển sinh hình thức đào tạo vừa làm vừa học cấp bằng đại học 

cho người đã có bằng đại học  

* Đối với hình thức đào tạo vừa làm vừa học văn bằng đại học thứ nhất: 

Xét tuyển thẳng được áp dụng đối với các thí sinh: Có bằng tốt nghiệp từ thạc sĩ trở 

lên; tốt nghiệp đại học từ loại Giỏi trở lên; tốt nghiệp đại học do cơ sở giáo dục nước 

ngoài cấp bằng; Bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ/ sư phạm tiếng 

nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp; có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 

5.5 trở lên hoặc tương đương; các chứng chỉ ngoại ngữ khác tương đương trình độ 

bậc 4 ( theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) do Bộ Giáo dục và 

Đào tạo công bố. 

* Đối với hình thức đào tạo vừa làm vừa học cho người đã có bằng đại học: 

Xét tuyển đối với thí sinh không thuộc diện xét tuyển thẳng: Xét kết quả điểm trung 

bình chung tích luỹ toàn khoá học bậc đại học của thí sinh từ cao xuống thấp cho đến 

hết chỉ tiêu. Điểm xét tuyển được xác định theo thang điểm hệ số 10. Đối với các thí 

sinh có điểm trung bình chung toàn khoá học theo thang điểm hệ số khác sẽ được 

quy đổi về thang điểm hệ số 10 theo công thức quy đổi ( làm tròn đến hai chữ số thập 

phân). 

 4. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 

- Xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia: Điểm trung bình chung của 

03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển >= 5.0 trở lên; 

- Xét tuyển sử dụng kết quả lớp 12 bậc THPT hoặc tương đương: Điểm trung 

bình chung của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển >= 5.0 trở lên; 

- Xét kết quả học bậc trung cấp, cao đẳng, bằng đại học thứ nhất: Điểm trung 

bình học tập trình độ trung cấp, bằng cao đẳng, bằng đại học thứ nhất (điểm trung 

bình này là trung bình cho tất cả các môn trong chương trình học)  >= 5.0 trở lên. 
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5. Hồ sơ tuyển sinh  

Người đăng ký dự thi tuyển sinh cần nộp 01 bộ hồ sơ, gồm có: 

- 01 Phiếu đăng ký dự tuyển hình thức đào tạo vừa làm vừa học; 

- 01 bản sơ yếu lý lịch có dán ảnh, có xác nhận của thủ trưởng cơ quan đang 

công tác hoặc chính quyền địa phương nơi thường trú; 

- 02 bản sao có chứng thực văn bằng tốt nghiệp liên quan đến điều kiện tuyển 

thẳng hoặc xét tuyển; 

Lưu ý:  

+ Nếu thí sinh tốt nghiệp tại cơ sở đào tạo nước ngoài phải nộp Giấy chứng 

nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

+ Nếu thí sinh tốt nghiệp hệ liên thông phải nộp bằng trung cấp hoặc cao đẳng 

kèm theo bằng đại học; 

+ Nếu thí sinh có bằng thạc sỹ hoặc tiến sỹ phải nộp kèm theo bằng thạc sỹ, 

tiến sỹ kèm theo bằng đại học. 

- 01 bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận kết quả thi THPT/học bạ /bảng 

điểm bằng đại học thứ nhất (tùy thuộc thí sinh đăng ký dự tuyển vào hệ vừa làm vừa 

học văn bằng 1 hay hình thức đào tạo vừa làm vừa học cấp bằng đại học cho người 

đã có bằng đại học); 

- 01 bản sao giấy khai sinh và 02 ảnh mầu cỡ 4x6 cm (chụp trước ngày nộp hồ 

sơ tối đa 01 tháng). 

6. Thời gian phát hành, nhận hồ sơ, xét tuyển, công bố trúng tuyển và lệ 

phí dự tuyển 

* Phát hành và thủ tục nhận hồ sơ: 

- Thủ tục và thời gian nhận hồ sơ:  

+ Thí sinh cần phải nhập thông tin đăng ký xét tuyển lên trang thông tin tuyển 

sinh của Trường http://tuyensinh.hlu.edu.vn trước khi nộp hồ sơ. Trường không nhận 

hồ sơ nếu thí sính chưa nhập thông tin đăng ký dự tuyển lên trang thông tin tuyển 

sinh của Trường. 

+ Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 30/11/2021 (nghỉ Thứ 

7, Chủ nhật). Trường chỉ nhận hồ sơ của thí sinh dự tuyển sau khi thí sinh khai thông 

tin trực tuyến và nộp lệ phí dự tuyển tại Phòng Tài chính-Kế toán của Trường: phòng 

A.108 ( tầng 1 nhà A). 

http://tuyensinh.hlu.edu.vn/
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           - Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Phòng Đào tạo đại học Trường Đại học Luật Hà 

Nội: Phòng A1.08 (tầng 1 nhà A) 

- Lệ phí đăng ký dự tuyển:150.000 đồng (một trăm năm mươi nghìn đồng)/1 

thí sinh. Thí sinh đã nộp hồ sơ, không tham gia dự tuyển không được trả lại hồ sơ và 

lệ phí. 

- Thí sinh chuyển khoản lệ phí đăng ký dự tuyển vào tài khoản có thông tin 

như sau: 

+ Tên tài khoản: Trường Đại học Luật Hà Nội 

+ Số tài khoản: 999998810018 

+ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Đông Đô 

Khi chuyển khoản cần ghi rõ các thông tin sau: 

“Họ tên, Số CMND/CCCD, VB1VLVH” đối với thí sinh đăng ký xét tuyển văn 

bằng đại học thứ nhất;  

“Họ tên, Số CMND/CCCD, VB2VLVH” đối với thí sinh đăng ký xét tuyển cho 

người đã có bằng đại học; 

- Lưu ý:  

+ Thí sinh có hồ sơ không hợp lệ, thí sinh không thuộc diện trúng tuyển sẽ 

không được hoàn lại lệ phí xét tuyển. 

+ Những thí sinh không nộp lệ phí xét tuyển Trường xẽ không xét tuyển. 

* Thời gian xét tuyển và công bố trúng tuyển, nhập học: 

Dự kiến xét tuyển và công bố danh sách trúng tuyển trong tuần từ ngày 

13/12/2021 đến ngày 17/12/2021. Dự kiến nhập học ngày 30/12/2021, bắt đầu học 

tập từ ngày 03/1/2022.  

7. Thời gian đào tạo, thời gian học và học phí 

- Thời gian đào tạo:  

Được xác định trên cơ sở số lượng tín chỉ người học phải tích lũy cho Chương 

trình đào tạo ngành Luật hệ văn bằng đại học thứ nhất là 129 tín chỉ, đối với chương 

trình đào tạo cấp bằng đại học cho người đã có bằng đại học là 109 tín chỉ.  

Tùy theo khả năng của người học và điều kiện của Trường, của đơn vị liên kết 

đào tạo, người học đăng ký học để rút ngắn hoặc kéo dài thời gian học tập ở Trường 

theo quy định. Sinh viên tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định sẽ được công nhận tốt 

nghiệp. 
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          - Thời gian học:  

Học các buổi tối trong tuần từ thứ Hai đến thứ Bảy; hoặc học tối thứ Sáu, cả 

ngày ngày thứ Bảy và Chủ nhật.  

- Học phí:  

* Đối với hình thức đào tạo vừa làm vừa học văn bằng đại học thứ nhất: Học phí dự 

kiến với sinh viên: 1.470.000đ/tháng (tương đương 465.000đ/ tín chỉ); dự kiến lộ 

trình tăng học phí tối đa cho năm học 2021-2022 là 11% từ năm học 2022-2023 

Trường sẽ điều chỉnh mức học phí theo hướng từng bước tự chủ đại học; 

* Đối với hình thức đào tạo vừa làm vừa học cho người đã có bằng đại học: Học phí 

dự kiến với sinh viên: 1.470.000đ/tháng (tương đương 335.000đ/ tín chỉ); dự kiến lộ 

trình tăng học phí tối đa cho năm học 2021-2022 là 11% từ năm học 2022-2023 

Trường sẽ điều chỉnh mức học phí theo hướng từng bước tự chủ đại học. 

Lưu ý: Hiện nay, có một số cơ sở giả mạo tuyển sinh hình thức đào tạo vừa 

làm vừa học của Trường Đại học Luật Hà Nội. Trường lưu ý với các thí sinh: Thí 

sinh trực tiếp mua hồ sơ tuyển sinh tại Trường Đại học Luật Hà Nội, tại Phân hiệu 

Đắk Lắk hoặc tại đơn vị liên kết (nếu mua hồ sơ tại đơn vị liên kết thì phải có văn 

bản của Trường Đại học Luật Hà Nội đồng ý mở lớp liên kết đào tạo). 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo Đại học, Trường Đại học Luật Hà Nội, 

số 87, đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.  

Điện thoại:  024.38359803; 024.38351878; 024.38351879;  

0243.8355770; 0243.8355771. 

Đường dây nóng tuyển sinh: 1900.1205./. 

Nơi nhận: 
- Vụ TCCB, Vụ PL chung Bộ Tư pháp (để p/h t/h); 

- Hiệu trưởng (để báo cáo); 

- Các Phó Hiệu trưởng (để chỉ đạo t/h); 

- Cổng TTĐT Bộ Tư pháp (để đưa tin); 

- Báo Pháp luật VN (để đưa tin); 

- Cổng TTĐT Trường (để đưa tin); 

- Lưu: VT, ĐTĐH. 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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