TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
PHÂN HIỆU TẠI TỈNH ĐẮK LẮK

THÔNG TIN TUYỂN SINH
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 TẠI PHÂN HIỆU
Trích yếu:
Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2020 của Trường Đại học Luật Hà Nội;
Công văn số 1778/BGDĐT-GDĐH ngày 22/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về
việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng
ngành Giáo dục mầm non

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ các trụ sở (trụ sở chính và phân hiệu)
và địa chỉ trang thông tin điện tử của trường
* Tên trường: Trường Đại học Luật Hà Nội
Tên tiếng Anh của Trường là “Hanoi Law University”.
* Sứ mệnh và tầm nhìn:
Sứ mệnh: Trường Đại học Luật Hà Nội có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực
pháp luật và cung cấp các sản phẩm khoa học pháp lý có chất lượng cao cho đất
nước và xã hội; đóng góp tích cực cho công tác hoạch định, xây dựng, thực hiện
chính sách và pháp luật; tham gia phản biện xã hội, phổ biến, giáo dục pháp luật,
cung ứng dịch vụ pháp lý, góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Tầm nhìn: Trường Đại học Luật Hà Nội xác định tầm nhìn trở thành cơ sở
giáo dục đại học định hướng nghiên cứu; là trường trọng điểm về đào tạo cán bộ
pháp luật, trung tâm nghiên cứu khoa học pháp lý và trung tâm truyền bá khoa học
pháp lý hàng đầu của Việt Nam, mang tầm cỡ khu vực Đông Nam Á và quốc tế;
giữ vững vai trò dẫn dắt đối với Mạng lưới các cơ sở đào tạo luật trong cả nước.
* Trụ sở chính của Trường: số 87 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
* Cổng thông tin điện tử chính thức của Trường: www.hlu.edu.vn
* Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk: Tổ dân phố
8, Phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
ĐT:

(0262)3977799;

Hotline: 0989884859;

Fax:

(0262)3977349;

Website: www.hlu.edu.vn
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2. Thông tin về tuyển sinh chính quy năm 2019 tại Phân hiệu
Tên
ngành
Ngành
Luật

Tổ hợp xét tuyển
A00

A01

C00

D01

16.85

16.95

17.00

15.25

D02

D03

II. CÁC THÔNG TIN CỦA NĂM TUYỂN SINH 2020 TẠI PHÂN HIỆU
1. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh tham gia tuyển sinh phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường
xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học;
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.
b) Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết
tật được UBND cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực
trong sinh hoạt và học tập do hậu quả của chất độc hoá học là con đẻ của người
hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học: Hiệu trưởng trường Đại học
Luật Hà Nội xem xét, quyết định cho dự tuyển sinh vào các ngành học phù hợp với
tình trạng sức khoẻ.
Ngoài những điều kiện trên đây, quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ
quân sự theo quy định, nếu được Thủ trưởng từ cấp trung đoàn trở lên cho phép thì
được dự tuyển theo nguyện vọng cá nhân, nếu trúng tuyển phải nhập học ngay năm
đó, không được bảo lưu sang năm học sau.
2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
3. Phương thức tuyển sinh
* Xét tuyển 40% chỉ tiêu tuyển sinh dựa trên kết quả học tập loại Giỏi của 03
năm bậc THPT.
* Xét tuyển 60% chỉ tiêu tuyển sinh dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp
THPT năm 2020 theo các tổ hợp được xác định cụ thể cho ngành Luật.
* Ngoài ra, Trường còn tuyển thẳng các thí sinh theo quy định của Bộ Giáo
dục và Đào tạo.
4. Chỉ tiêu tuyển sinh tại Phân hiệu:
- Tên trường: Trường Đại học Luật Hà Nội;

- Mã trường : LPH
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Ngành học đào tạo tại
Phân hiệu

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ
tiêu

Luật

7380101PH

A00, A01, C00, D01, D02, D03

120

Ghi chú:
- Mã 7380101PH dùng cho thí sinh đăng ký tuyển sinh tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
- Các tổ hợp xét tuyển cụ thể như sau: 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).

Lưu ý:
- Trường có thể tuyển sinh bổ sung 100 chỉ tiêu đợt tiếp theo cho Phân hiệu
Đắk Lắk tùy thuộc điều kiện thực tế tuyển sinh đợt 1 tại Phân hiệu.
- Điểm xét tuyển tổ hợp D01, D02, D03 bằng nhau./.
5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
5.1. Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT
dành cho thí sinh đăng ký dự tuyển và theo học tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk
Trường thực hiện việc xét tuyển vào ngành Luật dựa trên kết quả học tập
bậc THPT của thí sinh:
- Trường dành 30% (36 chỉ tiêu) xét tuyển thí sinh các trường THPT
chuyên/năng khiếu quốc gia, trường THPT chuyên/năng khiếu cấp Tỉnh/Thành phố
trực thuộc trung ương, học sinh của các trường THPT trọng điểm quốc gia chất
lượng cao có hạnh kiểm loại Tốt, có học lực loại Giỏi trở lên cả năm lớp 10, cả
năm lớp 11 và Học kỳ 1 năm lớp 12 - trong đó kết quả học tập Học kỳ 1 lớp 12 của
các môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển ≥ 7,5 điểm.
- Trường dành 10% (12 chỉ tiêu) xét tuyển thí sinh các trường THPT khác có
hạnh kiểm loại Tốt, có học lực loại Giỏi trở lên cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và
Học kỳ 1 năm lớp 12 - trong đó kết quả học tập Học kỳ 1 lớp 12 của các môn thuộc
tổ hợp đăng ký xét tuyển ≥ 7,5 điểm. Nếu thí sinh đăng ký xét tuyển theo các tổ
hợp A00 và C00 thì điểm TBC học tập môn tiếng Anh trong cả năm lớp 10, cả năm
lớp 11 và Học kỳ 1 của lớp 12 phải ≥ 6,5 điểm.
* Một số lưu ý liên quan đến chứng chỉ tiếng Anh
Nếu thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh có giá trị sử dụng tính đến thời điểm
trước kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020 được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận
với số điểm tối thiểu sẽ được quy đổi điểm TBC học tập cho cả năm lớp 10, cả
năm lớp 11 và Học kỳ 1 năm lớp 12 ở bậc THPT thay cho kết quả học tập môn
tiếng Anh. Cụ thể như sau:
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- IELTS 7.0 điểm, TOEFL ITP 627 điểm, TOEFL iBT 95 điểm được quy
đổi tương ứng 10 điểm môn Tiếng Anh; IELTS 6.5 điểm, TOEFL ITP 550 điểm,
TOEFL iBT 79 điểm được quy đổi tương ứng 9,5 điểm môn Tiếng Anh; IELTS
6.0 điểm, TOEFL ITP 525 điểm, TOEFL iBT 70 điểm được quy đổi tương ứng 9,0
điểm môn Tiếng Anh;
- Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT, mỗi thí
sinh chỉ được đăng ký 01 nguyện vọng duy nhất cho 1 tổ hợp duy nhất (ví dụ: Thí
sinh A là học sinh Trường THPT Chuyên X có điểm của tất cả các môn thuộc các
tổ hợp xét tuyển của cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và Học kỳ 1 năm lớp 12 không
dưới 8.0 nhưng thí sinh A chỉ được đăng ký theo 1 tổ hợp duy nhất cho 1 nguyện
vọng duy nhất, chẳng hạn: Nguyện vọng ngành Luật, tổ hợp C00).
* Tiêu chí xét tuyển
- Đủ điều kiện về đối tượng tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo
dục và Đào tạo;
- Tốt nghiệp THPT trong năm 2020;
Điểm xét tuyển bằng tổng điểm trung bình chung của 3 môn (cả năm lớp 10,
cả năm lớp 11 và Học kỳ 1 năm lớp 12) bậc THPT.
* Cách tính điểm và điểm ưu tiên xét tuyển
Xét kết quả học tập 3 môn thuộc các tổ hợp xét tuyển (theo ngành) của cả
năm lớp 10, cả năm lớp 11 và Học kỳ 1 lớp 12.
ĐXT = (ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + ĐTB Môn 3) + ĐƯT (nếu có)
- ĐTB Môn 1 = (ĐTB cả năm lớp 10 Môn 1 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 1 +
ĐTB HK1 lớp 12 Môn 1)/3;
- ĐTB Môn 2 = (ĐTB cả năm lớp 10 Môn 2 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 2 +
ĐTB HK1 lớp 12 Môn 2)/3;
ĐTB Môn 3 = (ĐTB cả năm lớp 10 Môn 3 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 3 +
ĐTB HK1 lớp 12 Môn 3)/3.
(Trong đó, ĐXT: Điểm xét tuyển; ĐTB: Điểm trung bình; HK1: Học kỳ 1;
ĐƯT: Điểm ưu tiên).
- Nếu số lượng chỉ tiêu còn ít mà nhiều thí sinh cùng mức điểm sẽ xét theo
tiêu chí phụ:
+ Tất cả các ngành: Xét thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba - Kỳ thi Học sinh giỏi
cấp tỉnh trở lên các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tiếng Nga,
Tiếng Pháp (xét lần lượt theo thứ tự giải và cấp đạt giải);
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý thì thí sinh
có điểm môn Ngữ văn cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp các
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môn: Toán, Vật lý, Hóa học thì thí sinh có điểm môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển;
Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp các môn: Toán, Vật lý, Tiếng Anh và tổ hợp Ngữ văn,
Toán, Tiếng Anh thì thí sinh có điểm môn Tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển;
+ Thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc
THPT phải xác nhận nhập học theo hình thức và thời gian do Trường ấn định.
Trường hợp tuyển sinh theo phương thức này chưa đủ chỉ tiêu thì số chỉ tiêu còn
lại được chuyển sang xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả của Kỳ thi
THPT Quốc gia năm 2020.
5.2. Đối với phương thức xét tuyển tại Phân hiệu dựa trên kết quả Kỳ thi
tốt nghiệp THPT năm 2020
Trường dành 60% (72 chỉ tiêu) để xét tuyển ngành Luật, tổng điểm của các
môn thuộc tổ hợp xét tuyển C00 đạt ≥ 18.00 điểm, các tổ hợp khác đạt ≥ 16.00
điểm (không tính điểm ưu tiên).
* Lưu ý:
Trường không sử dụng kết quả bảo lưu của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019
để xét tuyển năm 2020, trừ các trường hợp đã trúng tuyển vào Trường Đại học
Luật Hà Nội năm 2019 và được bảo lưu kết quả tuyển sinh.
6. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/thi
tuyển; tổ hợp môn thi/bài thi.
6.1. Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT
Các thông tin cụ thể liên quan đến kế hoạch xét tuyển dựa trên kết quả học
tập bậc THPT (thời gian, hình thức nhận hồ sơ, kết quả trúng tuyển) dành cho thí
sinh đăng ký dự tuyển và theo học tại Phân hiệu sẽ được thể hiện trong thông báo
và công khai trên Cổng thông tin điện tử của Trường: www.hlu.edu.vn.
- Nhận hồ sơ ĐKXT: chuyển phát nhanh qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại
Trường, Phân hiệu.
6.2. Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020
6.2.1. Đăng ký xét tuyển
- Nơi đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT, hồ sơ đăng ký dự thi theo quy
định tại khoản 1, khoản 2 Điều 13 Quy chế Thi tốt nghiệp THPT (ban hành kèm
theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo).
- Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Phân hiệu bằng Phiếu đăng ký
dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học; cao đẳng, điều chỉnh nguyện
vọng xét tuyển bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào đại học;
cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
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6.2.2. Thời gian tuyển sinh: theo Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo
TT

Nội dung thực hiện

1. Đăng kí dự thi kì thi tốt nghiệp THPT
2.

Thí sinh gửi Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét
tuyển về sở GDĐT

3. Thi THPT năm 2020

Thời gian thực hiện
Dự kiến khoảng từ
15/6 đến 30/6
Trước ngày 20/7
Ngày 09/8 và 10/8

4.

Trường tổ chức xét tuyển thẳng thí sinh theo quy Trước 17 giờ 00 ngày
định, thông báo kết quả tuyển thẳng
20/8

5.

Thí sinh trúng tuyển thẳng gửi Hồ sơ và xác nhận
nhập học tại Trường

Trước ngày 5/9

6.

Trường điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ
xét tuyển

Dự kiến trước ngày
8/9

7.

Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT Dự kiến từ 9/9 đến 17
theo phương thức trực tuyến
giờ 00 ngày 16/9

8.

Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT Dự kiến từ 9/9 đến 17
bằng Phiếu ĐKXT
giờ 00 ngày 18/9

Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng
ĐKXT và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có (chỉ áp Dự kiến trước 17 giờ
9.
dụng đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT
00 ngày 20/9
bằng phiếu)
10. Trường công bố kết quả trúng tuyển đợt 1

Dự kiến trước 17 giờ
00 ngày 27/9

11. Thí sinh xác nhận nhập học đợt 1

Dự kiến trước 17 giờ
00 ngày 3/10 (tính
theo dấu bưu điện)

12.

Trường xét tuyển đợt tiếp theo cho Phân hiệu (nếu
có)

Dự kiến từ ngày
08/10

7. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển;…
7.1. Quy định về xét tuyển thẳng
7.1.1. Các đối tượng được xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Luật Hà Nội
thuộc diện không phải học bổ sung kiến thức bao gồm:
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a) Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi
đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học;
b) Người đã trúng tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội, nhưng ngay năm
đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung
nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học
ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội
hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu
chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học tại
Trường Đại học Luật Hà Nội. Nếu việc học tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên và
các đối tượng được xét tuyển thẳng có nguyện vọng, thì được xem xét giới thiệu
vào lớp dự bị để ôn tập trước khi vào học chính thức;
c) Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, thí
sinh trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kĩ thuật quốc tế lĩnh vực Khoa
học xã hội và hành vi đã tốt nghiệp trung học được tuyển thẳng vào ngành Luật;
Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, thí
sinh trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kĩ thuật quốc tế lĩnh vực Khoa
học xã hội và hành vi nếu chưa tốt nghiệp trung học sẽ được bảo lưu sau khi tốt
nghiệp trung học;
d) Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn
Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh và thí sinh đoạt giải
Nhất, Nhì trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia lĩnh vực Khoa học xã hội
và hành vi tốt nghiệp trung học năm 2020 được tuyển thẳng vào ngành Luật;
Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn
Tiếng Anh tốt nghiệp trung học năm 2020 được tuyển thẳng vào ngành Luật
Thương mại quốc tế và ngành Ngôn ngữ Anh;
Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch
sử, Địa lý, Tiếng Anh trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và thí sinh đoạt giải
nhất, nhì trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia lĩnh vực Khoa học xã hội
và hành vi, nếu chưa tốt nghiệp trung học được bảo lưu sau khi tốt nghiệp trung học;
đ) Đối với thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết
tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định: Hiệu trưởng Trường Đại học
Luật Hà Nội căn cứ vào kết quả học tập THPT của học sinh (học bạ), tình trạng
sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét, quyết định cho vào học;
e) Đối với thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại Trường Đại
học Luật Hà Nội: Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội căn cứ kết quả học tập
THPT của học sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực tiếng Việt
theo quy định của trường để xem xét, quyết định cho vào học.
Hồ sơ của thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Luật Hà
Nội thuộc diện không phải học bổ sung kiến thức bao gồm:
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- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Phụ lục 3, Công văn số 1778/BGDĐTGDĐH ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn
công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục
mầm non);
- Ít nhất một trong các bản photocopy sau: chứng nhận là thành viên tham dự
kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng
nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên
trong danh sách của Bộ GD&ĐT); Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG
quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia và giấy
chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác; Bản photocopy học bạ 3 năm
học THPT;
- Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của
thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.
- Lưu ý: Sau khi có thông báo trúng tuyển của Trường Đại học Luật Hà Nội,
thí sinh phải nộp bản chính giấy chứng nhận đoạt giải để xác nhận nhập học trong
thời gian quy định (thời gian tính theo dấu bưu điện nếu nộp qua đường bưu điện
bằng thư chuyển phát nhanh).
7.1.2. Đối tượng được xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Luật Hà Nội
thuộc diện phải học bổ sung kiến thức bao gồm:
Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp
THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ
khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ ĐKXT theo quy định tại Nghị quyết số
30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ
trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số
275/QĐ-TTg ngày 07 tháng 03 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê
duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020; thí
sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ
và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ.
Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 1 năm học trước khi vào học
chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng Trường Đại học Luật
Hà Nội quy định.
Chỉ tiêu xét tuyển thẳng đối với đối tượng được xét tuyển thẳng phải học bổ
sung kiến thức không quá 2% tổng chỉ tiêu tuyển sinh hệ đại học chính quy của
trường năm 2020.
Ngành xét tuyển thẳng: Ngành Luật
Tiêu chí xét tuyển thẳng: Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông (Nếu số
lượng thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng vượt quá chỉ tiêu đã xác định thì căn cứ vào
xếp loại kết quả học tập Học kỳ 1 năm lớp 12, Trường sẽ xét từ cao xuống thấp cho
đến đủ chỉ tiêu).
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Hồ sơ của thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Luật Hà
Nội thuộc diện phải học bổ sung kiến thức bao gồm:
- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Phụ lục 4, Công văn số 1778/BGDĐTGDĐH ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn
công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục
mầm non);
- Bản photocopy học bạ 3 năm học THPT;
- Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của
thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;
- Bản photocopy hộ khẩu thường trú.
7.2. Quy định về ưu tiên xét tuyển
Các thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia
môn Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh và thí sinh đoạt
giải nhất, nhì trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia lĩnh vực Khoa học xã
hội và hành vi tốt nghiệp trung học năm 2020 nếu không dùng quyền tuyển thẳng
được ưu tiên xét tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội. Tuy nhiên, các thí sinh
này phải ĐKDT theo quy định và tổng điểm thi của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển
không dưới 18.00 điểm, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội xem xét, quyết
định cho vào học.
Chỉ tiêu ưu tiên xét tuyển không quá 1% tổng chỉ tiêu tuyển sinh hệ đại học
chính quy của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2020.
Các thí sinh đăng ký ưu tiên xét tuyển phải ĐKDT theo quy định và phải
nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển tại sở GDĐT trước ngày 20/7/2020. Hồ sơ
đăng ký ưu tiên xét tuyển gồm:
+ Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (Phụ lục 5, Công văn số 1778/BGDĐTGDĐH ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn
công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục
mầm non);
+ Ít nhất một trong các bản photocopy sau: Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi
chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc
gia, quốc tế.
8. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: 100.000đ/01 thí sinh
9. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:
Đối với sinh viên học các chương trình đại trà: 980.000 đồng/tháng; lộ trình
tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có): 11%.
-------------*****------------

