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BỘ TƯ PHÁP 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

 

Số: 2611/QĐ-ĐHLHN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2019 

 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức 

tuyển sinh dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

Căn cứ Quyết định số 405/CP ngày 10 tháng 11 năm 1979 của Hội đồng 

Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Pháp lý Hà Nội (nay là Trường Đại 

học Luật Hà Nội); 

Căn cứ Quyết định số 868/QĐ-BTP ngày 07 tháng 5 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Trường Đại học Luật Hà Nội; 

Căn cứ Luật Giáo dục Đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012, được sửa đổi, 

bổ sung năm 2018; 

Căn cứ Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 

70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, quy chế tuyển sinh cao 

đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư 

số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo đã được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 

tháng 3 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung tên và một số 

điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, quy chế tuyển sinh cao đẳng 

nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy; Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT 

ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung tên 

và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, quy chế tuyển sinh 

cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy 

Căn cứ Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ 

trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; 

Thông tư số 01/2019/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT 

ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác 

định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo 

viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; 

Căn cứ Công văn số 707/BGDĐT-GDĐH ngày 28 tháng 02 năm 2019 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển 

sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng sư phạm, tuyển sinh trung cấp sư 

phạm hệ chính quy năm 2019; 



2 

Căn cứ Công văn số 796/BGDĐT-GDĐH ngày 06 tháng 3 năm 2019 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính 

quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ 

chính quy năm 2019; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương 

thức tuyển sinh dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2019, cụ thể như sau:  

1. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển và theo học tại trụ sở chính của 

Trường: Tổng điểm của các môn thuộc tổ hợp xét tuyển C00 đạt ≥ 20.00 điểm, 

các tổ hợp khác đạt ≥ 18.00 điểm (không tính điểm ưu tiên). Ngoài ra, đối với 

ngành Luật Thương mại quốc tế và ngành Ngôn ngữ Anh, kết quả thi THPT 

Quốc gia môn Tiếng Anh ≥ 7.00 điểm.  

2. Đối với thi sinh đăng ký dự tuyển và theo học tại phân hiệu của Trường 

tại Đắk Lắk: Phân hiệu của Trường tại Đắk Lắk chỉ xét tuyển ngành Luật, tổng 

điểm của các môn thuộc tổ hợp xét tuyển C00 đạt ≥ 17.00 điểm, các tổ hợp khác 

đạt  ≥ 15.00 điểm (không tính điểm ưu tiên).  

3. Trường không sử dụng kết quả bảo lưu của kỳ thi THPT Quốc gia năm 

2018 để xét tuyển năm 2019, trừ các trường hợp đã trúng tuyển vào Trường Đại 

học Luật Hà Nội năm 2018 và được bảo lưu kết quả tuyển sinh; 

Điều 2. Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng các đơn vị có liên quan và thành 

viên Hội đồng tuyển sinh năm 2019 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2 (để t/h); 

- Bộ GD&ĐT (để b/c); 

- Bộ Tư pháp (để b/c); 

- Lưu: VT, ĐT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Quang Huy 

 


