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THÔNGBĂo
V/v tuyen sinh liôn thông doi hQChinh thó'Cchinh quy Khóa 2
Căn ct QuyĆt dinh sÓ 18/2017/QĐ-TTg ngây 31 thâng 5 năm 2017 căa
Thă tuóng Chinh phC1quy dinh vÔliôn thông gita trinh dÔtrung câp, trinh dÔ

cao dăng vói trinh dÔdąi hoc;

Căn
QuyĆt dinh sÓ 2715/QĐ-BGDĐTngây 09 thâng 8 năm 2016 cua
BÔtruông BÔ Giăo dțłc vâ Đâo tąo ve viÔccho phćp Trubng Đąi hoc Luât Hă
NÔi dăo tąo liôn thông tir trinh dÔtrung cap chuyôn nghięp, trung cap nghÔ,cao
dăng nghČ lôn trinh dÔ dąi hQCngânh Luât;

Căn cir QuyĆt dinh sÓ 2379/QĐ-ĐHLHN ngăy 29 thâng 8 năm 2016 cua
Hięu truóng Tručng Đąi hoc Luât Hă NÔivÔvięc ban hânh Quy chĆtuyen sinh
vâ dăo tąo liën thông;

Thvc hięn ke hoąch tuyÔnsinh năm 2018 đÓivói h? liôn thông đąi hoc
hinh thfrc chinh quy Khóa 2, Trubng Đąi hęc Luât Hâ NÔithông bâo tuyen sinh
hę liën thông dąi hoc hinh th(rc chinh quy Khóa 2 (năm 2018) mó tąi Tručng
nhu sau:
1. ĐiÔu kięn dv thi
Công dân nuóc CHXHCN Vięt Nam có dă câc dieu kiÔnduói dây duqc
dv thi tuyôn sinh vâo chucng trinh dâo tąo h? liën thông dąi hoc hinh thi'rc chinh
quy Khóa 2 cua Trubng:
- Điëu kięn vë văn băng:
Thi sinh dv thi phâi có mÔt trong căc loąi văn băng tot nghięp trung câp
Luât, trung câp phăp 19,Cao dăng Luât, Cao dăng phâp 19cua tat că căc co
dâo tąo.

- Ngoâi điÔukięn ve văn băng tren dây, thi sinh tham gia du thi phâi có dă
sćrc khoč dĆhoc tâp theo quy dinh; không dang trong thbi gian châp hânh hinh
phąt hoăc dă châp hânh xong hinh phąt nhung Chuaduqc xóa {n tich hoăc dang
bi truy ciru trăch nhięm hinh sv.

2. Chi tiôu, ngânh dăo too
- Chi tiëu tuyĆn sinh
(năm 2018): 50 chi tiôu;

liën thông doi hoc hinh thi'rcchinh quy Khóa 2

- Ngânh dâo

liQnth6ng: ngtinh LuÇıt,

vıi chuung trinlı düo
lâp trung, liân tçıc 2,5 nâm tQiTrubng. Churungtrinh
Th(Yigian düo
düo tçıodĞi v6İ ngırbi hQCliân thöng nghnh Luât theo hinh thûc chinh quy lâ
chwng trinh düo (40 trinh dç3dai hQChÇ chinh quy theo hÇ thĞng tin Chingânh
Luât dang (ıp clçıngtai TrudyngDQihQCLuÇıt NQi. Trubng cöng bâ chuung
trinh düo t(10theo dĞnghİ cüa FIÇ)idöng düo tçıo liân thöng sau khi thi sinh trûng
3. Tineriginn dıio

tuyĞn.

4. Phırung thû•c tuyĞn sinh vü diÇn trûng tuyĞn

TuyĞn sinh liân thöng d4i hQChinh thûc chinh quy dırqc thçrc hiÇn thöng
qua thi tuyĞn. Diem trûng tuyĞn Ih tĞng diĞm cüa ba mön thi, khâng cö mân nâo
1.0 diĞm(theo thang diĞm 10) duqc xâc dinh tür cao xu6ng thâp dön dü Chi
tiâu.

5. Mön thi tuyen sinh
Thi sinh dır thi tır luân (mÖimân 120 phût) câc mân sau:
Mön cÜ bân: Tu tuöng HÖChi Minh
Mön cU sö ngânh: Luât HiĞnphâp

Mön chuyân ngânh: Luât Dât dai

(Mi dung ön thi, tâi liÇuön thi, tâi liÇuduqc sü dpng khi thi - thi sinh
xem tren cong thöng tin diÇntü cüa Truöng: www.hlu.edu.vn).
6. TÖ chfrc düo t40 vâ vin bing câp Chonguiyi hQCsau khi tÖt nghiÇp
Dâo t40 liân thâng trinh dâ d4i hQCtheo hinh thûc chinh quy cüa Truöng
hQCvâ cao dâng
D4i hQCLuât Hâ NQi dırqc thçrc hiÇntheo Quy chĞdio tao

hÇ chinh quy theo hÇ thĞng tin ChihiÇn hânh cüa BŞ Giâo dııc vâ Düo t40 vâ cüa
hQCLuât Hâ Mi.
Truöng

Nguöi hQCliân thâng d4i hQChinh thûc chinh quy sau khi hün thânh
chwng trinh dâo t40 duqc câp
dil' thi
7. HÖ sÜ ding

tĞtnghiÇpdai hQChÇ chinh quy.

dg thi tuyĞnsinh nQpOl bâ hĞsÜ,göm cö:
Ol bân khai hĞso tuyen sinh cö dân ânh, cö xâc nhân cüa thü truöng cU
quan dang cöng tâc holc chinh quyân dia phuung noi thuöng trû;
Thi sinh ding

- Ol phiĞudâng dg thİ liân thâng hÇd4İhQChinh thûc chinh quy;
- 02 bân sao cö chûng thçrcvân bing tĞtnghiÇptrung câp (cao dâng);
- Ol bân sao cö chûng thçrcbâng diĞmtrung câp (cao dâng);
- Ol bân sao cö chûng thçrcgiây khai sinh;
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- 02 ành cô 4 x 6cm;

- Phong bi c6 dân tem và ghi rô dia chi thi sinh nhân thông bâo cüa

Truòng.

8. Thò'i gian ph{t hành, nhân ho so•và thi tuyen
* Thòi gian phdt hành và nhên ho sa:
Nhât).

Nhât);

- Phât hành hò so: Tù ngày 05/3/2018dén 05/6/2018(nghi Thû 7, Chù
- Nhân hò so: Tù ngày 02/4 dén hét ngày 06/6/2018(nghi Thü 7, Chù

- Dia diém phât hành hô so: Hô so duqc phât hành tai Phòng Dào tgo
Tru'òng Dgi 119cLuêt Hà Nêi
Dia chi: Phòng A 106, A 107 (tàng I nhà A)

* Thòi gian thi tuyên:

Dy kiên thi tuyên vào khoàng thòi gian tù ngày 09/7/2018dén ngày
15/7/2018. Thòi gian thi cu thé së thông bâo sau ngày 06/6/2018.

* L? Phi ding k)"del'thi và tb chic thi: 200.000dông (hai trim nghìn
dông)/l hò sa. LQ Phi này nOpkhi thi sinh nOphô so. Thi sinh dà nOphô so,
không tham dg thi không durqctrà lai hô so và l? phi.

9. On tâp tru'&ckhi thi tuyen sinh
Truòng c6 tô chfrc ôn tap cho thi sinh c6 nguyën vong, thông tin chi tiêt
së durqcthông bâo khi thi sinh nêp hò so.
Mei chi tiêt Xin liên hë véi Phòng Dào tqo, Tru•òngDai hQCLuât Hà Nêi,
sô 87, du•èng Nguyân Chi Thanh, quan Dông Da, thành ph6 Hà Nêi.
Dien thoqi.• 024.3.8351879,• 024.3.8359803

Du•àng dây néng tuyên sinh: 19001205

Nci nhên:
- Hiêu tru&ng (dé b/c);
- Câc Ph6 hiêu trtr&ng(dé chi dao t/h);
- BO Turphâp (dé b/c);
- BO GD&DT (dé b/c);
- Câc Trurèngtrung câp Luât (dé p/h);
- Càng TTDT Trtrèng (dé duratin);
- Luru:VT, DT.
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