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THÔNG BÁO 

V/v đăng ký cộng điểm khuyến khích và quy đổi điểm ngoại ngữ đối với thí 
sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội trình độ đại học 

hình thức đào tạo chính quy theo phương thức dựa trên kết quả 
thi tốt nghiệp THPT năm 2022 

 

Năm 2022, theo Đề án tuyển sinh Trường Đại học Luật Hà Nội thực hiện 
việc cộng điểm khuyến khích vào điểm xét tuyển và quy đổi điểm ngoại ngữ với 
thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 
năm 2022, cụ thể: 

* Cộng điểm khuyến khích đối với các đối tượng sau: 

- Thí sinh được triệu tập 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 được cộng 1.0 điểm; 

- Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 
môn Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Nga, 
Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong 
cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia được cộng điểm khuyến khích theo cấp 
đạt giải như sau: giải Nhất được cộng 1.5 điểm, giải Nhì được cộng 1.25 điểm, 
giải Ba được cộng 1.0 điểm;  

- Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba (Huy chương Vàng, Bạc, Đồng), được 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan có thẩm quyền xác nhận, tại các 
giải quốc tế chính thức, bao gồm: Giải vô địch thế giới, Cúp thế giới, Thế vận 
hội Olympic, Đại hội thể thao châu Á (ASIAD), Giải vô địch châu Á, Cúp châu 
Á, Giải vô địch Đông Nam Á, Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA  Games), 
Cúp Đông Nam Á được cộng điểm khuyến khích theo cấp đạt giải như sau: giải 
Nhất được cộng 1.5 điểm, giải Nhì được cộng 1.25 điểm, giải Ba được cộng 1.0 
điểm; 

- Thí sinh đạt Nhất, Nhì, Ba (Huy chương Vàng, Bạc, Đồng), được Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan có thẩm quyền xác nhận, tại các 
cuộc thi về nghệ thuật quốc tế/quốc gia về ca, múa, nhạc, mỹ thuật, cuộc thi sắc 
đẹp được cộng điểm khuyến khích theo cấp đạt giải như sau: giải Nhất được 
cộng 1.5 điểm, giải Nhì được cộng 1.25 điểm, giải Ba được cộng 1.0 điểm; 

- Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh trở 
lên các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng 
Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật được cộng điểm vào tổng điểm xét 
tuyển với mức: giải Nhất được cộng 1.0 điểm, giải Nhì được cộng 0.75 điểm, 
giải Ba được cộng 0.5 điểm. 
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Trong trường hợp thí sinh thuộc nhiều đối tượng cộng điểm khuyến khích 
thì thí sinh được cộng điểm khuyến khích cao nhất để tính điểm xét tuyển. 

* Quy đổi điểm ngoại ngữ đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ có 
giá trị sử dụng theo quy định: 

- Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh: IELTS Academic 6.5 điểm, 
TOEFL ITP 587 điểm, TOEFL iBT 95 điểm trở lên được quy đổi tương ứng 10 
điểm môn Tiếng Anh; IELTS Academic 6.0 điểm, TOEFL ITP 563 điểm, 
TOEFL iBT 85 điểm trở lên được quy đổi tương ứng 9,5 điểm môn Tiếng Anh; 
IELTS Academic 5.5 điểm, TOEFL ITP 537 điểm, TOEFL iBT 75 điểm trở lên 
được quy đổi tương ứng 9,0 điểm môn Tiếng Anh. 

- Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng 
Nhật được quy đổi điểm ngoại ngữ dùng để xét tuyển tương ứng như sau: Cấp 
độ C2 được quy đổi tương ứng 10 điểm; cấp độ C1 được quy đổi tương ứng 9,5 
điểm; cấp độ B2 được quy đổi tương ứng 9 điểm. Việc tham chiếu quy đổi 
tương đương cấp độ của các chứng chỉ ngoại ngữ được thực hiện theo bảng sau: 

 

Cấp độ 
(CEFR) 

Tiếng Nga Tiếng Pháp Tiếng Đức Tiếng Nhật 

B2 TRKI 2 
DELF B2 
TCF B2 

Goethe Zertifikat B2 
ÖSD Zertifikat B2 

DSD II 
Telc Deutsch B2 

TestDaF 4 
 

JLPT N3 

C1 TRKI 3 
DALF C1 
TCF C1 

Goethe Zertifikat C1 
ÖSD Zertifikat C1 
Telc Deutsch C1 

TestDaF 5 
 

JLPT N2 

C2 TRKI 4 
DALF C2 
TCF C2 

Goethe Zertifikat C2 
ÖSD Zertifikat C2 

 
JLPT N1 

 

Để có cơ sở cho việc thực hiện cộng điểm khuyến khích vào điểm xét 
tuyển và quy đổi điểm xét tuyển môn ngoại ngữ tương ứng đối với các thí sinh 
có chứng chỉ ngoại ngữ theo Đề án tuyển sinh năm 2022, Trường thông báo tới 
các thí sinh có nguyện vọng cộng điểm khuyến khích vào điểm xét tuyển và sử 
dụng chứng chỉ ngoại ngữ để quy đổi thành điểm xét tuyển của môn ngoại ngữ 
tương ứng cần nộp hồ sơ đăng ký về Trường với các nội dung như sau: 

1. Quy định về hồ sơ: 

 Thí sinh phải nộp một bộ hồ sơ gồm: 
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 - 01 phiếu đăng ký cộng điểm khuyến khích và quy đổi điểm ngoại ngữ 
(theo mẫu trên Cổng thông tin điện tử của Trường) 

 - 01 bản sao có công chứng, chứng thực chứng chỉ ngoại ngữ có giá trị sử 
dụng theo quy định (nếu có nguyện vọng quy đổi điểm ngoại ngữ). 

 - 01 bản sao công chứng, chứng thực minh chứng đối tượng được cộng 
điểm khuyến khích (nếu có nguyện vọng cộng điểm khuyến khích) 

2. Hình thức đăng ký và nộp hồ sơ: 

- Thí sinh cần phải nhập thông tin đăng ký cộng điểm khuyến khích, quy 
đổi điểm ngoại ngữ lên trang Thông tin tuyển sinh của Trường htttp:// 
http://dkts.daihocluathanoi.edu.vn trước khi nộp hồ sơ. 

- Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo Đại học (A107, A108) 
hoặc gửi hồ sơ theo hình thức chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu tiên. 
Ngày, giờ gửi hồ sơ xét tuyển cho Trường Đại học Luật Hà Nội được tính theo 
dấu bưu điện. 

Địa chỉ nhận: 

Phòng Đào tạo đại học, Trường Đại học Luật Hà Nội 

Số 87 Đường Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội    

ĐT: (024)38351879 – (024)38359803 

Đường dây nóng: 19001205 

(Thí sinh ghi rõ: Hồ sơ QDNN KK TN) 

3. Thời gian nộp hồ sơ  

- Nộp hồ sơ từ ngày 15/7/2022 đến trước 11h00 21/7/2022 (Danh sách thí 
sinh nộp hồ sơ, hồ sơ không hợp lệ... sẽ được công bố công khai trên Cổng 
Thông tin điện tử của Trường); 

- Hết thời hạn nộp hồ sơ, thí sinh không nộp hồ sơ theo quy định sẽ không 
được cộng điểm khuyên khích hoặc quy đổi điểm ngoại ngữ để xét tuyển. 

Lưu ý:  

- Việc quy điểm ngoại ngữ dựa trên chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được thực 
hiện khi thí sinh có đăng ký nguyện vọng xét tuyển với tổ hợp có môn ngoại ngữ 
tương ứng và nộp hồ sơ theo quy định; 

- Trường không sử dụng kết quả quy đổi điểm miễn thi tốt nghiệp môn 
ngoại ngữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để 
miễn thi tốt nghiệp cần nộp hồ sơ theo quy định về Trường để được quy đổi 
điểm môn ngoại ngữ để xét tuyển. 

- Các thí sinh đã nộp bản sao công chứng, chứng thực đối tượng cộng 
điểm khuyến khích, chứng chỉ ngoại ngữ trong hồ sơ đăng ký xét tuyển theo 
phương thức xét kết quả học tập bậc THPT vẫn phải nộp bản sao công chứng, 
chứng thực chứng khi đăng ký cộng điểm khuyến khích, quy đổi điểm ngoại ngữ 
để xét tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2022. 
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Thông tin chi tiết xem tại Cổng Thông tin điện tử của Trường theo địa 
chỉ: www.hlu.edu.vn ./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp (để b/c); 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c); 
- Hội đồng Trường (để b/c); 
- Hiệu trưởng (để b/c); 
- Các Phó hiệu trưởng (để biết) 
- Cổng TTĐT Trường (để đưa tin); 
- Lưu: VT, ĐTĐH (10). 
 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

(Đã ký) 
 
 

Nguyễn Triều Dương 


