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THONG B¢O 
Thông tin tuyên sinh cao hoc näm 2022 

Mo tai: Phân hiÇu Truong �ai hÍc Lut Hà NÙi t¡i tinh �äk Låk 

C�n cú các thông báo cça Truong E�ai hÍc Lut Hà NÙi: Thông báo só 195/TB- 

DHLHN ngày 12 tháng 01 n�m 2022 vê tuyên sinh cao hÍc n�m 2022, Thông báo sô 

604/TB-ÐHLHN ngày 01 tháng 3 n�m 2022 vê chi tiêu tuyên sinh, hinh thúc dào t¡o, hô 
so du tuyên và phuong thúc tuyên sinh cao hÍc dot I n�m 2022, Phân hiÇu Truong Dai 

hoc Luat Hà NÙi tai tinh �äk Läk thông báo các thông tin cu thê vê tuyên sinh cao hÍc 
n�m 2022 mo t¡i Phân hiÇu nhu sau: 

1. Ngành �ào t¡o và chi tiêu tuyén sinh t¡i Phân hiÇu 

Ngành Luât kinh tê (�inh huóng úng dung): 25 chi tiêu 

2. Dja diêm, thÝi gian �ào t2o 

-Dia diêm dào t¡o: Phân hiÇu Truòng Dai hÍc Luat Hà NÙi t¡i tinh Dåk Lák. tó dân 

pho 8, phurong Tân An, TP. Buôn Ma ThuÙt, tinh Däk Läk. 

Thoi gian dao t�o: 02 n�m. Thoi gian tó chic d¡y - hoc: Thu 7 và chù nhndt hàng tuàn. 

Hinh thúrc dào t¡o: Chinh quy, theo hÍc ché tin chi. 

3. Doi tuong và �iêu kiÇn dy tuyên 

3.1. Doi tuong du tuyên là công dân ViÇt Nam phai dáp ung các diêu ki 
a) Da tot nhiÇp hoãc da dù dicu kiÇn công nhân tot nghiÇp d�i hoe (hoäc irinh di 

tuong duong trß lên) ngành phù hop theo quy dinh t¡i Muc 4 Thông b£o này. 

b) Có n�ng lre ngoai ngt tür Bc 3 tro lên theo Khung n�ng lue ngoai ngtt 6 bËc 

dùng cho ViÇt Nam ho·c trong duong. 

Thi sinh dáp úng yêu câu vê n�ng lyc ngoai ngü tù Bâc 3 tró lên theo Khung näng 

luc ngoai ngï 6 bc dùng cho ViÇt Nam ho·c tuong duong khi có mÙt trong cáe van 

b�ng, chúng chi sau: 

(i) Bäng tot nghiÇp trinh dÙ d¡i hoe trò lên ngành ngôn ngë nuróe ngoài: ho�e bàng 
tot nghiÇp trinh dÙ dai hÍc tro lên må chuong trinh droe thre hiÇn chú yêu b�ng ngôn 

ngit nuóc ngoài; 

(i) Bang tôt nghiÇp trinh dÙ dai hÍe tro lên do Truong Dai hoe Luat llà NÙi cap 

ng thoi gian không quá 02 n�m tinh dên ngày thi sinh nop hò su däng ký dr tuyén hep 



le theo Thông báo tuyén sinh mà chuân dâu ra cça chuong trinh dào t�o dã dáp úng yêu 
cau ngoai ngt d¡t trinh dÙ Bac 3 trÛ lên theo Khung n�ng luc ngoai ngï 6 bc dùng cho 

Viet Nam: 

(11) Mot trong cac vån bâng ho�c chiung chi ngoai ngu dat trinh dÙ tuong duong 

Bac 3 tro len theo Khung n�ng lve ngoai ngï 6 bc dùng cho ViÇt Nam quy dinh tai Phu 

lue cua Quy chÃ tuyên sinh và dào tao trinh dÙ th¡c sï (ban hành theo Thông tu so 

23/2021/TT-BGDÐT) ho·c các chúng chi tuong duong khác do BÙ Giáo dåc và Dào t¡o 

cong bo. con hiçu luc tinh dên ngày thi sinh nÙp hô so �äng ký då tuyên hop lÇ theo 

Thông báo tuyên sinh. Truong hop thí sinh không có các v�n b��ng, chúng chi nêu trên thi 

phai du thi môn ngoai ngï ó trinh �Ù Bc 3 theo Khung n�ng lrc ngoai ngï 6 bc dung 

cho Viêt Nam do Truòng tô chée trong dot tuyên sinh. 

c)Ly lich bån thân rô ràng, không trong thôi gian thi hành ký luât të múc cành cáo 

tro lên và không trong thÝi gian thi hành án hinh su: 

d) Có dú súc khoe dê hÍc tp: 
d) Nop hó so d�ng ký du tuyên dây dç, dúng h¡n theo quy dËnh cça Truong. 

3.2. Doi tugng då tuyên là nguoi nuóc ngoài phai dáp úng các diêu kiÇn du tuyên 
nhu doi vÛi thi sinh là công dân ViÇt Nam, trë �diêu kiÇn vê n�ng lyrc ngo¡i ngï phài dat 
trinh do tiêng Viçt të Bác 4 tro lên theo Khung n�ng luc tiêng ViÇt dùng cho nguròi nuóc 
ngoài hoic dâ tôt nghiÇp dai hÍc (ho·c trinh �Ù turong drong trÝ lên) mà chuong trinh 

dào tao drge giáng day bäng tiêng ViÇt và diêu kiÇn vê hô so d��ng ký då tuyên phài tuân 
theo quy dËnh riêng dôi vÛi ngroi nuóc ngoài hÍc tp t¡i ViÇt Nam. 

4. Danh måc ngành phù hop cúa chuong trinh dào t¡o và viÇc hÍc bô sung kiên 
thrc truóc khi dur tuyên 

4.1. Danh måc ngành phù hop cüa các chuong trinh dào tao 
Doi voi chuong trinh dào t¡o th¡c s+ ngành Luât kinh te, ngành phù hÍp o trinh �Ù 

dai hoc bao gôm: ngành Lut kinh tê (mã sô 7380107); ngành Luât (m� sô 7380101): 
ngành Luat hiên pháp và luat hành chinh (mâ sô 7380102); ngành Luât dân su và tô tung dân su (m� so 7380103); ngành Luât hinh su và tô tung hinh su (m� sô 7380104); ngành L.uât quôc tê (m� sô 7380108); ngành Lut thuong m¡i quôc tê (mâ sô 7380109). 

4.2. C�n cúé vào quy dËnh ca chrong trinh dào t¡o, HiÇu truong quyêt dËnh vê các truong hop phài hÍc bô sung kiên théc và các hÍc phân cu thê thí sinh phài hÍc bô sung truóc khi du tuyen.
5. Phuong thúc tuyên sinh 

Xét tuyên kèt hop vói thi tuyên môn ngoai ngï (tiêng Anh) dâu vào dôi vói các thi sinh không có van b�ng, chúng chi chung minh n�ng lrc ngo¡i ngï tuong drong Bac 3 theo Khung n�ng lrc ngo¡i ngï 6 bc dành cho ViÇt Nam. 



Phuong thre xét tuyèn cu thë xem tai muc II| trong Thông báo sô 604/TB-DHLHN 

ngày 01 tháng 3 n�nm 2022 cúa Truong Dai hÍc Luât Hà NÙi. 

6. Dôi turong duoe huóng chính sách uru tiên trong tuyên sinh 

Nguoi có thÝi gian công tác lièn tåc të 2 n�m trÛ lên (tinh dên ngày hêt han nÙp 

hô so d�ng ký då thi) t¡i các dËa phuong duoc quy dËnh là Khu vrc I trong Quy chê 

tuyên sinh d¡i hÍc, cao d�ng hÇ chính quy hiÇn hành. Trong truong hop này, thi sinh phäi 

có quyêt dËnh tiêp nhân công tác hoãc diêu dÙng, biÇt phái công tác cça co quan, 1ô chúc 

có tham quyèn; 

- Thuong binh, nguoi huong chinh sách nhu throng binh; 

- Con liêt s+; 

- Anh hùng luc luong vktrang, anh hùng lao dÙng; 
- Nguoi dãn tÙc thiêu sÑ có hÙ khâu thuong trú tië 2 n�m trß lên ß dja phuong duoc 

quy dinh là Khu vuc 1 trong Quy chê tuyên sinh d¡i hÍc, cao d�ng hé chinh quy hi�n 

hành; 

Con de cça nguöi ho¡t dÙng kháng chiên bË nhiém chât dÙc hóa hÍc. dugc üy ban 
nhân dân câp tinh công nhn b/ dË d¡ng, dË tât, suy giàm khà n�ng tu luc trong sinh ho¡t, 

hoc tap do hâu quà cça chât �Ùc hóa hÍc. HAN HIE 
.CNG A 
AT H N 

7. Hô so dy tuyên và thç tye ��ng ký dy tuyêén TAI 
HEKLA 

7.1. Hô so dy tuyên HOC 

Thi sinh nÙp dày �ù Hô so dy tuyên bao gòm: 

a) Phiêu ��ng ký dr tuyên (theo mâu d�ng trên Cóng thông tin di�n tir cça Truong 
tai Muc Thông tin tuyên sinh); 

b) Ban sao có chéng thuc bäng tôt nghiÇp dai hÍc ho·c giây chung nhân tôt nghiÇp 
tam thoi hoãc tuong duong; bán sao có chúng thuc b£ng diêm d¡i hÍc. Dôi vói thi sinh có 

bang tôt nghiÇp �¡i hÍc do co sß giáo dåc nuóc ngoài câp phäi duoc công nhân v�n b�ng 
theo quy dinh cça BÙ Giáo dåc và �ào t¡o 

c) Ban sao có chúng thuc các v�n b�ng, chúng chi ngoai ngû chúng minh n�ng l\re 
ngoai ngü theo quy dinh t¡i diêm b khoan 3.1 Muc 3 Thông báo này; 

d) So yêu lý lËch (theo mâu d�ng trên Công thông tin diÇn tir cua Truong tai Muc 
Thong tin tuyên sinh) có xác nhân cça co quan quan lý nhân su noi thi sinh dang làm viÇe 
hoãc cua chính quyên dËa phuong noi thí sinh cu trú; 

d) Tài liçu minh chúng vê thâm niên, kinh nghiÇm công tác liên quan dên l+nh vuc pháp lut kê të khi tôt nghiÇp d¡i hÍc luat (theo mnáu d�ng trên Cong thông tin dien nr 
cua Truong tai Muc Thông tin tuyên sinh); 
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e) Tài liÇu minh chúng vê các s£n phâm/hoat dÙng khoa hÍc dã công bô/tham gia 

lien quan dên linh vue së hÍc tâp, nghiên cru; 

e) Giay chung nhn cua co sß y tê të câp huyÇn tro lên vè viÇc thí sinh có dù súc 

khoe dê hoc tap. nghiên céu; 

h) Ban sao có chung thuc các giây tò xác nhn vê dôi tuong droc huong chinh sách 

uu tiên trong tuyèn sinh cua co quan có thâm quyên; 

i) 02 ånh co 4cm x 6cm; sau ành ghi ho tên, ngày sinh, ngành �ào tao d�ng ký dr 

luyên cúa thí sinh; 

k) 03 phong bi ghi rõ tên, dËa chi, sô �iÇn thoai cça nguoi då tuyên. 

7.2. Thi tuc däng ký dr tuyên 
Thi sinh däng ký då tuyên theo hinh thúc truc tuyên trên Công thông tin diÇn tr ce 

Truong Dai hÍc Lut Hà NÙi; nÙp phi tuyên sinh t¡i BÙ phn Tài chính Kê toán Phân 

hiÇu hoãc chuyên kho£n, sau dó nÙp b£n céng hô so däng ký då tuyén t¡i Phòng Chuyén 
mon tông høp Phân hiÇu ho·c b�ng hình thúc chuyên qua duong buu �iÇen. 

Luu ý: Thí sinh duoc coi là dã hoàn thành thç tuc ��ng ký då tuyên dúng han khi dä 

hoàn thành thç tåc d�ng ký truc tuyên trên Công thông tin dien të cça Truong, nÙp bàn 

cung hô so däng ký dy tuyên (ho·c dã chuyÁn hô so qua duòng buru diÇn, thÝi h¡n duge 

tinh theo dâu buu diÇn) và dã nÙp phí tuyên sinh theo thông báo tuyên sinh. 

8. Kê hoach tô chúe tuyên sinh, lÇ phi tuyên sinh 

8.1. NÙp hô so, xét duyÇt hô so du tuyên; to chúc xétthi tuyên; công bô két quå 

rúng tuyên và tô chúc nhap hÍc lân 1: 

- Nop hô so du tuyên và nÙp phí tuyên sinh: Të ngày 28/02/2022 �ên ngày 

28/03/2022: 

+Thi sinh tái mâu "Phiêu �äng ký du tuyên" và "So yêu li ljch" t¡i muc Thông tin 

tuyen sinh trên Cóng thông tin diÇn të cua Truong dê làm hô so d�ng ky då tuyên. 

+Thi sinh d�ng ký du tuyên truc tuyên theo Huóng dân t¡i måc Thông tin tuyên 

sinh trên Cóng thöng un di�n tu cua Iruon8 
+Sau khi d� däng ký truc tuyên thành công, thí sinh nÙp bán céng hô so d�ng ký du 

uyén tai Phông Chuyên môn tông hop Phân hiÇu ho�c bäng hinh thúc chuyên qua duong 

buru dien (theo dËa chi: Phòng Chuyên môn tông hop, Phong D2.1, Phân hiÇu Truong Dai 

hoc Luat Hà NÙi tai tinh Dák Låk, tó dân phô 8, phrong Tân An, TP. Buôn Ma ThuÙt. 

tinh Däk Läk); 

+Nop phi tuyen sinh tai BÙ phn Tâi chính - Kê toán Plhân hiÇu hoãc bäng hinh 

thc chuyeên khoán (thông tin tài kho£n: tên tài khoàn: Phân hiÇu Truòng �ai hoc Lut 
Hà Noi tai tinh Dåk Låk, sótài kho£n: 6311.0000.86.82.89, Ngân hàng thuong mai co 



phàn Dàu tu và Phát triên Viçt Nam chi nhánh tinh D�k L�k) trong thÝi gian të ngày 
28/02/2022 dên 1 lh00 ngày 28/03/2022. 

- Xét duyêt hô so du tuyên: Të ngày 28/03/2022 dên ngày 09/04/2022; 
- Tô chúc xét tuyên/thi tuyên (truc tiêp ho·c online): Du kiên të ngày 10/04/2022 

den ngày 25/04/2022; 

- Công bô kêt qu£ trúng tuyên và tô chúc nhâp hÍc: Du kiên të ngày 26/04/2022 
dên ngày 06/05/2022. 

Lru ý: Trong truong hop không tuyên dç chi tiêu theo kê ho¡ch tuyên sinh dot 1. 
Truong së gia h¡n thÝi gian tuyên sinh và diêu chinh lich xét tuyên/ thi tuyên. 

8.2. Le phi xét duyÇt hô so và lê phi thi tuyên sinh: 600.000 dông, trong dó: 

Phi xét duyÇt hô so d�ng ký dåu tuyên: 200.000 dông/hô so. 

Phíi dánh giá, xêp lo¡i n�ng luc cça thí sinh dú diêu kiÇn du tuyên: 200.000 

dông/thí sinh. 

- Phí thi tuyên sinh dâu vào môn Ngoai ngï: 200.000 dông/môn thi. 

Moi chi tiêt xin liên hÇ: 

Phong Chuyên môn tông hop, Phòng D2.1, Phân hiçu Truong Dai hoc Lut Hà NÙi tai tinh Däk L�k. �ia chi: Tô dân phô 8, phuong Tân An, TP. Buôn Ma ThuÙt, tinh �ak 
L�k. DiÇn tho¡i: 0262 3 97 77 99. 

KT. GIAM �OC 
PHO GIÁM �OC 

Noi nhan: 
-Các co quan, tô chúc, don vi, 
cá nhân có nhu câu dào tao; 
- Các don vË cça PH (t/h); 

- Website cça Phân hiÇu (dua tin); 
PHAN HIE 

TRUCNG 
LUAT H - Luru: VT, Phông CMTH. 

TINH LAK 

TS. Nguyên Manh Hùng 


