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BỘ TƯ PHÁP 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

 

Số:           /TB-ĐHLHN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

Về kết luận của Chủ tịch hội đồng tuyển sinh  

tại phiên họp Hội đồng tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy 

Khóa 18, đợt 2 (niên khóa 2019-2022) 

 

Ngày 19 tháng 8 năm 2019, Hội đồng tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai chính 
quy Khóa 18 đợt 2 đã họp để xét điều kiện dự thi đối với 469 thí sinh đăng ký dự 
thi trong đó 279 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 ngành Luật học, 12 thí sinh đăng 
ký nguyện vọng 1 ngành Luật dành cho cán bộ pháp chế Bộ ngành và 178 thí sinh 
đăng ký nguyện vọng 1 ngành Luật kinh tế.  

Trên cơ sở đề xuất của Thường trực hội đồng và ý kiến của các thành viên hội 
đồng, Chủ tịch Hội đồng kết luận như sau: 

1. Công nhận đủ điều kiện dự thi đối với 272 thí sinh đăng ký dự thi ngành 
Luật và 177 thí sinh đăng ký dự thi ngành Luật Kinh tế, 12 thí sinh đăng ký dự thi 
Luật cho cán bộ pháp chế Bộ ngành. 

1.1. Ngành Luật: 

- Thí sinh tốt nghiệp đại học hệ chính quy và liên thông hệ chính quy: 249 thí sinh; 

-  Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài:10 thí sinh; 

-  Thí sinh có giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy, giấy chứng nhận 
tốt nghiệp thay bằng: 06 thí sinh; 

-  Thí sinh diện đặc biệt (những thí sinh có bằng đại học hệ tại chức, chuyên tu 
hoặc hệ mở rộng nhưng đã có bằng Thạc sỹ): 07 thí sinh. 

1.2. Ngành Luật kinh tế: 

- Thí sinh tốt nghiệp đại học hệ chính quy và liên thông hệ chính quy: 159 thí sinh; 

-  Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài: 11 thí sinh; 

-  Thí sinh có giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy, giấy chứng nhận 
tốt nghiệp thay bằng: 06 thí sinh; 

-  Thí sinh diện đặc biệt (những thí sinh có bằng đại học hệ tại chức, chuyên tu 
hoặc hệ mở rộng nhưng đã có bằng Thạc sỹ): 01 thí sinh. 

1.3. Ngành Luật dành cho cán bộ pháp chế bộ ngành 

Có 12 thí sinh đăng ký NV1 ngành Luật dành cho cán bộ pháp chế bộ ngành, 
không đủ số lượng để mở lớp, do vậy các thí sinh sẽ được quyền đổi Nguyện vọng đăng 
ký sang Ngành khác vào buổi làm thủ tục dự thi sáng 24/8/2019. Chỉ tiêu tuyển sinh 
Ngành Luật dành cho cán bộ pháp chế Bộ ngành sẽ được chuyển sang Ngành Luật và 
Luật Kinh tế. 
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2. Miễn thi tuyển sinh cho 06 thí sinh có bằng Tiến sỹ và 01 thí sinh có bằng 
tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội hệ chính quy gồm: 

- Phạm Quỳnh, sinh ngày 25/03/1973, đăng ký NV1 ngành Luật Kinh tế; 

- Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 04/12/1976, đăng ký NV1 ngành Luật; 

- Phạm Nguyễn Hà Vũ, sinh ngày 04/5/1980, đăng ký NV1 ngành Luật. 

- Hoàng Thanh Hạnh, sinh ngày 15/9/1976, đăng ký NV1 ngành Luật. 

- Phùng Thị Trung, sinh ngày 03/9/1978, đăng ký NV1 ngành Luật. 

- Hoàng Thị Tuyết, sinh ngày 29/11/1978, đăng ký NV1 ngành Luật. 

- Lê Thị Bích Hường, sinh ngày 15/10/1997 đăng ký NV1 ngành Luật. 

3. Không công nhận đủ điều kiện dự thi  

Hội đồng tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 18 đợt 2 không 
công nhận đủ điều kiện dự thi đối với thí sinh Bùi Minh Giang, sinh ngày 13/02/1984 
do thí sinh đã có bằng tốt nghiệp cử nhân Luật kinh tế hệ đào tạo từ xa của Viện ĐH 
Mở cấp và bằng ThS Luật học của trường ĐH Quốc gia Hà Nội cấp, thí sinh đăng ký 
NV1 ngành Luật, NV2 ngành Luật kinh tế. 

4. Lưu ý đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài  

Các thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài phải nộp Giấy chứng nhận 
văn bằng của Cục quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT kèm theo hồ sơ tuyển sinh. Các thí 
sinh chưa nộp Giấy chứng nhận văn bằng của Cục quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT 
phải có bản cam kết thí sinh phải nộp Giấy chứng nhận văn bằng của Cục quản lý chất 
lượng - Bộ GD&ĐT, các thí sinh này phải nộp Giấy chứng nhận văn bằng của Cục quản 
lý chất lượng khi nhập học (nếu trúng tuyển). 

Trên đây là thông báo đối với thí sinh dự tuyển vào hệ văn bằng đại học thứ hai 
chính quy Khóa 18 đợt 2 năm 2019. Mọi vấn đề chưa rõ, thí sinh liên hệ cô Đỗ Thị Thơ 
- Phòng Đào tạo (A106), điện thoại: 0243.8359803./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch HĐ Trường (để b/c); 

- Hiệu trưởng (để b/c); 

- Các Phó hiệu trưởng (để b/c); 

- Các đơn vị có liên quan (để t/h); 

- Cổng TTĐT Trường (để đưa tin); 

- Lưu: VT, ĐT. 
 

 

 

 

        TL. HIỆU TRƯỞNG 

          KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

              PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

          Nguyễn Thu Thủy 

 


