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Hâ NÔi,ngây Oćthóng l] năm 2018

QOYËT Đ!NH
Ve viic phô duyët diem tróng tuyćn, KSIthi tuyen Sinh Khóa 17 (dqt 2) hę văn
bing dąi hęc thó' hai chinh quy mó tąi Tru•bng Đąi hoc Luât Hi NÔi
TICH HOI ĐÔNG TUYËN SINH TRUONG ĐĄI HOC LUAT I-IÂ NOI
Căn cir QuyĆt dinh só 405/CP ngây 10 thâng Il năm 1979 cła HÔidÔng Chinh

Phil vČ vięc thănh lâp Trubng Đąi hec Phâp 19Hâ NÔi(nay lâ Truông Đąi hQCLuât
Hă Nôi)•,

Căn ct QuyĆt dinh só 868/QĐ-BTPngăy 07 thăng 5 năm 2015 cła BÔtru&ng
BÔTu phăp quy dinh chi'rcnăng, nhięmvv, quyČnhąn vâ co câu tô chtc cła Tru&ng
Đąi hec Luât Hă NÔi;
Căn cir Luât Giâo
Đąi hoc ngăy 18 thăng 6 năm 2012;
Căn cir Điëu lę truông dąi hęc ban hânh kčm theó QuyĆt dinh só 70/2014/QĐTTg ngây 10 thâng 12 năm 2014 cła Thil tuóng Chinh phă•,

Căn cir Quy chë tuyen Sinhdąi hoc, cao ding h? chinh quy ban hănh kčm theo
Thông tu só 05/2017/TT-BGDĐTngăy 25 thăng 01 năm 2017
Bô Giâo
duqc
scra
dôi,
bÔ
sung
theo
Thông
tu
Đâo tąo,
só 07/2018/TT-BGDĐT ngây Ol thâng
vâ Đâo tąo;
3 năm 2018 cła BÔGiâo
Căn cir Quy chĆ thi trung hec phô thông quoc gia vâ xćt công nhân tÓt nghięp
trung hQCphÔ thông ban hânh łam theo Thông tu sô 04/2017/TT-BGDĐT ngăy 25
thâng Ol năm 2017 cła BÔ truông BÔGiâo dțłc vă Đăo tąo

Căn

Thông tu 04/2018/TT-BGDĐTngăy 28 thâng 02 năm 2018

sung

mÔtsô diÔucła Quy chĆthi trung hQCphÓthông quôc gia vă xćt công nhân tôt nghięp

trung hQCphÓthông ban hănh këm theo Thông tu só 04/2017/TT-BGDĐT ngăy 25
thăng Ol năm 2017 cła BÔ truóng BÔGiâo duc vă Đâo tąo sira dôi;

Căn cir QuyĆtdinh só 22/2001/QĐ-BGDĐTngây 26/6/2001cła BÔtruông BÔ
Giăo dțłc vă Đâo tąo quy dinh vë đâo tąo dô câp bing tôt nghięp dąi hoc thir hai chinh
quy;

Căn cir "Quy dinh ve âăo tąo câp bing tÓt nghięp đąi hQCth(r hai h? chinh
quy cła Trubng Đąi hec Luât Hă NÔi”ban hânh këm theo QuyĆtdinh só 2552/QĐĐHLHN ngăy 29 thâng 10 năm 2015 cła I-Iięutruóng Trubng Đąi hQCLuât 1--1â
NÔi;
Căn cir Kët luân cła Chó tich HÔiđông tuyôn Sinhtąi Phiën hop ngây 05 thâng
Il năm 2018;

Xćt dë nghi cu'łaThubng trvc HÔidÔngtuyen sinh,

QUYÉT DINH:
Dieu 1. Phê duyêt diém trûng tuyên dôi Véi Cic thi Sinh tham dg k}' thi tuyên
SinhKhéa 17 dot 2 (niên khôa 2018 - 2021) hê vân bàng dai hQCthCrhai chinh quy
mô tai Truèng Dai hQCLuât Hà Nêi nhursau:

l. Ngành Luât Kinh té: Thi Sinhtrüng tuyén nguyên vqng I qua thi tuyên dot
t6ne diém hai môn thi tù 12.00 diêm trò lên (không cé môn thi 1.0 diém). Không
tuyên nguyên vçng 2 ngành Luât Kinh té do tuyén nguyên vong I dâ hét chi tiêu.
2. Ngành Luât: Thi Sinh trüng tuyén nguyên vong I qua thi tuyén dat tông diêm
hai môn thi tù 8.50 diém trò lên (không cé môn thi 1.0 diém); Thi Sinh không trüng
tuyen ngành Luât Kinh té, dàng ky nguyên vqng 2 ngành Luât dot tông diém hai môn
thi t-ù8.50 diém
lên (không cô môn thi I .0 diém) thuêc dièn trüng tuyén;
3. Ngành Luât (Chuang trinh dào tao dành cho cân bê phâp chê): Thi Sinh trüng

tuyên nguyên vqng I qua thi tuyén dot tòng diem hai môn thi tù 7.17 diém trò lên
(không cé môn thi

1.0 diém).

Diàu 2. Tru&ngPhòng Dào tao, Tru&ngcâc don vi cé liên quan và thành viên
Hêi dông tuyên Sinh chiu trâch nhiêm thi hành Quyét dinh này./v
NŒinhê
- Nhtr Dièu (dè t/h);
- Hiêu trur&ng(dé b/c);
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