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TRUÔNG ĐĄI HQC LUAT HÂ NOI DÔc lâp - T 11' do - I-l?nh phóc

só:/3łd /TB-ĐHLI-IN Hâ IVÔi, ngây 03 thóng 4 năm 2019

THÔNG BĂo
VÔ kÓt luân ciła Chii tich hâi dong tuyen sinh

toi phiân Hâi dong tuyen sinh hi văn bing doi hQC thó• hai chinh guy
Khóa 18, 1 (niân khóa 2019-2022)

Ngây 02 thóng 4 năm 2019, HÔi dông tuyën sinh văn bâng doi hoc th(r hai
chinh quy Khóa 18 dqt I dă hop dë xćt diëu k'ięn CIV thi dôi vói 435 thi sinh dăng
k•S' thi trong dó 260 thi sinh dăng k} nguyęn vęng I ngânh Luât hQC vâ 175
thi sinh dăng k} nguyęn vqng I ngânh Luât kinh te.

Tren ca so dë xuât ctia Tlurbng tițł•c hÔi dông vâ y kien cCła căc thânh viën hÔi
dông, ChCl tich HÔi dong kët luân nhłr sau:

1. Công nbân dri diÔu kięn (li.r thi doi vói 257 thi sinh dăng k' (IV' thi nginh
Luât vă 173 thi sinh dăng k' (lt.r thi ngânh Luât Kinh te.

1.I. NgÔnh Luăt.•

- Thi sinh tôt nghięp dąi hoc hë chinh quy vâ liën thông hę chinh quy: 231 thi
sinh;

- Thi sinh có bâng tôt nghięp doi hoc nuóc ngoâi: 13 thi sinh;

- Thi sinh ęó giây ch(rng nhân tôt nghiôp dąi hoc hę chinh quy, giây ch(rng nhân
tôt nghięp thay băng: 03 thi sinh;

- Thi sinh dięn dăc biët (l)hfrng tlu' sinh có bâng dąi hoc hę tąi ch(rc, chuyën tu
hoăc hę rÔng nhtrng dă có băng Thąc SY hę chinh quy): IO thi sinh.

1.2. Ngânh Lil(ît kinh td.•

- Thi sinh tÓt nghięp dąi hQC 11$ chinh quy vâ liën thông hę chinh quy: 161 thi
sinh;

- Thi sinh có băng tôt nghiÔp dąi hQC ónłróc ngoâi: II thi sinh;

- Thi sinh dięn dăc bięt (nhtrng thi sinh có băng doi hoc hÔ tąi clu'rc, chuyën tu
hoăc hę nłó rÔng nhłrng dă có bâng Thqc ss' llę chinh quy): Ol thi sinh.

2. Miën thi tuybn sinh cho 3 thisinh có băng Tien sf vâ Ol thisinh có bing tôt
nghiëp Tru'čng Đgi hpc Lil(ît Hâ Nfîi Ilf? chinh qll.p gom:

- ,Nguyën YĆn Thanh Plurang, sinh ngăy 17/05/1996, dăng k} NV I ngânh Luât
Kinh te;

- Nguyën ViÔt Phtrong, sinh ngây 1 8/02/1985, dăng NV I ngânh Luât Kinh te;

- NguyČn Ngô Quang, sinh ngây 15/05/1968, dăng k'} NV I ngânh Luât;

- NguyČn f)ăc Tuân, sinh ngây 1 1/06/1981 , dăng k} NV I ngănh Luât.

3. Không công nhân di' diÔu kięn (li.r thi
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Thi sinh Nguyân Tilâ Thüng, sinh ngây 19/1 1/1987 (do cö bing dai hqc

chûc).

4. lutru doi vöi thi sinli cö bing tot nghiÇp dili hQC ö' nııö•c ngoıii

Caic [hi silih cö bing lâl nghiÇp dai hQC nır8c ngoâi ph[ii nâp Giây chfrng nhŞn

vüın bing cüıa Cçıc quân IY chât luqng könı theo hö so. Câc thi sinh chıra nğp Giây

chü•ng l)hân vün bing cüa Cçıc quân IY chât lu•qng l)hâi cö bân cam ket thi sinh phâi
nç3p Giây chü•ng nhân vâl? büng cûa Cııc quân IY Chat Itrqng, câc thi sinh nây l?hâi nŞp

Giây chı'ıng nhân vin bing cüa Cçıc qutin IY chât luqııg khi nhâp hQC (nâu tıüng

(uyân).

Trân dây lâ thâng bâo döi vöi thi sinh dır tuyân vâo lığ vân bâng dai hoc thû hai

chinh quy nim 2019 (dqt l). MQi van dâ chua rö, thi sinh liân câ DÖ Thj Tho -

Phöng Al 06, diÇn th0?i: 0243.8359803./.
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