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THÔNG BAO
hQCthfr hai chinh quy
V/v tuyen Sinh hê vin bing
nâm 2018 dçt 1 (Kh6a 17, niên khÔa 2018-2021)
Thuc hiên kê hoqch tuyén Sinhnàm 2018 déi Véi hê vàn bing dai hQCthü

hai chinh quy, Truòng Dai hoc Luat Hà NQithông bio tuyen Sinhhê vân bing
dai hQCthû hai chinh quy nàm 2018 dQt 1 (Khoâ 17) mb tai Truròngnhu sau:
1. Dièu kiên dur thi

Công dân nu6c CHXHCN Viêt Nam cé dù câc dieu kiên du6i dây durqc
dy thi tuyén Sinh vào chucng trình dào tao hê vàn bing dqi hQCtht hai chinh
quy cüa Truèng:
- Dâ cé mot bâng tôt nghiêp dai hoc hê chinh quy;

- Nguòi cé dû süc khoè dê hoc tap theo quy dinh; không dang trong thòi
gian châp hành hình phat h04c dà châp hành xong hình phat nhtrng chtra durqc
xéa ân tich h04c dang bi truy ctu trâch nhiëmhình Skr.

2. Chi tiêu, ngành dào tqo
Tông chi tiêu tuyên Sinhhê vin bing dai hQCthü 2 chinh quy nàm 2018:
800 chi tiêu. Chi tiêu tuyén Sinhdqt I nàm 2018: 400 chi tiêu dào tao dai hoc

(trong dé ngành Luât 200 chi tiêu, ngành Luit Kinh té 100 chi tiêu, ngành Luat
Thurongmai quôc té 100 chi tiêu) hê vin bàng dai hQCthü hai chinh quy. Thi

thi theo thü ur tru tiên nguyên vpng I và nguyên vqng 2.
Sinh dàng 14'
Truòng së xét nguyên vong l, trurènghqp sé thi Sinh dàng nguyên vqng I
không dû so luqng trüng tuyên, Truòng së xét nguyên vpng 2.

Truròngchi to chtc tuyen Sinh cho câc ngành cô tù 50 thi Sinhtrè lên
dàng nguyên vçng 1. Trong truòng hqp sé thi Sinh dàng k)" nguyên vçng I
không dû 50 thi Sinh vào ngành dàng 1<9,chi tiêu tuyén Sinh cüa ngành này së
duqc chuyên sang ngành Luat.

3. Thbi gian dào tqo
Dào tao tap trung, liên tuc 2,5 nim toi Truòng.
Thòi gian hoc: HQCban ngày tht Bày, Chü nhât và tù 18h00' dén 20h00'
mot so ngày trong tuan.

4. Miën thi, môn thi và hình

tuyen Sinh
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sau:
4.1, Mien thi tuyen Sinh doi Véicdc trit'ùng
- Ngtrèi dâ tét nghiêp dai hoc hê chinh quy câc ngành Luât Kinh tê, Luât
dg•tuyen vào
Thucng moi quoc té tai TruròngDoi hoc Luât Hà Nêi ding
ngành Luât;

- Nguròidâ tôt nghiêp dai hoc hê chinh quy câc ngành Luât, Luât Kinh té
tai Truòng Dai hoc Luât Hà Mi dàng dy tuyên vào ngành Luât Thurongmai
quoc te;

- Ngtròi dâ tét nghiêp dai hQChê chinh quy câc ngành Luât, Luit Thurang
mai quoc té toi Trur&ngDai hQCLuât Hà NOi dàng I' dkrtuyen vào ngành Luât
Kinh té;
- Nguèi dd cé bàng tien SY.

4.2 Môn thi l'à hình thli'Cthi tuyen Sinh
Doi v6i câc trurèng hqp không thuOcdièn miën thi:

- Thi Sinh dv thi tràc nghiêm khâch quan hai môn: Môn "Nhüng nguyên
IY cc bàn cùa chù nghïa Mâc-LêNin" (phân Triêt hoc) và môn "Tu ttr&ngHô
Chi Minh" theo chtrcyngtrình cùa BO Giâo duc và Dào tao.

- Diêm trûng tuyen là tông diêm cùa hai môn thi, không cé môn nào 1.0
diém (theo thang diêm 10) duqc xâc dinh tù cao xuông thâp dén dù chi tiêu.
5. I-là so• ding kS' (IV thi

Ngurèi dàng
- 01 phiéu dàng

clkrthi tuyén Sinh cân nop 01 bê hô sc, gom c6:
hQCbàng dai hoc thér hai;

- 01 bàn khai ho sa tuyen Sinhcé dân ành, cé

nhân cùa thù truòng ca

quan dang công tâc h04c chinh quyên dia phuong noi thuròngtrû•,
- 02 bàn sao cô chfrng thyc vàn bing tot nghiëp dai hQCthérnhat;
- 01 bàn sao cô chfrng thyc bàng diém dai hoc thérnhât;

- 01 bàn sao giây khai Sinhvà 02 ành cô 3x4 cm.

6. Thèi gian ph{t hành, nhân ho scvà thi tuyen
* Thùi gian phdt hành và nh@nhò sŒ:

- Pliât hành hô sc: Tù ngày 05/3/2018dén 18/4/2018(nghi Thü 7, Chù
nhât).

- Nhân hô so: Tir ngày 02/4/2018 dén hét ngày 20/4/2018 (nghi Thü 7,
Chù nhât);
- Dia diêm: Tai Phòng Dào tao Trtròng Dai hQCLuât Hà NOi: Phòng
A 106, A 107 (tàng I nhà A).

* Thùi gian thi tuyen:
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Du•kién thi tuyàn vào ngày 20/5/2018 (Chù nhât).

* phi ding k} derthi và tô chic xét tuyen, to chü'Cthi: 150.000dông
(mot trim nâm muci nghìn dàng)/l hô sc. Lè phi này nop khi thi Sinhnop hô sc.

Thi Sinh dâ nop hò sa, không tham clv thi không durqctrà Iqi hè so và 14phi.

7. On tâp tru&c khi thi tuyen Sinh
Trurèngtô chüc ôn tâp cho thi Sinhcé nguyën vong, thông tin chi tiet së
durqcthông bio sau khi thi Sinhnop ho sc.
Lu•u Hô sa chi duqc phât hành và thu Phòng Dào tao, TruròngDai
hQCLuat Hà Nôi. Truèng không pliât hành và thu ho so & bat ct dia chi nào
khâc.
MQichi tiêt Xinliên hê Véi Phòng Dào tao, Tru•òngDqi hec Luât Hà Nô,
sô 87, dtcòng Nguyân Chi Thanh, quân Dông Da, thành ph6 Hà Nëi.

Dién thoqi: 024.38351879;024.38359803./.
Du•àng dây néng tuyên sinh: 1900.12050

Nai nhân:
- Vu TCCB, BO Tu phâp (dé p/h);
- Bio Phâp luât VN (dé dua tin);
- Câc Phé Hiêu trur&ng(dé chi dao t/h);
- Cbng TTDT Tru&ng(dè duratin);
- Luru:VT, DT.
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