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BỘ TƯ PHÁP 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

 
Số: 2244/QĐ-ĐHLHN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2018 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển dựa trên kết quả học 
tập bậc THPT vào hệ đại học chính quy Khóa 43 (niên khóa 2018 - 2022) 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

Căn cứ Quyết định số 405/CP ngày 10 tháng 11 năm 1979 của Hội đồng 
Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Pháp lý Hà Nội (nay là Trường Đại 
học Luật Hà Nội); 

Căn cứ Quyết định số 868/QĐ-BTP ngày 07 tháng 5 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Trường Đại học Luật Hà Nội; 

Căn cứ Luật Giáo dục Đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 
70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, quy chế tuyển sinh cao 
đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư 
số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo; Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh 
đại học hệ chính quy, quy chế tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo 
viên hệ chính quy; 

Căn cứ Quy chế thi THPT quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 
04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ 
trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; 

Căn cứ Công văn số 899/BGDĐT-GDĐH ngày 09 tháng 3 năm 2018 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính 
quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ 
chính quy năm 2018; 

Căn cứ Công văn số 897/BGDĐT-GDĐH ngày 09 tháng 3 năm 2018 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh Tiến sĩ, 
Thạc sĩ, đại học, CĐSP, TCSP năm 2018; 
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Căn cứ Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Luật Hà Nội; 

Căn cứ Kết luận của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh tại phiên họp ngày 12 
tháng 7 năm 2018 và ngày 17 tháng 7 năm 2018; 

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng tuyển sinh, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận trúng tuyển vào hệ đại học chính quy Khóa 43 (niên 
khóa 2018-2022) đối với 337 thí sinh là học sinh các trường THPT chuyên/năng 
khiếu quốc gia, trường THPTchuyên/năng khiếu cấp Tỉnh/Thành phố trực thuộc 
trung ương, học sinh lớp chuyên của các trường THPT trọng điểm quốc gia chất 
lượng cao. Cụ thể như sau: 

- Ngành Luật: có 238 thí sinh trúng tuyển, trong đó 63 thí sinh trúng tuyển 
theo tổ hợp A00, 81 thí sinh trúng tuyển theo tổ hợp C00, 27 thí sinh trúng tuyển 
theo tổ hợp A01 và 67 thí sinh trúng tuyển theo tổ hợp D01;  

- Ngành Luật Kinh tế: có 63 thí sinh trúng tuyển, trong đó 23 thí sinh 
trúng tuyển theo tổ hợp A00, 11 thí sinh trúng tuyển theo tổ hợp C00, 12 thí sinh 
trúng tuyển theo tổ hợp A01 và 17 thí sinh trúng tuyển theo tổ hợp D01;  

- Ngành Luật Thương mại quốc tế: có 18 thí sinh trúng tuyển, trong đó 08 
thí sinh trúng tuyển theo tổ hợp A01 và 10 thí sinh trúng tuyển theo tổ hợp D01;  

- Ngành Ngôn ngữ Anh: có 18 thí sinh trúng tuyển, trong đó 04 thí sinh 
trúng tuyển theo tổ hợp A01 và 14 thí sinh trúng tuyển theo tổ hợp D01. 

(Có danh sách kèm theo Quyết định này). 

Điều 2. Các thí sinh trúng tuyển phải đáp ứng các điều kiện theo Đề án 
tuyển sinh của Trường Đại học Luật Hà Nội và thực hiện các thủ tục xác nhận 
nhập học trong thời gian quy định. 

Điều 3. Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng các đơn vị có liên quan và các thí 
sinh có tên trong danh sách kèm theo tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (để t/h); 
- Bộ GD&ĐT (để b/c); 
- Bộ Tư pháp (để b/c); 
- Hiệu trưởng (để b/c); 
- Lưu: VT, ĐT. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 
CHỦ TỊCH 

(đã ký) 
 
 

 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

Trần Quang Huy 

  


