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QUYÉT DINH
Và viêc diàu chinh De {n tuyén sinh trình do dai hQC nim 2021 (Làn 2)

HIF,U TRIfdNG TRUÙNG DAI HOC LU4T HÀ NOI

Cün ct Quyêt dinh sb 405/CP ngày IO thdng Il nüm 1979 cüa Hêi dông
Chinh phù vê viêc thành lâp Trtcàng Dai hQC Phdp IS' Hà Nêi (nay là Trtcàng
Dai hoc Luât Hà Nêi);

Càn ct Quyêt dinh sô 868/QD-BTP ngày 07 thdng 5 nüm 2015 cia Bé

tru•òng BO Ttcphdp quy dinh chic nàng, nhiêm vv, quyên hgn và cc câu tô chéc

cùa Trzròng Dei hoc Luât Hà Nêi;

Càn ci Luât Giüo duc Dai hQC ngày 18 thdng 6 nàm 2012; Luât sta dôi,

bô sung mot sô diêu cùa Luât Giüo duc Dai hQC ngày 19 thdng Il nàm 2018;

can CL', Thông tu sô 07/2020/TT-BGDDT ngày 20 thdng 3 nüm 2020

BO truòng BO Giüo duc và Dào tao sta dôi, bô sung mot sô diêu cùa Thông tr

sô 06/2018/1T-BGDDT ngày 28 thüng 02 nàm 2018 cia BO trtc&ng BO Gido duc

và Dào tqo quy dinh vê viêc xdc dinh chi tiêu tuyên sinh trình dê trung câp, cao

dàng cdc ngành dào tao gido viên; trình dé dai hQC, thqc tiên sy dvqc sta
dôi, bô sung tai Thông tu sb 01/2019/TT-BGDDT ngày 25 thüng 02 nüm 2019
czia BO trtc&ng BO Gido duc và Dào tgo;

Càn Cf, Thông tu sô 09/2020/TT-BGDDT ngày 07 thdng 5 nàm 2020

BO trzt&ng BO Giéo duc và Dào tao ban hành Quy chê Tuyên sinh trình dê dai

hec; tuyên sinh trình dé cao dàng ngành Giüo duc Mâm non;

Cün Cf, Thông tu sô 16/2021/TT-BGDDT ngày 01 thüng 6 2021

BO trv&ng BO Gido duc và Dào tao sta dôi, bô sung mot sô diêu cüa Quy chê

tuyên sinh trình dé dai hQc; tuyên sinh trình dë cao dàng ngành Gido duc Mâm
non ban hành kèm Thông tw sô 09/2020/1T-BGDDT ngày 7 thdng 5 nüm 2020

cüa BO trtc&ng BO Gido duc và Dào tqo;

Cün ct Công vàn sô 1017/BGDDT-GDDH ngày 16 thdng 3 nàm 2021
cüa 130 Giüo duc và Dào tao vê viêc rà sodt, cung câp và công bô thông tin
tuyén sinh cüc hình thüc dào tqo cùa trình dé cao dàng ngành Gido duc Mâm
non và trình dê dqi hQC nàm 2021;

Cün ct Công van sd 1444/BGDDT-GDDH ngày 14 thdng 4 nàm 2021
cüa BO Giüo duc và Dào tao vê viëc hu•bng dân công tuc tuyên sinh trình dê dei
hoc; tuyên sinh trình dé cao dàng ngành Gido duc Mâm non;
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Căn ct QuyĆt dinh Sb 924/QĐ-ĐHLHN ngây 31 thóng 3 năm 2021 cia

Hiëu trvčng Truông Đgi hpc Luăt Hâ NÔi vë viëc ban hânh "Đë dn tuyën sinh

tržnh dÔ agi hec năm 2021 ” vâ QuyĆt dinh sÓ 1775/QĐ-ĐHLHN ngây 18 thóng

5 năm 2021 cia Hiëu trtcčng Trtcông Đgi hQC Luăt Hâ NÔi vë viëc diëu chinh

"Đë ón tuydn sinh trinh dÔ dgi hec năm 2021 ”;

Theo dë nghi cia Truóngphông Đâo tgo dgi hQC.

QUYńT ĐINH:

Đieu 1. Đieu chinh mÔt so nÔi dung trong ”Đe ân tuyen sinh frinh dÔ dąi

hoc năm 2021” (dupc ban hănh kčm theo QuyĆt dinh sÓ 924/QĐ-ĐHLI-N ngây

31 thâng 3 năm 2021 cua Hięu tru&ng Trubng Đąi hoc Luât Hă NÔi, điČu chinh

theo quyĆt dinh sÓ 1775/QĐ-ĐW-IN ngây 18 thâng 5 năm 2021 cua Hiëu

truóng Tručng hoc Luât Hă NÔi - có ĐÔ ân kčm theo), cu the n-hu sau:

1. Muc 1.6. duqc bo sung vâo doąn cuoi nhu sau:

- Trubng tuyČn tÓi thiëu 10% chi tiôu dăo tąo chat Iuvng cao ngânh Luât

Kinh te. Vięc tuyen sinh ăuqc thvc hięn sau khi BÔ Giâo duc vă Đâo tąo phô

duyët ”Đe {n dăo tąo chat lugng cao ngănh Luât Kinh tĆ căa Trubng Đąi hoc

Luât Hă NÔi” vă vięc tuyôn chen thvc hięn sau khi căc thi sinh trńng tuyen văo

Tručng.

- Trubng tuyen 60 chi tiôu trong tong so thi sinh trńng tuyën ngânh Luât

dô dâo tąo chuyôn ngănh Luât Sb htu tri tu? vâ 60 chi tiôu trong tong sô thi sinh

trńng tuyen ngănh Luât de dăo tąo chuyôn ngânh Luât Thi hânh ân dân sg sau

khi Chuang trinh dăo tąo ngănh Luât chuyôn ngănh Luât Sô htu tri tuș, chuyën

ngănh Luât Thi hânh ân dân su duqc co quan chćrc năng phô duyęt (dong Y).

2. Muc 3.1.3.1 duqc diôu chinh nhu sau:

* Tuyën thăng: Đôi vói ngzcôi có băng tôt nghiëp thqc si trč lën; tôt

nghiëp agi hQC tic logi Gidi lën; tôt nghiëp agi hoc do ca sČ gióo duc nuÓc

ngoâi căp băng; Băng tôt nghiëp trînh dÔ dqi hQC ngânh ngôn ngž/ stc phqm

tiëng mcÓc ngoâi do cÓc ca sÔ dâo tqo cia Viët Nam cap; cÓ ching chi tiëng

Anh IELTS 5.5 lën hoăc tzxong dtrang,• cÓc chźng chi ngoqi ngž khÓc trang

dtcang trinh dÔ bâc 4 (theo khung năng ngoqi ngz7 6 bâc ding cho Viët Nam) do

BO Gióo duc vâ Đâo tqo công bô.

* Thi tuyën hoăc xćt tuyën:

- Đôi vói thi tuyën: Môn thi, hînh thźc thi... dvgc xóc dinh rô trong Thông

bóo tuyën sinh.

- Đôi vÓi xĆt tuyën: Xët kët qua diëm trung bînh chung tich Ifiy toân khÓa

hec bâc dqi hec cia thi sinh tic cao xuông thâp cho dën hët chi tiëu. Điëm xët

tuyën dzcqc xóc dinh theo thang diëm hë sô IO. Đôi vói cóc thi sinh có diëm

trung bînh chung toân khóa hQC theo thang diëm hë sô khóc së dupc quy dôi vë

thang diëm hë sô IO theo công thźc quy dôi (lâm trôn dën hai chž sô thâp

phân):
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Diém trung binh Chung tfch lüy
toån kh6a hQC bic hQC

Diem xét tuyen = x 10
HQ sé thang diém bic hQC

2. Myc 3.1.3.1 duqc bd sung nhu sau:

"Tru&ng tuyén 60 chi tiéu lién thöng trinh dé dei hoc hinh thüc dåo teo
chfnh quy dé dåo teo theo chuong trinh dåo teo chat lugng cao ngånh Luat. Viéc
tuyen chon thvc hi?n sau khi cåc thf Sinh trüng tuyen våo Tru&ng".

Dibu 2. Quyét dinh nåy c6 hi?u Ivc ké tir ngåy k'.

Dieu 3. Tru&ng phöng Dåo teo dei hoc, Tnr&ng cåc don vi c6 lién quan vå
thånh vién Höi döng tuyén Sinh näm 2021 Chiu tråch nhiém thi hånh Quyét dinh
nåy./oftzz

NM nh@n:
- Nhu Dibu 3 (dé t/h);
- GD&DT (dé b/c);
- BO Tur phåp (dé b/c);
- I-Iöi dbng Tnrbng (dé b/c);
- Cåc Ph6 1--liéu tru&ng (dé chi deo t/h);
- Cdng TTDT cüa Tru&ng (dé dua tin);
- Luu: VT, DTDH (20).
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