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BỘ TƯ PHÁP 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 3570/TB-ĐHLHN   Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 
Về điều chỉnh chỉ tiêu ngành Luật chất lượng cao Khóa 45 

 

Căn cứ Quyết định số 1609/QĐ-ĐHLHN ngày 29 tháng 5 năm 2020 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội về việc ban hành “Đề án tuyển sinh 

trình độ đại học năm 2020” và Quyết định số 2259/QĐ-ĐHLHN ngày 20 tháng 

7 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội về việc sửa đổi, bổ 

sung “Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2020”; 

Căn cứ Quyết định số 2418/QĐ-ĐHLHN ngày 01 tháng 10 năm 2014 của 
Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội về việc ban hành Quy định về đào tạo 
chất lượng cao trình độ đại học hệ chính quy ngành luật của Trường Đại học 
Luật Hà Nội; 

Căn cứ Kết luận của Hiệu trưởng tại Phiên họp ngày 15 tháng 10 năm 

2020; 

Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh vào 

hệ chất lượng cao ngành Luật Khóa 45 là 200 chỉ tiêu. 

Việc xét tuyển chất lượng cao Khóa 45 sẽ được thực hiện trên cơ sở chỉ 

tiêu đã được điều chỉnh và theo các quy định hiện hành của Trường. 

 

Nơi nhận: 

- Hiệu trưởng (để b/c); 

- Các Phó hiệu trưởng (để biết); 

- Các đơn vị (để phối hợp t/h); 

- Cổng TTĐT Trường (để đưa tin); 

- Lưu: VT, ĐTĐH. 

 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

                       (Đã ký) 

 

Lê Đình Nghị 
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BỘ TƯ PHÁP 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:  3571/TB-ĐHLHN   Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020 

 

 
THÔNG BÁO 

Về điều kiện trúng tuyển và mức học phí  

của lớp chất lượng cao ngành Luật Khóa 45 

 

Trường Đại học Luật Hà Nội đã ban hành Thông báo số 2738/TB-
ĐHLHN và Thông báo số 3380/TB-ĐHLHN về việc tuyển sinh vào lớp chất 
lượng cao ngành Luật Khóa 45. Theo quy định về đào tạo chất lượng cao ngành 
Luật của Trường Đại học Luật Hà Nội, thí sinh được ưu tiên tuyển chọn nếu đáp 
ứng một trong các điều kiện sau: 

- Đã tốt nghiệp THPT chuyên của các trường đại học hoặc các tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương; 

- Được xếp loại Giỏi 3 năm liền ở bậc THPT (lớp 10, 11, 12); 

- Đạt giải Nhất, Nhì, Ba cấp tỉnh, thành phố hoặc tương đương (trở lên) 
các môn Toán, Lý, Hoá, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử và Địa lý. 

Trong Trường hợp số lượng thí sinh đăng ký vào lớp chất lượng cao vượt 

quá chỉ tiêu, Trường sẽ tuyển chọn dựa theo các tiêu chí ưu tiên, kết quả thi 

THPT Quốc gia, điểm tiếng Anh… của thí sinh. 

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh vào Chương trình chất lượng cao ngành 
Luật, Trường đã tiến hành tuyển chọn thí sinh đăng ký vào Chương trình chất 
lượng cao, cụ thể như sau: 

1. Số lượng thí sinh đăng ký, số thí sinh trúng tuyển 

Tổng số 231 thí sinh đăng ký dự tuyển vào Chương trình chất lượng cao 
ngành Luật. 

Thí sinh đã xác nhận nhập học ngành Luật Khóa 45 tại cơ sở chính của 
Trường trúng tuyển vào ngành Luật chất lượng cao nếu đáp ứng một trong các 
điều kiện sau: 

a) Là học sinh các trường THPT chuyên/năng khiếu quốc gia, trường 

THPT chuyên/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; 

b) Được xếp loại Giỏi 3 năm liền ở bậc THPT (lớp 10, 11, 12);  

c) Đạt giải Nhất, Nhì, Ba cấp tỉnh, thành phố hoặc tương đương (trở lên) 

các môn Toán, Lý, Hoá, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử và Địa lý. 

d) Các thí sinh đã trúng tuyển vào Trường theo phương thức xét kết quả 
học tập bậc THPT và các thí sinh có chứng chỉ IELTS;  
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e) Các thí sinh có điểm thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2020 từ 
6.0 trở lên. 

(Danh sách thí sinh trúng tuyển được đăng tải trên Cổng thông tin 
www.hlu.edu.vn) 

Lưu ý: Trường chỉ giải quyết các trường hợp thí sinh đã trúng tuyển 
nhưng xin ra khỏi Chương trình chất lượng cao Khóa 45 trong thời gian tổ chức 
nhập học cho thí sinh (từ ngày 19/10 đến ngày 22/10/2020). 

2. Mức học phí  

Mức học phí năm học 2020-2021 của sinh viên thuộc Chương trình chất 
lượng cao là 1.010.000 đồng/1 tín chỉ. 

Số tín chỉ học kỳ 1 năm học 2020-2021 là 27 tín chỉ./. 

 

Nơi nhận: 

- Hiệu trưởng (để b/c) 

- Các Phó hiệu trưởng (để biết); 

- Các đơn vị (để phối hợp t/h); 

- Cổng TTĐT Trường (để đưa tin); 

- Lưu: VT, ĐTĐH. 

 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

                         (Đã ký) 

 

Lê Đình Nghị 

 

 

 

 

 


