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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2020  

Số: 937/TB-ĐHL 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2020 

THÔNG BÁO 

Về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành đào tạo  

trình độ đại học hệ chính quy năm 2020  

 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo 

dục Mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); Căn cứ Công văn số 3313/BGDĐT-GDĐH ngày 28/8/2020 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh 

trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020; 

Căn cứ Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2020, Trường Đại học Luật Thành phố 

Hồ Chí Minh thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) từ điểm thi tốt 

nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2020 để tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại 

học hệ chính quy như sau: 

1. Về đối tượng tuyển sinh và phạm vi tuyển sinh 

1.1. Đối tượng tuyển sinh: chỉ dành cho thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có kết quả 

thi tốt nghiệp THPT năm 2020 phù hợp với tổ hợp môn đăng ký xét tuyển. 

1.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. 

2. Về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ 

điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 để tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học hệ 

chính quy đối với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả 

các tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn thi như sau: 

Ngành 
Tổ hợp xét tuyển 

A00 A01 C00 D01,03,06 D14 D66,69,70 D84,87,88 

Ngôn ngữ Anh - - - D01: 17,0 17,0 D66: 17,0 D84: 17,0 

Quản trị kinh doanh 19,0 17,0 - 17,0 - - 17,0 

Luật 19,5 17,5 25,0 17,5 - - - 

Quản trị - Luật 21,0 19,5 - 19,5 - - 19,5 

Luật Thương mại quốc tế - 25,0 - 25,0 - 25,0 25,0 

3. Một số lưu ý về đăng ký xét tuyển và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển 

3.1. Cách thức đăng ký xét tuyển và điều chỉnh nguyện vọng  

- Thí sinh có thể dùng nhiều tổ hợp để đăng ký xét tuyển vào cùng một ngành 

hoặc dùng một tổ hợp để đăng ký xét tuyển vào nhiều ngành khác nhau trong một trường; 

- Thí sinh chọn ngành và trường mình mong muốn trúng tuyển nhất để đặt ở 

thứ tự ưu tiên xét tuyển cao nhất; 

- Mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh đăng ký xét tuyển (ĐKXT) 01 lần duy nhất 

trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức: Trực tuyến hoặc 

bằng Phiếu ĐKXT.  

3.2. Phương thức và thời hạn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển 

a) Phương thức 1 (điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phương 

thức trực tuyến): Thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện 

việc điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT từ ngày 19/9/2020 đến 17 giờ 00 ngày 25/9/2020. Lưu 

ý thí sinh: Phương thức này chỉ chấp nhận khi số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh 

không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu ĐKDT; 
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b) Phương thức 2 (điều chỉnh bằng Phiếu ĐKXT): Thí sinh được điều chỉnh 

tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong 

Phiếu ĐKDT và phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm theo quy định. Thí 

sinh phải điền đầy đủ thông tin vào Phiếu ĐKXT và gửi trực tiếp về điểm thu nhận hồ sơ để 

cán bộ máy tính cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT từ 

ngày 19/9/2020 đến 17 giờ 00 ngày 27/9/2020. Lưu ý thí sinh ghi đúng mã trường, mã 

ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của trường. Nguyện vọng nào ghi 

không đúng sẽ không được hệ thống phần mềm chấp nhận và bị loại.  

3.3. Về ngành đào tạo của Trường: Năm 2020, Nhà trường sẽ đẩy mạnh đào tạo 

liên thông giữa 3 ngành: Luật, Quản trị kinh doanh và Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Anh 

văn pháp lý), trong đó đặc biệt tập trung vào chương trình đào tạo liên thông từ ngành 

Quản trị kinh doanh và ngành Ngôn ngữ Anh sang ngành Luật. 

Theo đó, sau khi đã học xong năm thứ I của ngành thứ I (ngành Quản trị kinh 

doanh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh), nếu 

đạt học lực từ loại Khá trở lên, sinh viên sẽ được đăng ký học liên thông sang ngành Luật. 

Sau thời gian từ 5,0 năm đến 5,5 năm (tính từ năm 2020), nếu sinh viên hoàn thành cả 2 

chương trình đào tạo sẽ được Nhà trường xét tốt nghiệp và cấp 2 văn bằng cử nhân trình độ 

đại học hệ chính quy (trong đó có bằng cử nhân ngành Luật). Đây là lợi thế rất lớn của sinh 

viên theo học ngành Quản trị kinh doanh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học 

Luật Thành phố Hồ Chí Minh. 

4. Thông tin về học phí, địa điểm học và thông tin hỗ trợ 

4.1. Học phí năm học 2020-2021: 

- Các lớp đại trà: Ngành Luật, ngành Luật Thương mại quốc tế, ngành Quản trị 

- Luật và ngành Quản trị kinh doanh: 18.000.000đ/ năm; 

- Lớp Ngôn ngữ Anh: 36.000.000đ/ năm; 

- Lớp chất lượng cao ngành Luật (tăng cường tiếng Pháp, tiếng Nhật và tiếng 

Anh) và ngành Quản trị kinh doanh: 45.000.000đ/ năm; 

- Lớp chất lượng cao ngành Quản trị - Luật: 49.500.000đ/ năm. 

4.2. Địa điểm học: 

- Sinh viên ngành Luật và sinh viên các lớp Chất lượng cao: Học tại cơ sở 

Nguyễn Tất Thành (Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4); 

- Sinh viên các ngành còn lại (bao gồm các ngành: Luật Thương mại quốc tế, 

Quản trị - Luật, Quản trị kinh doanh và Ngôn ngữ Anh): Học tại cơ sở Bình Triệu (Địa chỉ: 

Số 123 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức). 

- Nhà trường không có ký túc xá; Sinh viên tự túc chỗ ở. 

- Nhà trường sẽ có thông tin chính thức về kế hoạch nhập học dành cho thí sinh 

trúng tuyển và đã xác nhận nhập sau ngày 15/10/2020. 

4.3. Thông tin liên lạc khi cần hỗ trợ:  

- Tổng đài tư vấn tuyển sinh: 1900.555. 514 

- Hoặc số điện thoại cố định: (028) 3940.0989, xin số nội bộ: 

+ Số nội bộ: 209 (Trung tâm tư vấn tuyển sinh); 

+ Số nội bộ: 112 (Phòng Đào tạo)./. 
 

Nơi nhận:                      
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để báo cáo); 

- Hội đồng Trường (để báo cáo); 

- Các thành viên Hội đồng tuyển sinh (để thực hiện); 

- Các đơn vị thuộc Trường, đăng Website (để thông tin); 

- Lưu: Văn thư, P.ĐT, D.15. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

 

http://www.muctim.com.vn/content/-/view/Tuyen-sinh/DH-Luat-TPHCM-tu-van-tuyen-sinh-qua-tong-dai-1900555514?article=895470

