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    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐH LUẬT TP. HCM                    Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc 
 

            Số: 483 /QĐ-ĐHL       TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2019 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2019 

 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Quyết định số 118/2000/QĐ - TTg ngày 10/10/2000 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc thay đổi tổ chức của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (tách Trường Đại 

học Luật thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh thành Trường Đại học Luật TP. Hồ 

Chí Minh thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo); 

Căn cứ Điều lệ Trường Đại học, ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-

TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh 

trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy, ban hành kèm theo Thông tư số 

05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017; được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 

07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 và Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 

28/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ công văn số 796/BGDĐT-GDĐH ngày 06/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc 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 2019; 

Căn cứ tình hình thực tế về công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy và theo đề 

nghị của Trưởng Phòng Đào tạo, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thí sinh thuộc các đối tượng nêu tại các điểm a, b, c, e, g, h và i khoản 2 

Điều 7 của Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, được Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh xét 

tuyển thẳng vào ngành mà thí sinh đăng ký. 

Điều 2. Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế: tiếng Anh/ hoặc tiếng Pháp/ hoặc 

tiếng Nhật hoặc SAT (Scholastic Assessment Test), còn thời hạn có giá trị đến ngày 

30/6/2019 nếu Chứng chỉ đó có quy định về thời hạn, được Hội đồng tuyển sinh Trường 

Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh xét tuyển thẳng vào ngành mà thí sinh đăng ký, khi có đủ 

các điều kiện được quy định tại Khoản 2 Điều này. 

1. Ngành xét tuyển thẳng: tất cả các ngành học; riêng ngành Ngôn ngữ Anh chỉ 

xét tuyển thẳng thí sinh có Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế; 

2. Điều kiện xét tuyển thẳng: thí sinh phải đạt các điều kiện sau đây: 

a) Đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương); 

b) Trình độ ngoại ngữ quốc tế hoặc SAT: 

 Trình độ ngoại ngữ quốc tế: 
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● Tiếng Anh: 

 IELTS đạt điểm từ 6,5 trở lên, do British Council (BC) hoặc 

International Development Program (IDP) cấp; 

 Hoặc TOEFL iBT đạt điểm từ 90 trở lên, do Educational 

Testing Service (ETS) cấp. 

● Tiếng Pháp: 

 DELF đạt từ B2 trở lên, do Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm 

quốc tế (Centre International d’Etudes Pedagogiques - CIEP) cấp; 

 Hoặc TCF đạt điểm từ 450 trở lên, do Trung tâm Nghiên cứu 

Sư phạm quốc tế (Centre International d’Etudes Pedagogiques - CIEP) cấp. 

● Tiếng Nhật: JLPT đạt từ N3 (với mức điểm từ 130/180 điểm) trở 

lên, do Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation - JF) cấp, trong kỳ thi năng lực 

tiếng Nhật. 

 SAT (Scholastic Assessment Test, Mỹ): đạt điểm từ 1.100/1.600 

hoặc 1.450/2.400 trở lên. 

c) Kết quả học tập THPT (điểm học bạ THPT): 

● Đối với Tổ hợp có môn ngoại ngữ: Điểm trung bình của 6 học kỳ 

THPT của 02 môn (trừ môn ngoại ngữ) thuộc Tổ hợp xét tuyển đạt từ 6,50/ môn học 

(Điểm trung bình của 6 học kỳ THPT được làm tròn đến 02 (hai) chữ số thập phân); 

● Đối với Tổ hợp không có môn ngoại ngữ: 

 Đối với Tổ hợp C00: Môn xét tuyển là Ngữ văn và Lịch sử; đối 

với Tổ hợp A00: Môn xét tuyển là Toán và Vật lý; 

 Điểm trung bình của 6 học kỳ THPT của 02 môn thuộc Tổ hợp 

xét tuyển (C00: Ngữ văn và Lịch sử; A00: Toán và Vật lý) đạt từ 6,50/ môn học (Điểm 

trung bình của 6 học kỳ THPT được làm tròn đến 02 (hai) chữ số thập phân). 

d) Tiêu chí phụ: khi có thí sinh đạt đủ các điều kiện nêu trên nhiều hơn 5% 

so với chỉ tiêu xét tuyển thẳng, Nhà trường sẽ xét tiêu chí phụ theo thứ tự: 

● Điểm của Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc điểm SAT; 

● Điểm trung bình của 6 học kỳ THPT của môn chính thuộc Tổ hợp 

xét tuyển; riêng Tổ hợp D00 thì môn chính là Ngữ văn. 

Điều 3. Thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học 

phổ thông năm 2018 và năm 2019 các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa 

lý, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nhật, tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019, đã đạt 

yêu cầu xét tuyển sơ bộ và có kết quả kiểm tra năng lực (do Nhà trường tổ chức) không bị 

điểm liệt theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được Hội đồng tuyển sinh Nhà 

trường ưu tiên xét tuyển vào ngành mà thí sinh đăng ký học. 

Điều 4. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của tất cả các ngành đào tạo của năm 2019 là 

2.100; 

Chỉ tiêu dùng để xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đối với thí sinh được nêu tại 

Điều 1, Điều 2 và Điều 3 là không quá 10% tổng chỉ tiêu tuyển sinh của năm 2019; 

Trường hợp tuyển sinh theo phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển chưa 

hết chỉ tiêu thì số chỉ tiêu còn lại sẽ được chuyển sang xét tuyển theo phương thức “xét 

tuyển kết hợp với kiểm tra đánh giá năng lực”. 

Điều 5. Thời hạn nộp hồ sơ của các thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét 

tuyển nêu tại Điều 1 và Điều 3 của Quyết định này được thực hiện theo công văn số 

796/BGDĐT-GDĐH ngày 06/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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Thời hạn và cách thức nộp hồ sơ xét tuyển thẳng đối với thí sinh nêu tại Điều 2 (có 

chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc SAT) như sau: 

- Thời gian: từ ngày 22/4/2019 đến ngày 10/7/2019; 

- Cách thức nộp hồ sơ: Trực tuyến (online) tại địa chỉ: 

dangkyxettuyen.hcmulaw.edu.vn; 

Điều 6. Thí sinh phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin đăng ký 

xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển. Nhà trường sẽ từ chối tiếp nhận nhập học hoặc buộc 

thôi học (khi thí sinh đã nhập học) nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện trúng tuyển 

khi đối chiếu thông tin đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển với hồ sơ gốc. 

Điều 7. Các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019, 

lãnh đạo của các đơn vị trong Trường và các thí sinh nêu tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 căn 

cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận:                     HIỆU TRƯỞNG 

- Như Điều 7. 

- Lưu Văn thư, đào tạo. 


