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THÔNG BÁO 

Về phương thức tuyển sinh riêng, kết quả xét tuyển 

và thời hạn nộp Giấy chứng nhận kết quả thi để xác nhận nhập học 

 
Thực hiện Công văn số 707/BGDĐT-GDĐH ngày 28/02/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh đã xây dựng Đề án tuyển 

sinh riêng, trình Bộ Giáo dục và Đào tạo vào ngày 18/3/2019; và đồng thời Đề án tuyển 

sinh riêng của Nhà trường cũng đã được đăng trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo và trên Trang thông tin điện tử của Trường theo đúng kế hoạch. 

1. Phương thức tuyển sinh năm 2019: Theo Đề án, phương thức tuyển sinh của 

Nhà trường là xét tuyển kết hợp với kiểm tra đánh giá năng lực, dựa vào 3 tiêu chí với 2 

giai đoạn (bước) xét tuyển: 

* Giai đoạn 1 (còn gọi là bước xét tuyển sơ bộ): Thực hiện sơ tuyển căn cứ vào: 

- Điểm học bạ (tiêu chí 1), chiếm tỷ trọng 10% điểm trúng tuyển; 

- Điểm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 (tiêu chí 2), chiếm tỷ trọng 

60% điểm trúng tuyển. 

* Giai đoạn 2 (còn gọi là bước xét trúng tuyển): 

- Chỉ những thí sinh đạt yêu cầu xét tuyển sơ bộ mới được Trường thông báo 

tham gia làm bài kiểm tra đánh giá năng lực (tiêu chí 3). Bài kiểm tra này chiếm tỷ trọng 

30% điểm trúng tuyển vào Trường; 

- Điểm trúng tuyển: được xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu, căn 

cứ vào 3 tiêu chí: 

+ Điểm học bạ (xét 6 học kỳ THPT của 3 môn thuộc tổ hợp đăng ký xét 

tuyển); 

+ Điểm thi THPT quốc gia năm 2019 của 3 môn thuộc tổ hợp đã đăng ký ở 

tiêu chí 1; 

+ Điểm của bài kiểm tra đánh giá năng lực năm 2019, do Nhà trường tổ 

chức. 

Thực hiện phương thức tuyển sinh theo Đề án cũng như Kế hoạch xét tuyển chung 

của Bộ, Nhà trường đã có Lịch tuyển sinh như sau: 

- Đăng ký xét tuyển (theo hệ thống của Sở Giáo dục và Đào tạo và trên Trang 

thông tin điện tử của Nhà trường): từ ngày 01/4/2019 đến ngày 16/7/2019, trong đó: 

+ Kê khai thông tin: từ ngày 01/4/2019 đến ngày 20/4/2019; 

+ Cập nhật điểm học bạ: từ ngày 15/5/2019 đến ngày 30/6/2019; 

+ Cập nhật điểm thi THPT quốc gia năm 2019: từ ngày 14/7/2019 đến 

17g00' ngày 16/7/2019. 
- Công bố kết quả xét tuyển sơ bộ và số báo danh của những thí sinh đủ điều 

kiện tham gia làm bài kiểm tra năng lực: ngày 18/7/2019; 

- Tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực: buổi sáng ngày 21/7/2019 (Chủ nhật); 

- Công bố kết quả kiểm tra đánh giá năng lực, điểm xét trúng tuyển (đã bao 

gồm 3 tiêu chí) và danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển: ngày 24/7/2019. 

2. Kết quả xét tuyển năm 2019 



Đến nay (ngày 24/7/2019), Nhà trường đã thực hiện xong hai giai đoạn xét tuyển 

theo Đề án tuyển sinh riêng với kết quả như sau: 

2.1. Kết thúc giai đoạn 1 (giai đoạn xét tuyển sơ bộ): đã có 3.799/ 11.536 thí 

sinh đạt yêu cầu xét tuyển sơ bộ để tham gia buổi kiểm tra năng lực vào sáng ngày 

21/7/2019; 

2.2. Kết thúc giai đoạn 2 (giai đoạn đã tổ chức kiểm tra năng lực): đã có 2.847/ 

3.799 thí sinh có mặt làm bài kiểm tra năng lực, đạt tỷ lệ 74,9%. Kết quả chấm có phổ 

điểm từ 9,0 điểm (tức có số câu trả lời đúng 30/100 câu) đến 26,4 điểm (tức có số câu trả 

lời đúng 88/100 câu); số thí sinh có số câu trả lời đúng đạt từ 50 câu trở xuống là 495 thí 

sinh. Điều này cho thấy đề kiểm tra đánh giá năng lực do Nhà trường tổ chức đã có sự 

phân hóa rất cao nhằm tuyển được những thí sinh tốt nhất và phù hợp nhất với các ngành 

đào tạo của Trường. Kết quả đã có 2.537 thí sinh đạt điểm trúng tuyển vào Trường theo 

phương xét tuyển kết hợp với kiểm tra đánh giá năng lực. 

3. Xác nhận nhập học: Theo Đề án tuyển sinh riêng của Nhà trường đã công bố 

thì việc xác nhận nhập học được quy định như sau: 

3.1. Ngay sau khi Nhà trường công bố điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh 

dự kiến trúng tuyển, thí sinh có tên trong danh sách này và vẫn còn nguyện vọng học tại 

Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thì ngay lập tức dùng <tài khoản> và <mật khẩu 

cá nhân> đã được các thầy/ cô THPT cấp khi nộp hồ sơ để truy cập vào Cổng thông tin 

tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo để kiểm tra thông tin về nguyện vọng đăng ký 

xét tuyển và thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Khi đó, thí sinh 

phải chọn ngành và tổ hợp mà thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Luật TP. Hồ 

Chí Minh là thứ tự nguyện vọng cao hơn; 

3.2. Sau khi Nhà trường công bố điểm xét trúng tuyển (đối với những thí sinh 

đã bao gồm đủ 3 tiêu chí nêu trên) và danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển, những thí 

sinh không trúng tuyển hoặc thí sinh có tên trong danh sách dự kiến trúng tuyển nhưng 

không còn nguyện vọng học tại Trường vẫn còn thời gian (còn 6,0 ngày theo phương 

thức trực tuyến và 8,0 ngày theo phương thức ghi Phiếu) để điều chỉnh nguyện vọng theo 

kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Danh sách thí sinh trúng tuyển (chính thức) 

sẽ được Nhà trường công bố ngay sau khi kết thúc thời hạn xét tuyển, lọc ảo theo quy 

định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

3.3. Căn cứ tình hình thực tế, Nhà trường quy định về thời hạn nộp Giấy chứng 

nhận kết quả thi để xác nhận nhập học như sau: 

a) Những thí sinh đã có tên trong danh sách dự kiến trúng tuyển đã xác 

định được việc học tập là tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thì từ ngày 24/7 đến 

ngày 28/7/2019 thí sinh nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi cho Nhà trường; 

b) Những thí sinh đã có tên trong danh sách dự kiến trúng tuyển nhưng vẫn 

còn đang băn khoăn về việc xác nhận nhập học thì vẫn có thể đợi đến sau ngày 

09/8/2019 mới nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi cho Trường Đại học Luật TP. 

Hồ Chí Minh, để xác nhận nhập học. 

Ngoài ra, thực hiện Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành, Kế hoạch 

tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hướng dẫn triển khai công tác xét tuyển đại 

học hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 06/8 đến ngày 08/8/2019, Trường 

Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh vẫn tham gia xét tuyển, lọc ảo cùng với các trường đại 

học khác, theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
 

Nơi nhận:                         THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG 

- Ban biên tập website;; 

- Lưu: Văn thư, Đào tạo. 


