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THÔNG BÁO 
Về việc thông báo tuyển sinh nguyện vọng 2 năm 2012 

  
Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng hệ chính quy của Bộ GD & ĐT ban hành kèm 

theo Thông tư số 09/2012/ TT – BGDĐT ngày 05/03/2012 của Bộ trưởng GD & ĐT;   
Căn cứ Hướng dẫn số 990/HD - ĐT ngày 20/03/2012 về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh 

đại học chính quy ở ĐHQGHN năm 2012; 
 Căn cứ chỉ tiêu đào tạo năm 2012 và điểm xét tuyển nguyện vọng 1 của Khoa Luật; 

Khoa Luật thông báo về kế hoạch xét tuyển nguyện vọng 2 (NV2) năm 2012 như sau:  
 

Ngành Mã ngành 
Chỉ tiêu 

tuyển 
NV2 

Chỉ tiêu từng 
khối 

Điều kiện nộp hồ sơ 
xét tuyển NV2 

(Thí sinh có điểm từ) 
Ghi chú 

Luật học D380101 13 
Khối A-A1:   5 
Khối D1-D3: 3 
Khối C:          5 

Khối A-A1:   18.0 
Khối D1-D3: 18.5 
Khối C:         18.5 

 

Luật kinh doanh D380109 5 
Khối A-A1:   3 
Khối D1-D3:  2 

Khối A-A1:   19.5 
Khối D1-D3:  21.0 

 

 

1. Hồ sơ Nguyện vọng 2 gồm có: 
 - Giấy báo điểm của trường đăng ký dự thi (có dấu đỏ và chữ ký của Chủ tịch HĐTS của 
trường dự thi) 
 - 01 phong bì ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của của người nhận. 
 - Lệ phí xét tuyển nguyện vọng 2: 15.000 đồng/1 hồ sơ (thí sinh rút hồ sơ không được nhận lại 
lệ phí xét tuyển trên) 
2. Thời gian nhận hồ sơ và công bố kết quả trúng tuyển:  
 - Thời gian nhận hồ sơ: 06/09/2012 đến 17h00 ngày 12/09/2012 (yêu cầu nộp chuyển phát 
nhanh hoặc nộp trực tiếp tại trường). 
 - Thời gian công bố điểm trúng tuyển và danh sách trúng tuyển: 14/09/2012 
 - Thời gian nhập học: 20/09/2012 
 - Thí sinh không trúng tuyển được rút hồ sơ: từ 14/9 – 18/09/2012 
3. Địa điểm nhận hồ sơ: 
  - Phòng Quản lý Đào tạo và Khoa học – Phòng 103 – Khoa Luật – ĐHQGHN – Nhà E1 – 
144 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy – Hà Nội. 
 - Khoa Luật dự kiến xét tuyển nguyện vọng 2 trên nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp theo 
khối ngành đăng ký, điểm xét tuyển nguyện vọng 2 không thấp hơn điểm trúng tuyển nguyện vọng 1. 
 - Mọi thông tin tuyển sinh năm 2012 có thể xem trên Website của Khoa Luật: 
http://law.vnu.edu.vn 
 - Điện thoại: 043.7549714 
Xin trân trọng cảm ơn. 
 
 
 
-Lưu: VT, ĐTKH. 
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