
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                          Hà Nội, ngày         tháng 8 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt điểm trúng tuyển và danh sách trúng tuyển vào đại học 

chính quy năm 2022 theo Phương thức 6 “Sử dụng chứng chỉ IELTS và các 

chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp với điểm thi THPT 2022” 
 
 

CHỦ NHIỆM KHOA LUẬT  
 

 

Căn cứ Quyết định số 85/TCCB ngày 07/03/2000 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà 

Nội (ĐHQGHN) về việc thành lập Khoa Luật, ĐHQGHN; 

Căn cứ Quyết định số 3236/QĐ-ĐHQGHN ngày 04/09/2015 của Giám đốc ĐHQGHN 

ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Khoa Luật; 

Căn cứ Công văn số 1356/ĐHQGHN-ĐT ngày 26/04/2022 về việc hướng dẫn thực 

hiện công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2022;  

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng giáo ngành dục mầm non ban 

hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/06/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo; 

Căn cứ Công văn số 2598/BGDĐT-GDĐH ngày 20/06/2022 của BGDĐT về việc Hướng 

dẫn công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2022; 

Căn cứ Công văn số 2060/ĐHQGHN-ĐT ngày 20/06/2022 của ĐHQGHN về việc kế 

hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2022;  

Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học số 713/KL-ĐT&CTHSSV ngày 29/06/2022 của Chủ 

nhiệm Khoa Luật – ĐHQGHN; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 của Khoa Luật, ngày 

09/08/2022 về việc xét hồ sơ thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển các phương thức khác; 

 Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2022, 
 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt điểm trúng tuyển và danh sách trúng tuyển vào đại học chính 

quy năm 2022 theo Phương thức 6 “Sử dụng chứng chỉ IELTS và các chứng chỉ tiếng 

Anh quốc tế kết hợp với điểm thi THPT 2022”. 

(Danh sách điểm trúng tuyển và danh sách trúng tuyển kèm theo). 

Điều 2. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan 

đến kết quả trên đây theo đúng quy chế và các văn bản hướng dẫn liên quan đến kỳ 

tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022. 

Thí sinh có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này và đáp ứng các điều 

kiện về xét tuyển theo Phương thức 6 được quy định tại Đề án tuyển sinh đại học năm 

2022 của Khoa Luật - ĐHQGHN phải đăng ký nguyện vọng theo đúng quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các phòng chức năng có liên quan và các thí sinh  

trúng tuyển chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
  

 

Nơi nhận:  
- Giám đốc ĐHQGHN (để b/c); 

- Như Điều 2; 

- Lưu: VT, ĐT&CTHSSV. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ NHIỆM KHOA 

 
 

 
 

Nguyễn Thị Quế Anh 



ĐIỂM TRÚNG TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC 6 

(Sử dụng chứng chỉ IELTS và các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp với điểm 

thi THPT 2022) 

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-KL ngày       tháng 08 năm 2022 của Chủ nhiệm Khoa) 
 

1. Điểm xét tuyển được quy đổi sang thang 30 

Điểm xét tuyển = Điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (Phụ lục 1 Đề án) 

+ Điểm môn Toán (hoặc Văn) + Điểm môn còn lại của tổ hợp xét tuyển có tiếng Anh 

theo từng ngành + Điểm ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực (nếu có). 

2. Điểm trúng tuyển 
  

TT Ngành Mã xét tuyển Điểm trúng tuyển 

1. Luật 7380101 25.00 

2. Luật chất lượng cao 7380101CLC 25.00 

3. Luật thương mại quốc tế 7380109 26.00 

4. Luật kinh doanh 7380110 25.00 

 

 


