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ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2022 

(thực hiện theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022; 

và Hướng dẫn số 2598/BGDĐT-GDĐH ngày 20/6/2022 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

(Trích) 

 
III. Tuyển sinh đào tạo vừa làm vừa học (thực hiện theo mẫu số 01): Đường link 

công khai tuyển sinh đào tạo vừa làm vừa học trên trang thông tin điện tử của 

Trường: https://tuyensinh.hcmulaw.edu.vn/he-vua-lam-vua-hoc. 

3.1. Tuyển sinh đào tạo vừa làm vừa học đối với đối tượng tốt nghiệp THPT 

3.1.1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh: 

Thực hiện theo Điều 5 của Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng 

ngành Giáo dục Mầm non (ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT 

ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), theo đó điều kiện để thí 

sinh dự tuyển là: 

(i) Đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông của Việt Nam hoặc 

có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương; 

(ii) Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành; 

(iii) Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định. 

3.1.2. Phạm vi tuyển sinh: 

- Tuyển sinh trong cả nước đối với tất cả thí sinh đáp ứng đầy đủ điều 

kiện dự tuyển theo quy định tại mục 3.1.1; 

- Tuyển sinh ngành Luật theo phương thức xét tuyển. 

3.1.3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét 

tuyển): 

 

Stt Năm tuyển sinh 

Phương thức tuyển sinh 

Thi tuyển 
Xét tuyển 

dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ) 

Kết hợp thi tuyển 

với xét tuyển 

1. Năm 2020  x  

2. Năm 2021  x  

3.1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh (chỉ tiêu theo ngành, theo từng phương thức xét 

tuyển và trình độ đào tạo): 
 

Stt 

Mã 

ngành 

xét 

tuyển 

Tên 

ngành 

xét 

tuyển 

Mã 

phương 

thức 

xét 

tuyển 

Tên 

phương 

thức 

xét 

tuyển 

Chỉ tiêu (dự kiến) 

Số văn 

bản 

đào 

tạo 

vừa 

làm 

vừa 

học 

Ngày 

tháng 

năm 

ban 

hành 

văn 

bản 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

cho phép 

hoặc 

trường tự 

chủ ban 

hành 

Năm 

bắt 

đầu 

đào 

tạo 

1. 7380101 Luật 502 
Xét kết 

quả học 

Bằng 30% chỉ tiêu 

tuyển sinh đào tạo 

1670A/

QĐ-

24/11/

2017 

Trường tự 

chủ ban 
1996 
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tập cấp 

THPT 

(học bạ) 

theo Đề 

án của 

Trường  

chính quy của 

nhóm ngành Luật 

(gồm ngành Luật 

và ngành Luật 

Thương mại quốc 

tế). Trong đó: dành 

60% tuyển thí sinh 

tốt nghiệp THPT. 

ĐHL hành  

 

3.1.5. Ngưỡng đầu vào: thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển 

sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (ban hành kèm theo Thông tư số 

08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), 

Hướng dẫn số 2598/BGDĐT-GDĐH ngày 20/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo 

dục Mầm non và Đề án tuyển sinh năm 2022 của Trường; 

3.1.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của 

trường: thí sinh thực hiện theo hướng dẫn tại thời điểm thông báo tuyển sinh của 

từng đợt tuyển sinh. 

3.1.7. Tổ chức tuyển sinh (thời gian; điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển, hình 

thức nhận hồ sơ dự tuyển/ thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/ thi tuyển, tổ hợp môn 

thi/ bài thi đối với từng ngành đào tạo): 

a) Điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển: 

- Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình 

thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên); 

- Hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp 

trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu 

cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các 

văn bản hướng dẫn thi hành); 

- Hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được 

nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt 

Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam; 

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. 

b) Tổ chức tuyển sinh: việc tổ chức tuyển sinh được thực hiện theo Quy chế 

tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (ban hành kèm 

theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo), Hướng dẫn số 2598/BGDĐT-GDĐH ngày 20/6/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng 

ngành Giáo dục Mầm non và Đề án tuyển sinh năm 2022 của Trường; 

3.1.8. Chính sách ưu tiên: thực hiện theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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3.1.9. Lệ phí xét tuyển/ thi tuyển (tiếp nhận hồ sơ, nhập dữ liệu, xét duyệt hồ 

sơ và các chi phí khác): 600.000đ/ hồ sơ/ thí sinh. 

3.1.10. Học phí dự kiến đối với sinh viên; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng 

năm (nếu có): 

Đơn vị tính: VNĐ 

Năm học 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

Hệ vừa làm vừa học trình độ đại học ngành Luật 

đối với đối tượng đã tốt nghiệp THPT 
46.880.000 52.880.000 59.630.000 67.130.000 

 

3.1.11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm: 

a) Đợt 1: vào tháng 3 và tháng 4; 

b) Đợt 2: vào tháng 7 và tháng 8. 

3.1.12. Việc Trường thực hiện các cam kết đối với thí sinh giải quyết khiếu 

nại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh trong những trường hợp rủi ro: 

Trường cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đúng và đầy đủ tất cả các quy định 

của Quy chế tuyển sinh hiện hành và các văn bản hướng dẫn về công tác tuyển sinh 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm đảm bảo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của 

thí sinh khi tham gia dự tuyển vào Trường. 

3.1.13. Các nội dung khác (không trái quy định hiện hành): không. 

 

3.2. Tuyển sinh đào tạo vừa làm vừa học đối với đối tượng đã tốt nghiệp trình 

độ đại học 

3.2.1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh: người đã có bằng tốt nghiệp đại học 

hình thức chính quy hoặc vừa làm vừa học ở tất cả các ngành/ nhóm ngành ở trong 

nước hoặc nước ngoài (văn bằng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài phải được công 

nhận tại Việt Nam theo quy định về thẩm quyền công nhận văn bằng của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo). Trường hợp chưa có bằng tốt nghiệp đại học thì thí sinh phải có 

Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày cấp) và 

Giấy cam kết về thời gian nộp bằng tốt nghiệp đại học (thí sinh tự làm đơn). 

3.2.2. Phạm vi tuyển sinh: 

- Tuyển sinh trong cả nước đối với tất cả thí sinh đáp ứng đầy đủ điều 

kiện dự tuyển theo quy định tại mục 3.2.1; 

- Tuyển sinh ngành Luật theo phương thức xét tuyển. 

3.2.3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét 

tuyển): 

 

Stt Năm tuyển sinh 

Phương thức tuyển sinh 

Thi tuyển 
Xét tuyển dựa vào bằng tốt nghiệp đại học 

hình thức chính quy hoặc vừa làm vừa học 

Kết hợp thi tuyển 

với xét tuyển 
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1. Năm 2020  x  

2. Năm 2021  x  

 

3.2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh (chỉ tiêu theo ngành, theo từng phương thức xét 

tuyển và trình độ đào tạo): 

 

Stt 

Mã 

ngành 

xét 

tuyển 

Tên 

ngành 

xét 

tuyển 

Mã 

phương 

thức 

xét 

tuyển 

Tên 

phương 

thức 

xét tuyển 

Chỉ tiêu 

(dự kiến) 

Số văn 

bản 

đào 

tạo 

vừa 

làm 

vừa 

học 

Ngày 

tháng 

năm 

ban 

hành 

văn 

bản 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

cho phép 

hoặc 

trường tự 

chủ ban 

hành 

Năm 

bắt 

đầu 

đào 

tạo 

1. 7380101 Luật 503 

Xét tuyển 

dựa vào 

bằng tốt 

nghiệp đại 

học 

hình thức 

chính quy 

hoặc vừa 

làm vừa 

học theo 

Đề án của 

Trường  

Bằng 30% chỉ 

tiêu tuyển sinh 

đào tạo chính 

quy của nhóm 

ngành Luật 

(gồm ngành 

Luật và ngành 

Luật Thương 

mại quốc tế). 

Trong đó: dành 

40% tuyển thí 

sinh tốt nghiệp 

đại học. 

1670A/

QĐ-

ĐHL 

24/11/

2017 

Trường tự 

chủ ban 

hành  

1996 

 

3.2.5. Ngưỡng đầu vào: thí sinh đã đạt trình độ đại học hình thức chính quy 

hoặc vừa làm vừa học ở trong nước hoặc nước ngoài. 

3.2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của 

trường: thí sinh thực hiện theo hướng dẫn tại thời điểm thông báo tuyển sinh của 

từng đợt tuyển sinh. 

3.2.7. Tổ chức tuyển sinh (thời gian; điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển, hình 

thức nhận hồ sơ dự tuyển/ thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/ thi tuyển, tổ hợp môn 

thi/ bài thi đối với từng ngành đào tạo): 

a) Điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển: 

- Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp hình thức chính quy hoặc vừa làm vừa 

học của một trường đại học khác ở trong nước hoặc nước ngoài (hoặc Giấy chứng 

nhận tốt nghiệp tạm thời và Giấy cam kết về thời gian nộp bằng tốt nghiệp đại học, 

trong trường hợp chưa có bằng tốt nghiệp đại học); 

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. 

b) Tổ chức tuyển sinh: việc tổ chức tuyển sinh được thực hiện theo quy định 

tại Điều 19 của Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ 
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Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học, các quy định trong 

Quy chế tuyển sinh của Trường và theo Đề án tuyển sinh năm 2022 của Trường. 

3.2.8. Chính sách ưu tiên: không. 

3.2.9. Lệ phí xét tuyển/ thi tuyển (tiếp nhận hồ sơ, nhập dữ liệu, xét duyệt hồ 

sơ và các chi phí khác): 600.000đ/ hồ sơ/ thí sinh. 

3.2.10. Học phí dự kiến đối với sinh viên; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng 

năm (nếu có): 

Đơn vị tính: VNĐ 

Năm học 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

Hệ vừa làm vừa học trình độ đại học ngành Luật 

đối với đối tượng đã tốt nghiệp trình độ đại học 
46.880.000 52.880.000 59.630.000 67.130.000 

 

3.2.11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm: 

a) Đợt 1: vào tháng 3 và tháng 4; 

b) Đợt 2: vào tháng 7 và tháng 8. 

3.2.12. Việc Trường thực hiện các cam kết đối với thí sinh giải quyết khiếu 

nại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh trong những trường hợp rủi ro: 

Trường cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đúng và đầy đủ tất cả các quy định 

của Quy chế tuyển sinh hiện hành và các văn bản hướng dẫn về công tác tuyển sinh 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm đảm bảo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của 

thí sinh khi tham gia dự tuyển vào Trường. 

3.2.13. Các nội dung khác (không trái quy định hiện hành): không. 


