BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TPHCM
Số :

/TB – ĐHL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày

tháng

năm 2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
KHÓA 30 ĐẠI HỌC LUẬT HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC
TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
1. Đối tượng, điều kiện dự xét tuyển:
Mọi công dân, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn
gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế, có đủ các điều kiện dưới đây đều được
dự xét tuyển:
a. Về văn hóa :
Đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) theo hình thức giáo dục chính quy
hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề, trung cấp
nghề;
Người đã tốt nghiệp trung cấp nghề phải là người đã tốt nghiệp trung học cơ sở,
đã học đủ khối lượng kiến thức và thi tốt nghiệp các môn văn hóa trung học phổ thông
đạt yêu cầu theo quy định của Bộ GD&ĐT.
b. Về sức khỏe :
Có đủ sức khỏe để theo học theo quy định hiện hành.
2. Những đối tượng không được dự xét tuyển:
Những người không đủ các điều kiện kể trên và những người thuộc diện dưới
đây không được dự xét tuyển:
- Không chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình
sự hoặc đang trong thời kỳ thi hành án hình sự;
- Những người bị tước quyền dự thi tuyển sinh hoặc bị kỷ luật buộc thôi học
chưa đủ thời hạn quy định tính từ ngày ký quyết định đến ngày dự thi;
- Quân nhân hoặc công an nhân dân tại ngũ chưa được thủ trưởng cơ quan
cho phép đi học.
3. Loại hình đào tạo, địa điểm và thời gian học tập:
a. Loại hình đào tạo:
Đại học Luật, Văn bằng 1, hệ vừa làm vừa học, thời gian đào tạo khoá học 4,5
năm;
b. Thời gian và địa điểm học:
Học viên xét trúng tuyển sẽ học 04 buổi tối/tuần tại Trường Đại học Luật Tp.
Hồ Chí Minh – Cơ sở Nguyễn Tất Thành (Số 02, đường Nguyễn Tất Thành, Phường
12, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh).
4. Chi phí :
- Lệ phí xét tuyển (tiếp nhận hồ sơ, nhập dữ liệu, xét duyệt hồ sơ và xét miễn
học phần) : 600.000 đồng/thí sinh.
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5. Học phí: học phí năm học đóng thành 02 đợt, theo học kỳ.
- Năm học 2021-2022: 17.400.000đ/ học viên/ năm học (giữ nguyên mức thu học
phí của năm học 2020-2021);
- Năm học 2022-2023: 46.880.000đ/ học viên/ năm học;
- Năm học 2023-2024: 52.880.000đ/ học viên/ năm học;
- Năm học 2024-2025: 59.630.000đ/ học viên/ năm học;
- Học kỳ 1 năm học 2025-2026: 33.565.000đ/ học viên/ học kỳ.

6. Hồ sơ tuyển sinh: bao gồm
a) Phiếu đăng ký dự thi (có mẫu); download tại:
http://www.hcmulaw.edu.vn tuyển sinh hệ vừa làm vừa học;
b) 02 ảnh chân dung cỡ 2x3 cm, 02 ảnh 3x4 cm, trong thời hạn 6 tháng tính từ
ngày chụp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi;
d) Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy chứng nhận
tốt nghiệp tạm thời trung học phổ thông (đối với những người dự thi ngay trong
năm tốt nghiệp) hoặc bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp CĐ hoặc ĐH;
đ) 01 Bản sao giấy khai sinh hoặc CMND (Có chứng thực)
e) 02 phong bì dán sẵn tem (tem theo giá hiện hành của bưu điện) và ghi rõ địa
chỉ liên lạc của thí sinh.
f) Lưu ý: Hồ sơ tuyển sinh được cho vào 1 bì thư lớn trước khi nộp.
7. Thời hạn đăng ký và địa điểm phát hành:
a. Thời hạn đăng ký:
- Phát hành và nhận lại hồ sơ từ ngày thông báo đến hết tháng 11/2021.
b. Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ:
Phòng Quản lý hệ VLVH - Phòng A101
Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh – Cơ sở Nguyễn Tất Thành
Số 02, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh.
Sau khi nộp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, thí sinh sẽ được Hội đồng Tuyển sinh xét tuyển
vào học (không phải thi tuyển sinh đầu vào);
Lớp học dự kiến sẽ khai giảng vào tháng 12-2021.

Thông tin chi tiết, xem tại website:

http://www.hcmulaw.edu.vn.
HIỆU TRƯỞNG
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