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THÔNG BÁO
Xét tuyển đại học chính quy ngành Luật, hệ Dân sự đợt 2 năm 2017

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh năm 2017, Học viện CSND thông báo xét 

tuyển đại học chính quy ngành Luật, hệ Dân sự đợt 2 năm 2017 như sau:

1. Ngành đào tạo, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển và điểm xét tuyển.

TT Ngành 
đào tạo Mã ngành Chỉ tiêu Tổ hợp xét tuyển Điểm 

xét tuyển

A00: Toán, Vật lý, Hóa học 15.75

1 Luật 52380101 96
A01: Toán, Vật lý, Tiếng anh 16.00

C03: Toán, Ngữ văn, Lịch sử 15.50

D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng anh 15.75

2. Đối tượng, phạm vi tuyển sinh, phương thức, điều kiện xét tuyển
- Đối tượng: thí sinh đảm bảo các điều kiện sơ tuyển các trường CAND.

- Phạm vi tuyển sinh: cả nước.

- Phương thức tuyển sinh: sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo để xét tuyển.

- Ngưỡng điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển theo điểm chuẩn đợt 1 đã công 

bố đối với từng tổ hợp môn xét tuyển.

- Chính sách ưu tiên đối tượng, khu vực: theo quy chế tuyển sinh của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo.

3. Thời gian nộp hồ sơ
Học viện nhận hồ sơ đăng ký xét từ ngày 10/08/2017 cho đến khi tuyển đủ 

chỉ tiêu đã công bố, nhưng không quá ngày 20/08/2017 (nhận trực tiếp tại 
Phòng Quản lý đào tạo - Học viện CSND, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ 
Liêm, TP Hà Nội).
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- Hồ sơ gồm:

+ Đơn xin xét tuyển (thí sinh viết đơn theo Mẫu 0 1 T S D S ,  tải mẫu đơn 

tại Website của Học viện: http://hvcsnd.edu.vn).

+ Bản chính Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

+ Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm 

thời (nếu thí sinh tốt nghiệp năm 2017).

- Lệ phí nộp hồ sơ: 30.000đ.

- Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 2 sẽ được cập nhật hàng ngày 

trên Website của Học viện: http://hvcsnd.edu.vn. Trường hợp tuyển đủ chỉ tiêu 

bổ sung trước ngày 20/08/2017, Học viện CSND sẽ có thông báo trên Website 

của Học viện.

- Ngày 21/08/2017, Học viện CSND sẽ gửi thông báo nhập học cho các 

thí sinh trong danh sách trúng tuyển đã được cập nhật (thời gian nhập học: ngày 

26/08/2017).

Trong quá trình đăng ký xét tuyển, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với 

Phòng Quản lý đào tạo của Học viện CSND qua số điện thoại 069.46.239 hoặc 

Fax 0243.838.5246.

Nơi nhận:
- Vụ Giáo dục đại học - BGD&ĐT (để b/c);
- Tổng cục Chính trị CAND (để b/c);
- Ban Giám đốc (để c/đ);
- Các đơn vị (để t/h);
- Lưu: VT, QLĐT.

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Thiếu tướng Đặng Xuân Khang
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