
Thông tin tuyển sinh ngành Luật kinh tế  

- Trường ĐH Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh 

 

� Tại sao bạn lựa chọn học ngành Luật Kinh tế tại TUEBA 

Học ở đâu chưa chắc đã quan trọng mà quan trọng là học như thế nào và học với ai 

- Được học tập tại môi trường năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội thể hiện và phát 

triển bản thân; 

- Các giảng viên vừa có chuyên môn, vừa tận tâm, tâm huyết, nhiệt tình luôn đồng hành 

và lắng nghe sinh viên; 

- CTĐT được thiết kế vừa mang tính hiện đại, phù hợp với thực tiễn, vừa mang tính 

chuyên sâu nhưng vẫn đảm bảo yếu tố liên ngành.  

- Sinh viên không những được học tập kiến thức mà còn được rèn luyện kỹ năng, thái độ. 

- Có cơ hội việc làm rộng mở tại các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp. 

� Cơ hội việc làm 

 + Làm việc trong các cơ quan nhà nước như: Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang 

bộ, Ủy ban nhân dân các cấp, các Sở, các cơ quan Công an, cơ quan tư pháp như Tòa án, 

Viện kiểm sát, Cơ quan thi hành án (Chuyên viên lập pháp, hành pháp và tư pháp) 

 + Chuyên viên pháp lý của doanh nghiệp, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội; 

tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp; các tổ chức xã hội khác, tổ chức quốc tế liên Chính 

phủ, tổ chức quốc tế phi Chính phủ. 

 + Chuyên viên tư vấn trong các tổ chức tư vấn và dịch vụ pháp lý như: Tư vấn và 

cung cấp các dịch vụ pháp lý, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trong nước và ngoài nước 

trong các lĩnh vực pháp luật hành chính, hình sự, dân sự, kinh tế, thương mại, quốc tế… 

tại các công ty luật, văn phòng luật sư, văn phòng công chứng, trung tâm trọng tài thương 

mại, văn phòng thừa phát lại, tổ chức đấu giá... 

 + Tham gia giảng dạy các môn ngành luật tại các cơ sở đào tạo luật nói riêng và 

tại các cơ sở đào tạo nói chung; tham gia nghiên cứu khoa học với tư cách là nghiên cứu 

viên tại các cơ sở đào tạo đại học, các viện nghiên cứu và các cơ sở nghiên cứu pháp luật 

khác.  

Phương thức tuyển sinh: 

Xét tuyển thẳng 

100  

chỉ  tiêu 



Xét tuyển thẳng theo Quy định hiện hành của Bộ GD & ĐT hoặc thí sinh có 3 năm học 

lớp 10, 11, 12 đạt học lực giỏi 

Xét tuyển theo kết quả học tập trung học phổ thông 

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT có tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của 3 môn theo tổ 

hợp đăng ký xét tuyển đạt từ 15 điểm trở lên (chưa tính điểm ưu tiên đối tượng và khu 

vực). 

Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực năm 2022 của Đại học Quốc gia 

Hà Nội 

Thí sinh có điểm thi ĐGNL năm 2022 của ĐH Quốc gia Hà Nội đạt từ 80 điểm trở lên đủ 

điều kiện nộp hồ sơ. Xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển 

(ĐXT). ĐXT quy về thang 30 dược xác định như sau: ĐXT=Điểm ĐGNL*30/150+Điểm 

ưu tiên (nếu có) 

Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT có tổng điểm 3 môn thi theo tổ hợp xét uyển đạt ngưỡng 

điểm vào đại học theo quy định của Trường ĐH Kinh tế & QTKD 

Chính sách ưu tiên: 

Xét tuyển thẳng: Thí sinh thuộc diện tuyển thẳng được cấp học bổng học kỳ I năm học 

2022-2023. 

Ưu tiên xét tuyển: Chính sách ưu tiên thực hiện theo Quy chế tuyển sinh hiện hành. 

Tổ hợp xét tuyển: Ngành Luật Kinh tế:  

- A00 (Toán, Vật lý, Hóa học);  

- C00 (Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý) 

- D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh);  

- D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh) 

Tổ chức tuyển sinh: 

Thời gian nhận đăng ký xét tuyển 

Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập THPT: Thời gian nhận hồ sơ 

trực tiếp và online từ ngày 01/4/2022 

Đối với thí sinh ĐKXT theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Thời gian thí sinh 

đăng ký nguyện vọng theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

 Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển dựa trên kết quả ĐGNL của Đại học Quốc gia Hà 

Nội, thời gian xét tuyển và công bố kết quả sẽ công bố trên Website của Trường. 



 

Hồ sơ đăng ký xét tuyển 

Theo kết quả ghi trong HỌC BẠ THPT: 

Phiếu đăng ký xét (thí sinh tải mẫu tại: http://tuyensinh.tueba.edu.vn/phieu-dang-ky/). 

Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2022) 

hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2022). 

Bản sao học bạ THPT 

Theo kết quả KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT: 

Thí sinh đăng ký qua hệ thống cổng công nghệ thông tin của Bộ GD&ĐT 

Nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT tại Trường Đại học Kinh 

tế và Quản trị kinh doanh. 

Hình thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển:  

Đăng ký trực tuyến trên website chính thức của Bộ GD&ĐT hoặc website tuyển sinh 

chính thức của trường tại địa chỉ http://tuyensinh.tueba.edu.vn 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại trường: Văn phòng tuyển sinh, Phòng 110, Tầng 1, Khu hiệu 

bộ, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên. 

Chuyển phát nhanh hồ sơ theo đường bưu điện. 

Thông tin liên hệ và tư vấn tuyển sinh: 

 TS. Đỗ Đình Long (Trưởng Khoa QL - LKT): 0912.547.767; 0966 721 799 

 TS. Nguyễn Thị Phương Thúy (Trưởng BM Luật Kinh tế): 0912 700 339 

 TS. Trần Thùy Linh (Phó Trưởng BM Luật Kinh tế): 0989 761 083 

Website: http://tueba.edu.vn; http://tuyensinh.tueba.edu.vn; http://qllkt.tueba.edu.vn/ 

Facebook: https://www.facebook.com/KQLLKTTUEBA 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftuyensinh.tueba.edu.vn%2Fphieu-dang-ky%2F%3Ffbclid%3DIwAR2863Xnt6-PSe46H57fwlTYYMiyRmtfSnmzBTWTEGTL8VrquMn9VlZ8P_8&h=AT1cp-dZq2YbpRg3-3SMz6wm3198mDrZKCUH42m7xp5cfKooJwzdk7GQdoSEBID1P-1Wv74WSexLGWNcehUaHRm0v-SY7LDj4D_Q6artoS5HexJvsc6ViSQStREJoi4hd8k8&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2Au2zR2qalbTTOwnAIrG-rxA-CvQsgmRV4W6B-SAn2ImRa5IzdmL4RoMDVYK9XBd24kMyP8sQtV6v3a3EQGOCh5xWaS28FpUJxDmLN_Y4lg5AESTOGIxRtY9cjpPWui80eqxo9VexAH1AeqFdvuQKnOmaAwYYPFMcj9UpqtLab6-M
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftuyensinh.tueba.edu.vn%2F%3Ffbclid%3DIwAR01n3WH2vfJxHOEsAr6xZGrvpzhya2B8vnWlBHKxWIEFjv1qcMx8oLwneQ&h=AT0q9uT7lOzZH-HpCfw6rEnhGN5X7HfUDcDKzVqHv3T8WDP0P4NTO5hS4rRy0vSwT9jXHuQMNvUpLW3NFwSHym936wodaNBVKVKruyE05H2AolrgCibCEx20XcVXOOr7WxRd&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2Au2zR2qalbTTOwnAIrG-rxA-CvQsgmRV4W6B-SAn2ImRa5IzdmL4RoMDVYK9XBd24kMyP8sQtV6v3a3EQGOCh5xWaS28FpUJxDmLN_Y4lg5AESTOGIxRtY9cjpPWui80eqxo9VexAH1AeqFdvuQKnOmaAwYYPFMcj9UpqtLab6-M
http://tueba.edu.vn/?fbclid=IwAR3PjAJ0wzc2NuXClQLdkg4Jq4fnd4DnH0ybyFeIlrPdlSlqNhdMDh9WYHc
http://tuyensinh.tueba.edu.vn/?fbclid=IwAR2VinAKIhYrlzz7zebvqiW42dGo06MgVt5rvMajIiFykv5gfGpeBAZKX-Q

