
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC 

CÁC LỚP THUỘC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO 
 

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh 
 

Tôi tên là :  ……………………………………………,Nam ☐ Nữ ☐ , Số CMND/CCCD: .................................. 

Ngày sinh: ……............…..., Nơi sinh: ……………………………….., Điện thoại:  ……....................................  
 

Sau khi tìm hiểu CTĐT CLC, tôi làm Đơn này để đăng ký xét tuyển vào học theo nguyện vọng. 

1. Lớp đăng ký xét tuyển: Chọn lớp là NVƯT nào thì ghi số 1 hoặc 2 hoặc 3 hoặc 4 vào ô tương ứng của lớp. 

Stt Đăng ký xét tuyển vào học lớp 
Nguyện vọng ưu tiên 

1 2 3 4 5 
 

Sinh viên ký 

tên 

1. 
Chất lượng cao ngành Luật, giảng dạy bằng tiếng Anh, nhóm 

chuyên ngành  Dân sự - Thương mại - Quốc tế 
     

  

2. Chất lượng cao ngành Luật, tăng cường tiếng Anh, nhóm 

chuyên ngành  Dân sự - Thương mại - Quốc tế 

     
 

 

3. Chất lượng cao ngành Luật, tăng cường tiếng Anh, nhóm 

chuyên ngành Hành chính - Tư pháp 

     
 

 

4. Chất lượng cao ngành Luật, tăng cường tiếng Pháp, nhóm 

chuyên ngành  Dân sự - Thương mại - Quốc tế 

     
 

 

5. Chất lượng cao ngành Luật, tăng cường tiếng Nhật, nhóm 

chuyên ngành  Dân sự - Thương mại - Quốc tế 

     
 

 

6. Chất lượng cao ngành Quản trị - Luật, tăng cường tiếng Anh 1 - - - - 
 

 

7. Chất lượng cao ngành Quản trị kinh doanh, tăng cường tiếng 

Anh 

1 - - - - 
 

 

2. Trình độ ngoại ngữ hiện có: 

Ngoại ngữ 

(Anh, Pháp, Nhật) 

Trình 

độ 

Loại chứng 

chỉ 

Đơn vị cấp 

Chứng chỉ 

Điểm thi THPT  

môn ngoại ngữ 

Điểm trung bình 

3 năm học THPT 

môn ngoại ngữ 

Ghi chú 

 

Tiếng …………..       

Tiếng …………..       

Tôi hoàn toàn tự nguyện và tự chịu trách nhiệm với thông tin đã đăng ký. Nếu được bố trí học tập theo nguyện 

vọng, tôi cam kết sẽ tuân thủ quy định của Nhà trường, nộp học phí đầy đủ và đúng hạn./. 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng … năm 2021 

Người làm đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 

 

 
Ghi chú: 

1. Hiện nay Nhà trường chưa mở lớp chất lượng cao đối với ngành Luật Thương mại quốc tế và ngành Ngôn ngữ Anh; 

2. Sinh viên trúng tuyển ngành nào thì chọn học và ký tên vào dòng tương ứng. Riêng đối với ngành Luật: tùy theo nguyện vọng, 

sinh viên được phép chọn học tối đa 5 lớp (tức được phép đăng ký từ Stt 1 đến Stt 5) và phải chọn ưu tiên từ 1 đến 5 ở cột “Nguyện 

vọng ưu tiên” tại mục 1; 

3. Sinh viên trúng tuyển sau khi điền xong đơn thì nộp lại đơn này về cho Trung tâm Tư vấn tuyển sinh thông qua e-mail: 

pththu1999@hcmulaw.edu.vn hoặc tuyensinh@hcmulaw.edu.vn dưới dạng file ảnh (trong trường hợp in đơn và viết tay) hoặc file 

PDF (trong trường hợp điền trực tiếp thì thí sinh lưu file dưới định dạng PDF); 

4. Thông tin chi tiết, vui lòng gọi 1900 555 514 hoặc số điện thoại 0903026999 (Giám đốc Trung tâm Đào tạo chất lượng cao và 

Đào tạo quốc tế) hoặc số điện thoại 0909298889 (P. Giám đốc phụ trách Trung tâm Tư vấn tuyển sinh) 

5. Về kiểm tra ngoại ngữ: (1) Sinh viên đăng ký xét tuyển vào học chương trình chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp, tiếng 

Nhật: miễn kiểm tra ngoại ngữ; (2) Sinh viên đăng ký vào học các lớp chất lượng cao tăng cường tiếng anh đã có chứng chỉ/ phiếu 

điểm thể hiện trình độ tiếng Anh đạt từ 4.0 IELTS trở lên (hoặc tương đương): miễn kiểm tra ngoại ngữ; (3) Lớp Chất lượng cao 

ngành Luật, giảng dạy bằng tiếng Anh bắt buộc sinh viên tham gia phải có chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên. 

Các trường hợp khác phải kiểm tra trình độ tiếng Anh để xếp lớp theo lịch của Nhà Trường./. 

Ngành trúng tuyển 
Thuộc diện trúng tuyển (X) Tổ hợp 

trúng tuyển 

Tổng số điểm  

đạt được Tuyển thẳng/xét tuyển thẳng  Thi tốt nghiệp THPT 

1) Luật     

2) Quản trị - Luật     

3) Quản trị kinh doanh     
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