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THÔNG BÁO  
Danh sách học bổng dự kiến các lớp chất lượng cao  
Học kỳ 1 năm học 2021-2022 cho sinh viên khóa 46 

 
       Thực hiện Quyết định số 830/QĐ-ĐHLHN ngày 17 tháng 3 năm 2016 của Hiệu 
trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội về việc ban hành Quy định cấp học bổng cho 
sinh viên thuộc chương trình chất lượng cao ngành Luật; 

Căn cứ vào kết quả học tập và kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2021-2022 
của sinh viên Chất lượng cao các khoá 46.  

Phòng Công tác sinh viên xin thông báo danh sách học bổng dự kiến các lớp 
chất lượng cao học kỳ 1 năm học 2021 – 2022  đối với sinh viên khóa 46 như sau: 

 Học bổng chất lượng cao khóa 46 học kỳ 1 năm học 2021-2022  
 Nguyên tắc xét học bổng: Xét theo điểm TBCHT từ cao xuống thấp cho đến hết 

chỉ tiêu học bổng được phân chia. Trường hợp sinh viên có điểm TBCHT bằng nhau thì 
xét đến điểm rèn luyện (ĐRL) cũng theo nguyên tắc lấy điểm rèn luyện từ cao xuống 
thấp cho đến hết chỉ tiêu học bổng.    

Tổng số sinh viên chương trình CLC khóa 46 học kỳ 1 năm học 2021-2022 là 
245 sinh viên (tổng số được học bổng 43 sinh viên). Kết quả xét chọn: 

1. Học bổng loại 1 
Số lượng: 05 sinh viên (2%) 
Mức tiền: 9.500.000đ/sinh viên 
Điều kiện: Sinh viên đạt điểm TBCHT >= 3.82 và đạt điểm rèn luyện loại khá 

trở lên.  
(Có danh sách kèm theo; số TT từ 01-05 trong DS )     
2. Học bổng loại 2 
Số lượng: 13 sinh viên (5%).  
Mức tiền: 6.500.000đ/sinh viên 
Điều kiện: Sinh viên đạt điểm TBCHT >= 3.71 <3.82 và đạt điểm rèn luyện 

loại khá trở lên. Trường hợp sinh viên có cùng điểm TBCHT = 3.71 thì điểm rèn 
luyện phải đạt 91 điểm trở lên. 

(Có danh sách kèm theo; số TT từ 06-18 trong DS )   
3. Học bổng loại 3 
Số lượng: 25 sinh viên (10%) 
Mức tiền: 3.500.000đ/sinh viên 
Điều kiện: Sinh viên đạt điểm TBCHT >= 3.62=<3.71 và đạt điểm rèn luyện 

loại khá trở lên (có 02 sinh viên đạt điểm TBCHT 3.71, có điểm rèn luyện dưới 91 



điểm, STT  19, 20 trong DS); sinh viên có điểm TBCHT =3.62 phải đạt điểm rèn 
luyện 92 trở lên. 

(Có danh sách kèm theo; số TT từ 19-43 trong DS )   
 Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách học bổng dự kiến các lớp chất 

lượng cao học kỳ 1 năm học 2021 – 2022  đối với sinh viên khóa 46. Ý kiến phản 
hồi vui lòng liên hệ thầy Phan Hùng Quang, trưởng khóa 46 (Số điện thoại: 
0917894808). Thời hạn phản hồi đến hết ngày 30/6/2022. 

Trân trọng./. 
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