
 

 

DANH SÁCH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬP HỌC                                                                                                                            

LỚP  ĐÀO TẠO NGHỀ LUẬT SƯ KHÓA 17 LẦN 2 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH 
 (Theo kết luận của Hội đồng xét tuyển hồ sơ họp ngày 26/8/2016) 

 

 

STT Họ và tên 
Sinh 

ngày 

Giới 

tính 
Mã HS Đăng ký lớp học học Hồ sơ không đủ điều kiện nhập học 

1 Triệu Ngọc Vân Anh 15/8/1988 Nữ LS 506 

Tối từ thứ 2 đến thứ 6 Chưa có Giấy công nhận của Cục khảo thí và 

kiểm định chất lượng giáo dục – Bộ Giáo dục và 

Đào tạo  

2 Nguyễn Thanh Bình 04/03/1987 Nam LS 210 
Tối từ thứ 2 đến thứ 6 Giấy chứng nhận, đang trong thời gian chờ cấp 

bằng – chưa đủ căn cứ pháp lý để nhập học 

3 Đinh Nguyễn Thùy Dung 03/01/1983 Nữ LS 152 
Tối từ thứ 2 đến thứ 6 Giấy chứng nhận, đang trong thời gian chờ cấp 

bằng – chưa đủ căn cứ pháp lý để nhập học 

4 Mai Hồng Đào 23/10/1993 Nữ LS 500 
Tối từ thứ 2 đến thứ 6 Giấy chứng nhận, đang trong thời gian chờ cấp 

bằng – chưa đủ căn cứ pháp lý để nhập học 

5 Dương Minh Đệ 16/08/1991 Nam LS 233 
Tối từ thứ 2 đến thứ 6 Giấy chứng nhận, đang trong thời gian chờ cấp 

bằng – chưa đủ căn cứ pháp lý để nhập học 

6 Vũ Văn Đoàn 02/04/1988 Nam LS 269 
Tối từ thứ 2 đến thứ 6 Giấy chứng nhận, đang trong thời gian chờ cấp 

bằng – chưa đủ căn cứ pháp lý để nhập học 

7 Hoàng Văn Hà 06/12/1970 Nam LS 019 
Tối từ thứ 2 đến thứ 6 Giấy chứng nhận, đang trong thời gian chờ cấp 

bằng – chưa đủ căn cứ pháp lý để nhập học 

8 Trần Quốc Huy 19/10/1988 Nam LS 432 
Tối từ thứ 2 đến thứ 6 Giấy chứng nhận, đang trong thời gian chờ cấp 

bằng – chưa đủ căn cứ pháp lý để nhập học 

9 Nguyễn Thị Thu Hương 03/11/1978 Nư LS 047 
Tối từ thứ 2 đến thứ 6 Giấy chứng nhận, đang trong thời gian chờ cấp 

bằng – chưa đủ căn cứ pháp lý để nhập học 

10 Đặng Ngọc Tường Khanh 13/1/1981 Nữ LS 066 
Tối từ thứ 2 đến thứ 6 Giấy chứng nhận, đang trong thời gian chờ cấp 

bằng – chưa đủ căn cứ pháp lý để nhập học 

11 Đỗ Thị Loan 03/04/1988 Nữ LS 393 
Tối từ thứ 2 đến thứ 6 Giấy chứng nhận, đang trong thời gian chờ cấp 

bằng – chưa đủ căn cứ pháp lý để nhập học 

12 Nguyễn Tuấn Long 16/7/1976 Nam LS 270 
Tối từ thứ 2 đến thứ 6 Giấy chứng nhận, đang trong thời gian chờ cấp 

bằng – chưa đủ căn cứ pháp lý để nhập học 
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13 Dương Quang Minh 12/09/1972 Nam LS 084 
Tối từ thứ 2 đến thứ 6 Giấy chứng nhận, đang trong thời gian chờ cấp 

bằng – chưa đủ căn cứ pháp lý để nhập học 

14 Đặng Thị Ly Na 03/05/1994 Nữ LS 452 
Tối từ thứ 2 đến thứ 6 Giấy chứng nhận, đang trong thời gian chờ cấp 

bằng – chưa đủ căn cứ pháp lý để nhập học 

15 Nguyễn Công Ngọc 03/05/1989 Nam LS 498 
Tối từ thứ 2 đến thứ 6 Giấy chứng nhận, đang trong thời gian chờ cấp 

bằng – chưa đủ căn cứ pháp lý để nhập học 

16 Lê Thị Tuyết Sa 16/02/1994 Nữ LS 387 
Tối từ thứ 2 đến thứ 6 Giấy chứng nhận, đang trong thời gian chờ cấp 

bằng – chưa đủ căn cứ pháp lý để nhập học 

17 Trần Minh Sơn 18/4/1983 Nam LS 100 
Tối từ thứ 2 đến thứ 6 Giấy chứng nhận, đang trong thời gian chờ cấp 

bằng – chưa đủ căn cứ pháp lý để nhập học 

18 Đào Thị Thu Sương 28/5/1994 Nữ LS 388 
Tối từ thứ 2 đến thứ 6 Giấy chứng nhận, đang trong thời gian chờ cấp 

bằng – chưa đủ căn cứ pháp lý để nhập học 

19 Lê Thu Trinh 02/11/1994 Nữ LS 371 
Tối từ thứ 2 đến thứ 6 Giấy chứng nhận, đang trong thời gian chờ cấp 

bằng – chưa đủ căn cứ pháp lý để nhập học 

20 Huỳnh Mai Minh Truyền 01/01/1989 Nam LS 021 
Tối từ thứ 2 đến thứ 6 Giấy chứng nhận, đang trong thời gian chờ cấp 

bằng – chưa đủ căn cứ pháp lý để nhập học 

21 Phạm Anh Tuấn 05/06/1991 Nam LS 080 
Tối từ thứ 2 đến thứ 6 Giấy chứng nhận, đang trong thời gian chờ cấp 

bằng – chưa đủ căn cứ pháp lý để nhập học 

22 Đỗ Văn Vũ 25/10/1984 Nam LS 028 
Tối từ thứ 2 đến thứ 6 Giấy chứng nhận, đang trong thời gian chờ cấp 

bằng – chưa đủ căn cứ pháp lý để nhập học 

23 Nguyễn Văn Công 08/03/1989 Nam LS 041 
Ngày thứ Bảy và Chủ Nhật Giấy chứng nhận, đang trong thời gian chờ cấp 

bằng – chưa đủ căn cứ pháp lý để nhập học 

24 Phạm Quốc Dũng 30/8/1973 Nam LS 042 
Ngày thứ Bảy và Chủ Nhật Giấy chứng nhận, đang trong thời gian chờ cấp 

bằng – chưa đủ căn cứ pháp lý để nhập học 

25 Phan Tiến Dũng 14/5/1981 Nam LS 049 
Ngày thứ Bảy và Chủ Nhật Giấy chứng nhận, đang trong thời gian chờ cấp 

bằng – chưa đủ căn cứ pháp lý để nhập học 

26 Lê Thị Mai Hoa 11/12/1989 Nữ LS 051 
Ngày thứ Bảy và Chủ Nhật Giấy chứng nhận, đang trong thời gian chờ cấp 

bằng – chưa đủ căn cứ pháp lý để nhập học 

27 Nguyễn Bát Hiếu 12/12/1967 Nam LS 064 
Ngày thứ Bảy và Chủ Nhật Giấy chứng nhận, đang trong thời gian chờ cấp 

bằng – chưa đủ căn cứ pháp lý để nhập học 

28 Lương Thị Hoàng Yến 11/06/1982 Nữ LS 065 
Ngày thứ Bảy và Chủ Nhật Giấy chứng nhận, đang trong thời gian chờ cấp 

bằng – chưa đủ căn cứ pháp lý để nhập học 

29 Hoàng Thanh Hoàn Vũ 31/5/1976 Nam LS 072 
Ngày thứ Bảy và Chủ Nhật Giấy chứng nhận, đang trong thời gian chờ cấp 

bằng – chưa đủ căn cứ pháp lý để nhập học 

30 Nguyễn Xuân Hoàng Minh Hiếu 22/5/1980 Nam LS 096 
Ngày thứ Bảy và Chủ Nhật Giấy chứng nhận, đang trong thời gian chờ cấp 

bằng – chưa đủ căn cứ pháp lý để nhập học 

31 Hồ Võ Thanh Vy 12/02/1989 Nữ LS 099 Ngày thứ Bảy và Chủ Nhật Giấy chứng nhận, đang trong thời gian chờ cấp 



 
bằng – chưa đủ căn cứ pháp lý để nhập học 

32 Vũ Bách Tùng 20/5/1980 Nam LS 102 
Ngày thứ Bảy và Chủ Nhật Giấy chứng nhận, đang trong thời gian chờ cấp 

bằng – chưa đủ căn cứ pháp lý để nhập học 

33 Nguyễn Lê Thanh Liêm 20/09/1992 Nam LS 225 
Ngày thứ Bảy và Chủ Nhật Giấy chứng nhận, đang trong thời gian chờ cấp 

bằng – chưa đủ căn cứ pháp lý để nhập học 

34 Ái Thu 17/4/1980 Nữ LS 244 
Ngày thứ Bảy và Chủ Nhật Giấy chứng nhận, đang trong thời gian chờ cấp 

bằng – chưa đủ căn cứ pháp lý để nhập học 

35 Lê Thị Hoa 26/6/1994 Nữ LS 283 
Ngày thứ Bảy và Chủ Nhật Giấy chứng nhận, đang trong thời gian chờ cấp 

bằng – chưa đủ căn cứ pháp lý để nhập học 

36 Nguyễn Hữu Tuấn 17/8/1993 Nam LS 287 
Ngày thứ Bảy và Chủ Nhật Giấy chứng nhận, đang trong thời gian chờ cấp 

bằng – chưa đủ căn cứ pháp lý để nhập học 

37 Nguyễn Thị Hải Hoa 19/3/1977 Nữ LS 288 
Ngày thứ Bảy và Chủ Nhật Giấy chứng nhận, đang trong thời gian chờ cấp 

bằng – chưa đủ căn cứ pháp lý để nhập học 

38 Trần Thị Hiệp 24/2/1994 Nữ LS 289 
Ngày thứ Bảy và Chủ Nhật Giấy chứng nhận, đang trong thời gian chờ cấp 

bằng – chưa đủ căn cứ pháp lý để nhập học 

39 Lê Thị Hồng Thắm 03/12/1980 Nữ LS 290 
Ngày thứ Bảy và Chủ Nhật Giấy chứng nhận, đang trong thời gian chờ cấp 

bằng – chưa đủ căn cứ pháp lý để nhập học 

40 Nguyễn Thế Vinh 16/8/1994 Nam LS 296 
Ngày thứ Bảy và Chủ Nhật Giấy chứng nhận, đang trong thời gian chờ cấp 

bằng – chưa đủ căn cứ pháp lý để nhập học 

41 Trần Thị Hồng Châu 20/5/1984 Nữ LS 301 
Ngày thứ Bảy và Chủ Nhật Giấy chứng nhận, đang trong thời gian chờ cấp 

bằng – chưa đủ căn cứ pháp lý để nhập học 

42 Lê Văn Phú 10/12/1989 Nam LS 343 
Ngày thứ Bảy và Chủ Nhật Giấy chứng nhận, đang trong thời gian chờ cấp 

bằng – chưa đủ căn cứ pháp lý để nhập học 

43 Đỗ Thu Thủy 11/05/1994 Nữ LS 369 
Ngày thứ Bảy và Chủ Nhật Giấy chứng nhận, đang trong thời gian chờ cấp 

bằng – chưa đủ căn cứ pháp lý để nhập học 

44 Nguyễn Văn Thọ 01/12/1986 Nam LS 464 
Ngày thứ Bảy và Chủ Nhật Giấy chứng nhận, đang trong thời gian chờ cấp 

bằng – chưa đủ căn cứ pháp lý để nhập học 

45 Phạm Ngọc Thưởng 19/3/1992 Nữ LS 465 
Ngày thứ Bảy và Chủ Nhật Giấy chứng nhận, đang trong thời gian chờ cấp 

bằng – chưa đủ căn cứ pháp lý để nhập học 

46 Nguyễn Đăng Hoan 11/08/1980 Nam LS 482 
Ngày thứ Bảy và Chủ Nhật Giấy chứng nhận, đang trong thời gian chờ cấp 

bằng – chưa đủ căn cứ pháp lý để nhập học 

47 Nguyễn Ngọc Ân 30/5/1988 Nam LS 511 
Ngày thứ Bảy và Chủ Nhật Giấy chứng nhận, đang trong thời gian chờ cấp 

bằng – chưa đủ căn cứ pháp lý để nhập học 

48 Lê Thị Yến Oanh 29/3/1994 Nữ LS 545 
Ngày thứ Bảy và Chủ Nhật Giấy chứng nhận, đang trong thời gian chờ cấp 

bằng – chưa đủ căn cứ pháp lý để nhập học 

49 Châu Quốc Huy 31/3/1994 Nam LS 111 Ngày thứ Bảy và Chủ Nhật Hồ sơ không có bằng Cử nhân Luật 



 

50 Võ Hoàng Minh Hiếu 20/3/1987 Nữ LS 416 Ngày thứ Bảy và Chủ Nhật Hồ sơ không có bằng Cử nhân Luật 

51 Phan Thị Đoan Trang 25/03/1979 Nữ LS 310 
Ngày thứ Bảy và Chủ Nhật Giấy chứng nhận, đang trong thời gian chờ cấp 

bằng – chưa đủ căn cứ pháp lý để nhập học 

 

 

 

 


