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THONG BÁO 

Ve viec gia h¡n nÙp hô so d�ng ký dy tuyên trinh �Ù �ai hoe hÇ vra làm 

vra hoe v�n b�ng d�i hÍe thú nhât - Ngành Lut, n�m 2020 

Mo tai: Phân hiÇu Truong Dai hÍc Lut Hà NÙi tai tinh D�k Lak 

Thue hien kê ho¡ch tuyên sinh trinh dÙ d¡i hoe hÇ vëra làm vra hoc n� 

2020 cua Truong Dai hÍc Luat Hà NÙi. Phân hiÇu t¡i tinh D�k L�k da ban hành 

Thong báo sô 26/TB-PHÐHLHN ngày 02 tháng 6 n�m 2020 vê viÇe tuyèn sinh 

trinh dÙ dai hÍc he vùa làm vra hÍc v�n bäng thú nhât n�m 2020 tai Phân hiçu. 

Ngày 22 tháng 12 n�m 2020. HÙi dông tuyên sinh he vira làm vira hoe eua 

Trrong Dai hÍc Lua Hà NÙi dã tó chírc xét tuyên dôi vÛi cáe hó so dy tuye 

vào Lóp KI-VBI vira làm vira hoc mo tai Phân hiÇu, du kièn khai giang và bat 

dau lich hÍc vào tháng 01 n�m 2021. 

Tuy nhien, do dièu kiÇn công tác nen nhièu nguoi có nhu cau dår tuyen 

chra kip nÙp hô so de xét tuyên. De dáp úúng tôt hon nhu câu cua nguroi då tuyen, 

Phân hieu Truong Dai hoc Luât Hà NÙi t¡i tinh �äk L�k thông báo gia h¡n nop 

ho so dãng ký du tuyên trinh dÙ d¡i hÍe hÇ via làm vra hÍe v�n b�ng dai hoe thr 

nhât ngành Luât. n�m 2020 tai Phân hiçu dôi vói Lóp K1-VBI den hêt ngay 

22/01/2021. Doi voi nhëng nguroi trung tuyen bo sung, Truong së sap xep lieh 

hoc bo sung dôi vói các hÍc phân d� tô chúc hÍc vào thoi gian phù h0p. 
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