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THÔNG BÁO 

Về việc điều chỉnh thời gian xác nhận nhập học  

trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2021 (Khóa 46)  

(Diện xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT,  

xét kết quả chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển)   

  

- Căn cứ tình hình dịch bệnh kéo dài và việc trả Giấy chứng nhận kết quả 

thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của một số Sở Giáo dục và Đào tạo không 

triển khai được theo kế hoạch dự kiến; 

 - Căn cứ Công văn số 3190/BGDĐT-GDĐH ngày 30 tháng 7 năm 2021 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công tác tuyển sinh năm 2021 trong tình hình 

dịch Covid-19; 

Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo tới các thí sinh trúng tuyển diện xét 

tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT vào Trường Đại học Luật Hà Nội, xét 

tuyển vào chương trình liên kết đào tạo với Trường Đại học Arizona, Hoa Kỳ 

theo phương thức xét kết quả chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và xét tuyển thẳng, ưu 

tiên xét tuyển như sau: 

1. Đăng ký xác nhận nhập học trực tuyến 

Thí sinh bắt buộc phải đăng ký xác nhận nhập học trực tuyến. Nếu thí sinh 

không đăng ký xác nhận nhập học trực tuyến trong thời gian quy định coi như 

không xác nhận nhập học. 

Thí sinh truy cập và đăng ký thông tin xác nhận nhập học trực tuyến trên 

Cổng thông tin điện tử của Trường:  www.hlu.edu.vn. Thời hạn đăng ký thông tin 

xác nhận nhập học trực tuyến: Trước 17h00 ngày 03/8/2021. 

2. Quy định về hồ sơ xác nhận nhập học 

Sau khi đăng ký xác nhận nhập học trực tuyến, thí sinh nộp hồ sơ về 

Trường theo hình thức chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu tiên từ ngày 

01/8/2021 đến trước 17h00 ngày 10/8/2021 (thời gian theo Thông báo cũ là 

trước 16h00 ngày 03/8/2021). Ngày, giờ gửi hồ sơ xét tuyển cho Trường Đại 

học Luật Hà Nội được tính theo dấu bưu điện. 

Địa chỉ nhận: 

Phòng Đào tạo đại học (A107), Trường Đại học Luật Hà Nội 

Số 87 đường Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội    

ĐT: (024)38351879 – (024)38359803 

Đường dây nóng: 19001205 

http://www.hlu.edu.vn/
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Hết thời hạn nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp 

THPT năm 2021 (kèm theo cả bản gốc Giấy chứng nhận đạt giải – đối với các thí 

sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển), thí sinh không nộp hồ sơ 

xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học. Thí sinh đã nộp bản chính 

“Giấy chứng nhận kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021” sẽ không được 

Trường trả lại vì bất cứ lý do gì. 

Trên đây là Thông báo về việc điều chỉnh thời gian xác nhận nhập học trình 

độ đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2021 (Khóa 46) đối với thí sinh trúng 

tuyển diện xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT, xét kết 

quả chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển. Thí sinh 

cần thường xuyên theo dõi các thông báo của Trường để nắm bắt thông tin tuyển 

sinh kịp thời, chính xác./. 

 

Nơi nhận: 

- Đảng ủy; Hội đồng Trường (để b/c); 

- Hiệu trưởng (để b/c); 

- Các Phó hiệu trưởng (để chỉ đạo t/hiện); 

- Cổng TTĐT Trường (để công khai); 

- Lưu: VT, ĐTĐT.  

TL. HIỆU TRƯỞNG 

KT. TRƯỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

PHÓ TRƯỞNG PHÕNG  

 

 

 

 

Nguyễn Triều Dương 

  

 

 

  

 

 


