
 
 

BỘ TƯ PHÁP 
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 1878/TB-ĐHLHN Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020 
 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức ôn thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2020 
 

Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo cho các thí sinh có nguyện vọng ôn thi 
tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2020 như sau: 

1. Thời lượng và lịch ôn thi  

a) Thời lượng ôn thi: 

- Môn ngoại ngữ: 6 buổi (mỗi buổi 5 tiết) 

- Các môn luật chuyên ngành: 4 buổi/môn (mỗi buổi 5 tiết) 

b) Lịch ôn thi: 

(Theo Phụ lục đính kèm thông báo này) 

2. Mức thu lệ phí ôn thi 

- Mức thu: 120.000đ/thí sinh/buổi. 

- Mức thu lệ phí nói trên bao gồm thù lao giảng dạy, công tác tổ chức quản lý ôn 
tập, cơ sở vật chất và nộp thuế theo quy định.  

Thí sinh đăng ký dự thi không bắt buộc phải ôn tập. Trường hợp thí sinh có nhu cầu 
ôn tập phải làm thủ tục đăng ký tại Phòng Đào tạo sau đại học và nộp lệ phí ôn thi theo 
mức quy định nói trên cho Phòng Tài chính kế toán khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi. 

3. Điều kiện tổ chức lớp ôn thi  

Trường chỉ tổ chức lớp ôn thi đối với môn ngoại ngữ và các môn luật chuyên ngành 
khi mỗi môn thi có ít nhất 15 thí sinh đăng ký ôn thi.  

 Nơi nhận: 

- Hiệu trưởng (để biết); 
- Trưởng Khoa chuyên môn (để thực hiện); 
- Trưởng Phòng TC-KT (để phối hợp thực hiện); 
- Website Trường (để đăng tin); 
- Niêm yết tại Văn phòng Phòng ĐTSĐH; 
- Lưu:  VT, ĐTSĐH. 
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