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Hà Nôi, ngày 43thdng 4 nàm 2019

THÔNG BÂo
Vè viêc công bo diêm trüng tuyen, phüc khio và
ké h0?Ch nhâp hQC,khai giâng doi Véi Sinh viên Khôa 18
(dçt 1) hê vin bàng d'4i hQCthé hai chinh quy

Ngày 19 thâng 4 nâm 2019, Hêi dông tuyên Sinhhê vàn bàng dai hQCthû
hai chinh quy Khéa 18 nim 2019 (dqt l) cüa Truòng Dai hQCLuât Hà IXIêidâ
hpp dê xéc dinh diêm trüng tuyên. Tai phiên hQP,Chù tich Hêi dông tuyen Sinh
kêt luân nhu sau:
1. Diem trüng tuyen
Diêm trüng tuyên dôi Véi Kh6a 18 hê vàn bâng dai hQCthl'r hai chinh quy
(dqt l) nhtr sau:
l. Ngành Luât Kinh tê: Thi Sinhtrüng tuyên nguyên VQngI qua thi tuyên
dat tông di?m hai môn thi tù 12.50 diêm trò lên (không„cé môn thi 1.0 diêm).
Không tuyên nguyên vong 2 ngành Luât Kinh té do tuyên nguyên VQngI dà hêt
chi tiêu.
2. Ngành Luât: Thi Sinh trüng tyyên nguyên vong I qua thi tuyên dot !ông

diêm cùa hai môn thi dat tù I I .67 diêm trò lên (không cé môn thi

1.0 diêm).

Không tuyên nguyên vong 2 ngành Luât do tuyên nguyên VQngI dâ hêt chi tiêu.

2. Công tic phüc khào
- Thèi han nhân dan phüc khào: Tù ngày 23/4 dén ngày 02/5/2019 (trù
Thü Bày, Chû nhât);.

- luephi phüc khào: 30.000 dông/môn
- Thi Sinh nôp dcn và lè phi tai Phòng Dào tao A. 107

- Thòi gian công bô két quà phüc khào: Ngày 08/5/2019 tai Phòng Dào
và Công TTDT cüa Truèng.
3. Ké hoqch nhâp hQC
- Thi Sinh trüng tuyên së duqc phât Giây triêu tap tù ngày 13 dên ngày
17/5/2019.

Nhâp hQC,biên ché 16p: Ngày 17/5/2019
- Hoc theo thòi khoâ biéu: Ngày 20/5/2019./.

Nai nhân:
- Ban giém hièu (dé b/c);
- BBT céng TTDT Trtròng (dé

- Lu•u:VT, DT.

tin);
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