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V/v nÔp hÔsc xńc nhân nhâp hęc doi vói thi sinh tróng tuyen vio Khóa 43
(niôn khóa 2018-2022)dięn tuyĆnthăng vâ
tiôn xćt tuyën
Ngây 12 thâng 7 năm Ź018, HÔi dÔng tuyĆn sinh Tručng Đąi hoc Luât Hâ
NÔi dă hop vâ công nhân kĆt quâ tuyën thăng dôi vói 105 thi sinh (101 thi sinh

tróng tuyen dięn tuyën thâng vâ 04 thf sinh tróng tuyën dięn Iru tiën xćt tuyôn —
Danh sâch thi sinh tróng tuyôn duqc gCrivô căc Sb Giâo dyc vâ Đâo tąo có thi
sinh tróng tuyôn vâ dăng tăi tren cong thông tin dięn tu'r cóa Trubng:

www.hlu.edu.vn).Thuc hi?n kë hoąch tuyën sinh cua Trubng tren ca só kë
hoąch tuyÔn sinh cua BÔ Giâo duc vă Đăo tao, Tručng Đąi hec Luât Hă NÔi
thông bâo tói căc thi sinh tróng tuyën vâo Tru&ngĐąi hoc Luât Hâ NÔi di?n
tuyën thăng vă uu tiën xćt tuyën nÔphô sc xăc nhân nhâp hoc nhu sau:

1. Quy dinh vÔhÔsc
Thi sinh phâi nÔpmÔtbÔhô sc gôm:
- Ol bân sao chfrng thvc hoc bą THPT;
- Bân chinh Giây chfrng nhân doąt giâi;
- Bân chinh Giây chi'rngnhân kët quâ thi THPT Quôc gia năm 2018.

2. Phuung thtc vi thbi hon nÔphÔsc
Thi sinh nÔphô sc tir ngăy 14/7/2018dĆn17h00ngây 22/7/2018 theo mÔt
trong hai hinh thirc sau:
- Thi sinh truc tiëp dën nÔphô so xćt tuyën cho cân bÔPhông Đâo tąo tąi
Phông Al.07, nhâ A (tôa nhâ 15 tâng), Trubng Đąi hoc Luât Hă NÔi, sÓ 87
dubng Nguyën Chi Thanh, quân ĐÓngĐa, TP. Hâ NÔi.
Gib lâm vięc: sâng tir 08h00 —11h00; chiëu tîr 14h00 —17h00 (kĆcâ ngây
Thiî Bây, Chó Nhât).

- Thi sinh gCrihô so theo hinh th(rc chuyČnphât nhanh, dich vu chuyĆn
phźt urutiën. Ngây, gib gCrihô sa xćt tuyĆncho Tručng Đąi hQCLuât Hâ NÔi
duqc tinh theo dâu buu dięn.

Đia chi nhân:
Phông Đâo tgo, Truông Đgi hec Luât Hâ NÔi
Sb 87 du•ôngNguyČnChi Thanh, Quân Đông Đa, TP. Hâ NÔi
ĐT.• (024)38351879- (024)38359803

Đuông dây nóng: 19001205

Hét th&ihan xåc nhån nhäp hoc, thi Sinh khöng xåc nhän nhäp hoc dtrqc
xem nhu tir chöi nh@phQCvå Trubng dånh chi tiéu cho thi Sinh khåc trong det
xét tuyén dya våo két quå thi THPT näm 2018.

Thöng tin chi tiet xem
www.hlu.edu.vn ./.
Nci nhån.•
- Cåc SOGD&DT (dé p/h)•,
- Ban Giåm hi#u (dé b/c);
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