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BỘ TƯ PHÁP 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  

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

Số:    3521/TB-ĐHLHN Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2020 

 

 

THÔNG BÁO 
Về việc nhập học đối với thí sinh trúng tuyển 

Khóa 45 hệ đại học chính quy năm 2020 học tại cơ sở chính của Trường 

 

Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo về kế hoạch nhập học đối với các 

thí sinh trúng tuyển (có xác nhận nhập học thông qua việc nộp Giấy chứng nhận 

kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020) vào hệ đại học chính quy năm 2020 của 

Trường Đại học Luật Hà Nội như sau: 

1. Thời gian và địa điểm tiếp nhận thí sinh trúng tuyển 

Trường sẽ tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào Khóa 45 (2020-

2024) hệ đại học chính quy năm 2020 từ ngày 19/10/2020 đến ngày 22/10/2020 

- đối với các thí sinh trúng tuyển theo học tại cơ sở chính của Trường và ngày 

24/10/2020 - đối với các thí sinh trúng tuyển và theo học tại Phân hiệu của 

Trường tại Đắk Lắk (buổi Sáng bắt đầu từ 7h30’, buổi Chiều bắt đầu từ 13h30’). 

Thời gian tiếp nhận đối với từng thí sinh, được ghi trong Thông báo thí sinh 

trúng tuyển nhập học, yêu cầu thí sinh đến Trường làm thủ tục nhập học theo 

thời gian Trường quy định. 

Địa điểm tiếp nhận thí sinh trúng tuyển nhập học tại cơ sở chính: Hội 

trường A4.03 (nhà A, tòa nhà 15 tầng), Trường Đại học Luật Hà Nội, số 87 

đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội. 

2. Thông báo thí sinh trúng tuyển nhập học 

Tất cả các thí sinh trúng tuyển vào hệ đại học chính quy của Trường Đại 

học Luật Hà Nội năm 2020 và đã nộp Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp 

THPT năm 2020 (trừ các thí sinh của các trường dự bị dân tộc) đều được cấp 

Thông báo thí sinh trúng tuyển nhập học. Việc gửi và nhận Thông báo thí sinh 

trúng tuyển nhập học được thực hiện như sau: 

2.1. Đối với các thí sinh xét tuyển dựa trên Kết quả thi tốt nghiệp THPT 

năm 2020 và nộp Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trực 

tiếp tại Trường Đại học Luật Hà Nội - Trường đã phát Thông báo thí sinh trúng 

tuyển nhập học ngay sau khi thí sinh nộp Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp 

THPT năm 2020. 

2.2. Đối với các thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng, diện xét kết quả 

học bạ và thí sinh trúng tuyển xét tuyển dựa trên Kết quả thi tốt nghiệp THPT 

năm 2020 và nộp Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 qua 

đường bưu điện, thí sinh của các trường dự bị dân tộc, thí sinh hệ cử tuyển - 

Trường đã gửi Thông báo thí sinh trúng tuyển nhập học theo hình thức chuyển 

phát nhanh đến địa chỉ của thí sinh đăng ký; 



2 

2.3. Đối với các thí sinh được bảo lưu kết quả tuyển sinh năm 2019, thí 

sinh cần mang Quyết định bảo lưu tuyển sinh và chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ 

được ghi rõ trong Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển. 

Lưu ý: Trong trường hợp Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển bị thất lạc, 

Trường vẫn tiếp nhận thí sinh không có Thông báo thí sinh trúng tuyển nhập học 
nếu đã trúng tuyển và đã nộp Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2020.  

3. Các loại giấy tờ, tài liệu thí sinh cần chuẩn bị khi nhập học 

3.1. Khi đến nhập học, thí sinh cần mang theo: 

- Thông báo thí sinh trúng tuyển nhập học năm 2020 của Trường Đại học 

Luật Hà Nội; 

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học tạm thời đối với những người 

trúng tuyển ngay trong năm tốt nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp đối với những 

người đã tốt nghiệp các năm trước (bản chính và 01 bản sao có chứng thực). 

Những người mới nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, đầu năm học sau 

phải xuất trình bản chính bằng tốt nghiệp để đối chiếu kiểm tra; 

- Học bạ (bản chính và 01 bản sao có chứng thực); 

- Giấy khai sinh (bản chính và 01 bản sao có chứng thực); 

- Phiếu quản lý sinh viên (thí sinh tải về từ trang www.hlu.edu.vn) có 

đóng dấu xác nhận của địa phương; 

- Giấy chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn. Đối với Đảng viên phải làm thủ tục 

chuyển sinh hoạt Đảng theo trình tự, thủ tục sau: 

+ Thí sinh chuyển hồ sơ Đảng đến Ban tổ chức Đảng ủy khối các Trường 

Đại học, Cao đẳng Hà Nội thuộc Thành ủy Hà Nội để làm thủ tục chuyển sinh 

hoạt Đảng về Trường Đại học Luật Hà Nội. Địa chỉ: Số 1, Trần Phú, Văn Quán, 

Hà Đông, TP Hà Nội (Lưu ý: thời gian làm việc sáng thứ Ba, Tư, Năm hàng 

tuần từ 8h00’ đến 11h00’, thí sinh đến trước 9h00’ để được lấy hồ sơ ngay, sau 

9h00’ phải hẹn ngày hôm sau); 

+ Sau khi nhận hồ sơ đã được niêm phong tại Đảng ủy Khối, thí sinh 

mang về nộp tại Văn phòng Đảng ủy Trường Đại học Luật Hà Nội. 

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu theo mẫu do công an địa phương 

cấp và xác nhận (đối với thí sinh có hộ khẩu thường trú không thuộc TP Hà 

Nội); 

- Giấy giới thiệu di chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2020 (đối với 

sinh viên nam); 

- 02 ảnh cỡ 3 x 4 (kiểu ảnh chứng minh nhân dân); 02 bản photocopy 

chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân; 

- Thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh cần 

mang theo giấy chứng nhận ưu tiên (bản chính và 02 bản sao có chứng thực). 

Trường sẽ trả lại bản chính ngay sau khi kiểm tra (thí sinh xem hướng dẫn nộp 

giấy tờ ưu tiên tại Phụ lục kèm theo Thông báo này). 

http://www.hlu.edu.vn/
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3.2. Các khoản tiền cần chuẩn bị để làm thủ tục nhập học: 

- Học phí học kỳ I năm học 2020-2021: 280.000 đồng/1 tín chỉ, thu theo 

số tín chỉ thực tế học trong kỳ (từ 25 đến 28 tín chỉ). Học phí đối với Chương 

trình chất lượng cao là 1.010.000đ/tín chỉ. Danh sách sinh viên trúng tuyển vào 

Chương trình chất lượng cao sẽ công bố vào ngày 15/10/2020 trên trang thông 

tin điện tử của Trường. 

- Thẻ từ đa chức năng  = 50.000 đồng 

- Tài liệu phục vụ học tập  = 30.000 đồng 

- Tiền bảo hiểm y tế (14 tháng)  =       657.090 đồng 

Sinh viên phải khai báo online thông tin làm thẻ BHYT tại địa chỉ: 

https://bom.to/SoXZd8l 

3.3. Những điều cần chú ý: 

- Thí sinh phải đến trường nhập học đúng thời gian quy định và phải có 

đầy đủ các loại giấy tờ kể trên; 

- Thí sinh đến Trường nhập học chậm sau 15 ngày trở lên kể từ ngày nhập 

học ghi trong Thông báo thí sinh trúng tuyển nhập học nếu không có lý do chính 

đáng thì coi như bỏ học; 

- Trường có chỗ nội trú tại Kí túc xá cho sinh viên thuộc đối tượng 04 và 

06 (tiền nội trú là 500.000 đồng/tháng x 5 tháng); 

- Ngoài các khoản tiền nói trên, sinh viên cần chuẩn bị lệ phí khám sức 

khỏe (nộp trực tiếp cho bệnh viện khi khám sức khỏe); 

- Trường trả lại bản chính bằng tốt nghiệp, học bạ sau khi đã đối chiếu, 

kiểm tra trong quá trình sinh viên học tại trường. 

Mọi thông tin thí sinh chưa rõ, thí sinh xin vui lòng liên hệ: 

Phòng Đào tạo đại học, Trường Đại học Luật Hà Nội 

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

ĐT: (024)38351879 – (024)38359803 

Hotline: 19001205./. 

 
Nơi nhận: 
- Hiệu trưởng (để b/c); 

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

- Cổng TTĐT Trường; 

- Lưu: VT, ĐTĐH. 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 
 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Thu Thủy 

 


