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THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức nhập học theo hình thức trực tuyến đối với thí sinh trúng 
tuyển sau đại học đợt 1 năm 2021  

 

Thực hiện Kế hoạch số 2674/KH-ĐHLHN ngày 05/8/2021 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Luật Hà Nội về việc tổ chức nhập học theo hình thức trực tuyến cho 
các thí sinh trúng tuyển cao học và nghiên cứu sinh đợt 1/2021, Trường Đại học Luật 
Hà Nội thông báo cho thí sinh biết về việc triển khai thực hiện như sau: 

1. Trường sẽ gửi Giấy báo nhập học cho các thí sinh trúng tuyển qua Email cá 
nhân do thí sinh cung cấp khi đăng ký dự thi. Thí sinh kiểm tra Email của mình để 
nhận Giấy báo này và chuẩn bị các tài liệu, giấy tờ nhập học; thực hiện các thủ tục 
khác theo đúng yêu cầu của Trường đã được ghi trong Giấy báo nhập học. Trường 
hợp không nhận được Giấy báo nhập học qua Email, thí sinh phải thông báo ngay 
cho Phòng Đào tạo sau đại học hoặc Trung tâm Công nghệ thông tin của Trường 
biết để hướng dẫn cách thức giải quyết. 

2. Trung tâm Công nghệ thông tin sẽ hướng dẫn cách thức làm thủ tục nhập học 
theo hình thức trực tuyến cho thí sinh trúng tuyển theo các đường link sau: 

 Nhập học trực tuyến:  https://nhaphocch29.glideapp.io 

 Video hướng dẫn sử dụng: https://www.youtube.com/watch?v=AnUKviN7L3E&t=2s 

 Hỗ trợ kỹ thuật:   https://www.facebook.com/tinhochlu 
 Mẫu giấy cam kết:   https://by.com.vn/jxHujk 

Thí sinh nghiên cứu tài liệu hướng dẫn này để thực hiện. 

3. Thí sinh nộp học phí năm thứ nhất và lệ phí in, cấp thẻ từ đa năng cho người 
học bằng hình thức chuyển tiền qua tài khoản của Trường theo thông tin tài khoản 
đã được ghi trong Giấy báo nhập học. 

(Khi nộp học phí qua tài khoản của Trường, thí sinh ghi rõ nội dung: TSCH29, họ 
tên thí sinh, số điện thoại. Ví dụ: TSCH29_LE THI HIEN_0912345678_NOPHOCPHI) 

Nếu thí sinh cần biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ: Phòng Đào tạo sau đại 
học, Trường Đại học Luật Hà Nội, số 87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. Điện 
thoại: 0243.8352.354; 0243.7738327 hoặc 0243.7730302 
 

Nơi nhận: 

- Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Trường; 
- Niêm yết tại Văn phòng Phòng ĐTSĐH; 
- Lưu: VT, ĐTSĐH. 
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