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THÔNG BÁO 

Về việc nhập học và khai giảng đối với Lớp cao học Khoá 28ƯD-PH 
 

Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo cho các thí sinh trúng tuyển Lớp cao học Khoá 
28ƯD-PH về lịch nhập học và khai giảng như sau: 

1. Lịch nhập học 

8h00’ ngày 30/12/2020 tại Phòng Đào tạo và Công tác SV Phân hiệu Trường Đại học 
Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk. 

Khi đến nhập học Anh/Chị cần mang theo: 
- Chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước công dân (hoặc giấy tờ tuỳ thân khác có ảnh 

của thí sinh). 
- Quyết định cử đi học của cơ quan (nếu có).        
- Bằng tốt nghiệp đại học: bản chính và một (01) bản sao có chứng thực. Riêng đối với 

thí sinh đã nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học trong hồ sơ dự thi thì ngoài bản chính 
bằng tốt nghiệp đại học, phải nộp 2 bản sao có chứng thực để lưu hồ sơ học viên. 

- Các khoản tiền phải nộp khi làm thủ tục nhập học gồm: 
+ Học phí năm thứ nhất: 30 tín chỉ x 490.000đ/tín chỉ = 14.700.000 đồng. 
+ Tiền làm thẻ từ đa chức năng: 50.000 đồng. 
Trường sẽ trả lại bản chính các văn bằng, chứng chỉ sau khi đã đối chiếu, kiểm tra 

trong ngày nhập học. 
2. Lịch học (xem trên Website Trường ĐH Luật Hà Nội: http://www.hlu.edu.vn, mục Đào 

tạo Sau đại học).  

3. Lịch khai giảng 

3.1. Thời gian: 8h30’ ngày 10/01/2021. 

3.2. Địa điểm: Tại Phòng họp giao ban tầng 2 Nhà hiệu bộ Phân hiệu Trường Đại học 
Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk. 

Các thí sinh trúng tuyển có nguyện vọng nhận giấy báo nhập học sẽ được nhận giấy 
báo nhập học vào ngày 30/12/2020. 

Nếu thí sinh cần biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Phòng Đào tạo Sau đại học, 
Trường Đại học Luật Hà Nội theo địa chỉ: Số 87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.  

Điện thoại: 0243.8352.354; 0243.7738327 hoặc 0243.7730302 
 

Nơi nhận: 

- Đăng tải trên Website Trường; 
- Niêm yết tại Phòng ĐTSĐH; 
Phòng Đào tạo và Công tác SV 
Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà 
Nội tại tỉnh Đăk Lăk 
- Lưu: VT, ĐTSĐH. 
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