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Hà Nội, ngày 11 tháng  12 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức ôn thi tuyển sinh cao học môn tiếng Anh đợt 2 năm 2021 
 

Do có sự thay đổi về thời gian tổ chức thi tuyển sinh môn ngoại ngữ để thích 
ứng với điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19, Hội đồng tuyển sinh Trường 
Đại học Luật Hà Nội thông báo thay đổi thời gian tổ chức ôn thi cho các thí sinh có 
nguyện vọng ôn thi tuyển sinh cao học môn tiếng Anh đợt 2 năm 2021 như sau: 

1. Thời lượng và lịch ôn thi  

1.1. Thời lượng ôn thi: 06 buổi, mỗi buổi 3 tiếng.  

1.2. Lịch ôn thi: 

Số 
TT 

Thứ/Ngày Buổi 
Giờ ôn thi 

(Nghỉ giải lao mỗi buổi 1 lần 15 phút) 

1 Thứ ba (14/12/2021) Tối 18h00’ – 21h00’ 

2 Thứ tư (15/12/2021) Tối 18h00’ – 21h00’ 

3 Thứ năm (16/12/2021) Tối 18h00’ – 21h00’ 

4 Thứ sáu (17/12/2021) Tối 18h00’ – 21h00’ 

5 Thứ bảy (18/12/2021) Tối 18h00’ – 21h00’ 

6 Chủ nhật (19/12/2021) Tối 18h00’ – 21h00’ 

2. Mức thu và phương thức nộp phí ôn thi 

2.1. Mức thu: 120.000đ/thí sinh/buổi x 6 buổi = 720.000 đồng 

Mức thu phí ôn thi bao gồm thù lao giảng dạy, công tác tổ chức quản lý ôn 
tập, hỗ trợ kỹ thuật công nghệ thông tin, cơ sở vật chất và nộp thuế theo quy định.  

2.2. Trường hợp thí sinh có nhu cầu ôn thi phải làm thủ tục nộp phí ôn thi vào 
tài khoản của Trường trước ngày 11 tháng 12 năm 2021:  

Tên tài khoản: Trường Đại học Luật Hà Nội;  
Số tài khoản: 999998810018 tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, chi 

nhánh Đông Đô. 
(Khi nộp phí ôn thi 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_ONTHI) 

3. Tổ chức ôn thi 



 
 

3.1. Trường chỉ tổ chức lớp ôn thi đối với môn ngoại ngữ khi có ít nhất 30 thí 
sinh đăng ký ôn thi.  

3.2. Thí sinh đăng ký ôn thi và đã nộp phí ôn thi sẽ được cấp một tài khoản 
(account) đăng nhập vào lớp học theo hướng dẫn của Trung tâm Công nghệ thông 
tin của Trường (tài khoản đăng nhập được gửi trực tiếp vào địa chỉ email của mỗi 
thí sinh, kèm theo video hướng dẫn cách thức tham gia lớp ôn thi trực tuyến trên 
nền tảng Microsoft Teams). Mọi thắc mắc về vấn đề kỹ thuật, các thí sinh liên hệ 
qua fanpage: https://www.facebook.com/tinhochlu 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh theo số 
điện thoại: (024) 37730302; (024) 38352354; (024) 37738327.  

Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Luật Hà Nội trân trọng thông 
báo để các thí sinh biết và thực hiện.  

 
 Nơi nhận: 

- Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐTS (để biết); 
- Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ (để thực hiện);  
- Trưởng Phòng TC-KT (để phối hợp thực hiện); 
- Cổng Thông tin điện tử Trường (để đăng tải); 
- Niêm yết tại Văn phòng Phòng ĐTSĐH; 
- Lưu: VT, ĐTSĐH. 
 

THƯỜNG TRỰC 
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH  

 
(Đã ký) 

 
 

Nguyễn Văn Tuyến 

 

 

 

 


