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Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2020
THÔNG BÁO

V/v thay đổi thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi và thi tuyển sinh cao học
(Đợt 1 năm 2020)
Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh sau đại học năm 2020, Trường Đại học Luật
Hà Nội đã phát hành Thông báo tuyển sinh số 806/TBTS-ĐHLHN ngày
28/02/2020 về việc tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2020. Tuy nhiên, do tình hình
dịch COVID-19 kéo dài, có một số thí sinh gặp phải khó khăn trong việc hoàn
thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển để nộp theo quy định của Trường. Vì vậy, để tạo điều
kiện thuận lợi cho các thí sinh có nhu cầu có thể nộp hồ sơ dự thi tuyển sinh cao
học đợt 1 năm 2020, Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo thay đổi thời gian nộp
hồ sơ và thời gian thi tuyển sinh như sau:
1. Phát hành hồ sơ đăng ký dự thi: Từ ngày 06/3/2020 đến ngày 12/6/2020 tại
Văn phòng Phòng Đào tạo sau đại học (phòng B105 và B106), Trường Đại học
Luật Hà Nội, số 87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
2. Thí sinh đăng ký dự thi trên cổng thông tin điện tử của Trường tại địa chỉ:
http:// www.hlu.edu.vn (mục tuyển sinh sau đại học) từ ngày 06/3/2020 đến 16h00
ngày 19/6/2020.
Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020, thí sinh nộp bản cứng hồ sơ đăng ký
dự thi tại Văn phòng Phòng Đào tạo sau đại học (phòng B105, B106) và nộp lệ phí
tuyển sinh trực tiếp tại Phòng Tài chính – Kế toán (A104) Trường Đại học Luật Hà
Nội, số 87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
3. Tổ chức học bổ sung kiến thức cho các thí sinh thuộc đối tượng phải học bổ
sung kiến thức (nếu có): Từ ngày 22/6/2020 đến trước khi tổ chức thi tuyển sinh
(lịch học bổ sung kiến thức được thực hiện theo thông báo riêng của Trường).
4. Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi: Từ ngày 03/7/2020 đến
06/7/2020.
5. Tổ chức ôn thi: Dự kiến từ ngày 27/6/2020 đến 12/7/2020. Địa điểm:
Trường Đại học Luật Hà Nội, số 87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
6. Tổ chức thi tuyển sinh: Ngày 18 và 19/7/2020. Địa điểm: Trường Đại học
Luật Hà Nội, số 87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
7. Thông báo kết quả thi tuyển sinh: Từ ngày 30/7/2020 đến ngày 31/7/2020.
8. Thông báo và nhận đơn phúc khảo, tổ chức chấm phúc khảo và công bố kết
quả phúc khảo: Từ ngày 30/7/2020 đến ngày 21/8/2020.
9. Công bố danh sách thí sinh trúng tuyển: Từ ngày 20/8/2020 đến ngày
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21/8/2020.
10. Thông báo nhập học: Từ ngày 24/8/2020 đến ngày 25/8/2020.
12. Nhập học: Dự kiến từ ngày 11/9/2020 đến ngày 13/9/2020.
Trường Đại học Luật Hà Nội trân trọng thông báo để các thí sinh có nhu cầu
có thể đăng ký dự tuyển bổ sung theo nguyện vọng. 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./.
Nơi nhận:
- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có nhu cầu đào tạo;
- Đăng Website Trường; cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Bộ GD & ĐT, Bộ Tư pháp (để báo cáo);
- Lưu: VT, ĐTSĐH.
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