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THÔNG BÁO 

Về việc công bố danh sách thí sinh dự thi đầu vào môn tiếng Anh 

 

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2021, Hội đồng tuyển 
sinh sau đại học của Trường Đại học Luật Hà Nội đã họp và phê duyệt danh 
sách thí sinh đăng ký dự tuyển thuộc đối tượng phải dự thi đầu vào môn tiếng 
Anh trong đợt 2/2021. 

Để đảm bảo tính chính xác về thông tin trong danh sách thí sinh thuộc đối 
tượng phải dự thi đầu vào môn tiếng Anh, theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội 
đồng tuyển sinh, Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh thông báo Danh sách thí sinh 
dự thi môn ngoại ngữ (tiếng Anh) đã được Hội đồng tuyển sinh phê duyệt và đề 
nghị các thí sinh có tên trong danh sách thực hiện một số công việc sau: 

1. Đăng ký ôn thi môn ngoại ngữ (tiếng Anh) với Ban Thư ký Hội đồng 
tuyển sinh, nếu có nhu cầu. Thời gian tổ chức ôn thi dự kiến từ ngày 11/12/2021 
đến ngày 16/12/2021 theo hình thức trực tuyến. 

2. Kiểm tra thông tin về đối tượng phải dự thi môn ngoại ngữ (tiếng Anh) 
và gửi ý kiến phản hồi cho Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh, nếu phát hiện 
thông tin không chính xác. 

3. Thí sinh đăng ký ôn thi và gửi ý kiến phản hồi cho Ban Thư ký Hội đồng 
tuyển sinh theo địa chỉ Email: nguyenthihienctv@gmail.com hoặc liên hệ theo số 
điện thoại: (024) 37730302; (024) 38352354; (024) 37738327. 

Thời hạn gửi ý kiến phản hồi chậm nhất là 17h00 ngày 12/12/2021. 

Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo 
để các thí sinh biết và thực hiện. 

Trân trọng. 

Nơi nhận: 

- Thí sinh dự thi cao học đợt 2/2021; 
- Cổng thông tin điện tử của Trường (để đăng tải); 
- Lưu: ĐTSĐH. 
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