BỘ TƯ PHÁP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1236/TB-ĐHLHN

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO
V/v thay đổi thời gian tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai
chính quy và hệ vừa làm vừa học trình độ đại học năm 2020
đợt 1 mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Căn cứ vào tình hình dịch bệnh Covid-19 và quy định về cách ly xã hội
của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo về việc thay
đổi thời gian tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy năm 2020 đợt 1
(Khoá 19) và thời gian tuyển sinh hệ vừa làm vừa học trình độ đại học năm 2020
(đợt 1) mở tại Trường như sau:
1. Đối với tuyển sinh hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy năm 2020
đợt 1 (Khoá 19)
* Thời gian phát hành và nhận hồ sơ:
- Phát hành hồ sơ: đến ngày 22/5/2020 (nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật).
- Nhận hồ sơ: Từ ngày 18/5/2020 đến ngày 05/6/2020 (nghỉ Thứ 7, Chủ
nhật).
* Thời gian thi tuyển: Dự kiến thi tuyển vào ngày 14/6/2020 (Chủ Nhật).
2. Đối với tuyển sinh hệ vừa làm vừa học trình độ đại học năm 2020
(đợt 1) mở tại Trường
* Thời gian phát hành và nhận hồ sơ:
- Phát hành hồ sơ: đến ngày 30/6/2020 (nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật).
- Nhận hồ sơ: Từ ngày 04/5/2020 đến ngày 06/7/2020 (nghỉ Thứ 7, Chủ
nhật).
* Thời gian xét tuyển và công bố trúng tuyển, nhập học:
Dự kiến xét tuyển và công bố dánh sách trúng tuyển trong tuần từ ngày
13/7/2020 đến ngày 19/7/2020. Dự kiến nhập học ngày 20/7/2020, bắt đầu học
từ ngày 20/7/2020.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo Đại học, Trường Đại học Luật Hà
Nội, số 87, đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024.38351879; 024.38359803;
0243.8351878; 0243.8355771.
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Đường dây nóng tuyển sinh: 1900.1205./.
Nơi nhận:
- Vụ TCCB, Vụ PL chung Bộ Tư pháp (để p/h
t/h);
- UBND các tỉnh từ Hà Tĩnh trở ra (để p/h);
- Báo Pháp luật VN (để đưa tin);
- Các Phó Hiệu trưởng (để chỉ đạo t/h);
- Cổng TTĐT Trường (để đưa tin);
- Lưu: VT, ĐTĐH.
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