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THÔNG BÁO 

V/v nhập học đối với thí sinh trúng tuyển  

Khóa 22A văn bằng 1 (niên khóa 2022-2026)  

và văn bằng 2 (niên khóa 2022-2025)  

 trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học (đợt 1 năm 2022) 

 

Căn cứ kế hoạch số 3299/KH-ĐHLHN ngày 06 tháng 9 năm 2022 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội về việc tổ chức nhập học đối với thí 

sinh trúng tuyển Khóa 22A văn bằng 1 (niên khóa 2022-2026) và văn bằng 2 

(niên khóa 2022-2025) trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học (đợt 1 năm 

2022), Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo tới các thí sinh trúng tuyển như 

sau: 

1. Hình thức, thời gian, địa điểm tổ chức nhập học: 

- Hình thức nhập học: trực tiếp tại Trường Đại học Luật Hà Nội 

- Thời gian nhập học: Chủ nhật, ngày 11 tháng 9 năm 2022 (thí sinh đến 

nhập học theo thời gian cụ thể trong Thông báo trúng tuyển nhập học). 

- Địa điểm nhập học:  Hội trường B.105, Trường Đại học Luật Hà Nội 

Số 87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. 

2. Hồ sơ nhập học: 

Khi đến nhập học thí sinh cần mang theo các giấy tờ sau: 

- Thông báo thí sinh trúng tuyển nhập học; 

- Bản chính bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, trung học phổ thông (đối 

với thí sinh dự tuyển văn bằng 1); Bản chính bằng tốt nghiệp Đại học thứ nhất 

(đối với thí sinh dự tuyển văn bằng 2) và bản chính các giấy tờ ưu tiên (bằng tốt 

nghiệp Thạc sĩ, bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, chứng chỉ ngoại ngữ đối với các trường 

hợp tuyển thẳng), Giấy chứng nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng - Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (đối với những thí sinh có bằng nước ngoài) để đối chiếu 

(Trường sẽ trả lại ngay sau khi nhập học); 

- Bản chính: Bảng điểm học tập toán khóa của trường Trung cấp/ Cao 

đẳng; Học bạ THPT (đối với thí sinh dự tuyển văn bằng 1); Bảng điểm học tập 

toàn khóa của trường Đại học thứ nhất (đối với thí sinh dự tuyển văn bằng 2) 

(Trường sẽ trả lại ngay sau khi nhập học); 
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- Các khoản tiền phải nộp theo Thông báo trúng tuyển nhập học (thí sinh 

nộp tiền mặt khi làm thủ tục nhập học) 

+ Học phí học kỳ I : VB1: (930.000 đ/1 tín chỉ, dự kiến 15 tín chỉ) 

VB2: (690.000 đ/1 tín chỉ, dự kiến 18 tín chỉ). 

           + Tiền làm thẻ sinh viên: 50.000 đ/sv. 

Lưu ý: Trường đã gửi email “Thông báo thí sinh trúng tuyển nhập học” 

đến địa chỉ email thí sinh đã đăng ký. Trường hợp cần liên hệ hỗ trợ thông tin 

tuyển sinh, thí sinh liên hệ qua các kênh sau: 

Hotline: 19001205 

Fanpage Thông tin tuyển sinh: www.facebook.com/tuyensinhdhlhn 

Cổng thông tin tuyển sinh: http://tuyensinh.hlu.edu.vn 

Thông tin chi tiết xem tại Cổng Thông tin điện tử của Trường theo địa 

chỉ: www.hlu.edu.vn ./. 

Nơi nhận: 
- Hiệu trưởng (để b/c); 

- Phó HT Lê Đình Nghị (để báo cáo); 

- Cổng TTĐT Trường (để đưa tin); 

- Lưu: VT, ĐTĐH (10). 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Triều Dương 

http://www.facebook.com/tuyensinhdhlhn
http://tuyensinh.hlu.edu.vn/
http://www.hlu.edu.vn/


 


