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THÔNG BÁO 

Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với sinh viên,  

học viên các hệ đào tạo kể từ ngày 11 tháng 5 năm 2020  

 

Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo về việc triển khai kế hoạch giảng 

dạy học kỳ II năm học 2019-2020 như sau: 

1. Đối với hệ đại học chính quy 

- Sinh viên Khóa 44 (riêng Phân hiệu Đắk Lắk vẫn tiếp tục giảng dạy trực 

tuyến) và học viên VB2K18DCQ sẽ học tập trung tại Trường Đại học Luật Hà 

Nội từ ngày 11/5/2020. 

- Lịch hệ thống đối với các học phần, môn học của các khóa hệ đại học 

chính quy vẫn tiếp tục hệ thống trực tuyến. 

- Sinh viên, học viên các khóa thi học kỳ II năm học 2019-2020 và sinh 

viên Khóa 44 thi học kỳ I năm học 2019-2020 sẽ không phải thực hiện giãn cách 

trong phòng thi. Căn cứ vào lịch thi học kỳ Phòng Đào tạo Đại học đã công bố, 

các Khoa chuyên môn, Viện Luật so sánh, các Bộ môn và Trung tâm trực thuộc 

Trường chủ động phân phòng thi cho các môn thi theo quy định cũ. Các đơn vị 

tổ chức thi sẽ phân phòng thi cụ thể cho từng môn thi và công bố cho sinh viên 

trước ca thi. 

2. Đối với hệ vừa làm vừa học 

Tất cả các lớp hệ vừa làm vừa học sẽ học tập trung tại Trường Đại học 

Luật Hà Nội và các đơn vị liên kết đào tạo từ ngày 11/5/2020. 

Để đảm bảo an toàn sức khỏe và phòng chống dịch bệnh COVID-19 sinh 

viên, học viên đến Trường cần thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo của Bộ Y tế 

và các nội dung thông báo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 

Trường Đại học Luật Hà Nội./. 
Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu (để báo cáo); 

- Các đơn vị thuộc Trường (để t/h); 

- Các đối tác liên kết (để p/h t/h); 

- SV, HV các hệ đào tạo (để t/h); 

- Cổng TTĐT Trường (để đưa tin); 

- Lưu: VT, ĐTĐH. 
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