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THÔNG BÁO 

Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với  
học viên cao học, nghiên cứu sinh 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 đối với học viên cao học, nghiên cứu sinh như 
sau: 

- Học viên cao học khóa 27 định hướng ứng dụng: học tại hội trường theo 
thời khóa biểu đã thông báo. Để đảm bảo an toàn sức khỏe và phòng chống dịch 
bệnh COVID-19, 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. 

- Học viên cao học khóa 27 định hướng nghiên cứu và nghiên cứu sinh 
khóa 25B tiếp tục học trực tuyến E-learning đến hết năm học 2019-2020 (do 
những lớp này có học viên nước ngoài theo học). 

- Học viên các lớp cao học có phối hợp quản lý với các địa phương: tiếp 
tục học tại địa phương. 

Trên đây là nội dung về việc triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với 
học viên cao học, nghiên cứu sinh kể từ ngày 11 tháng 5 năm 2020. Trường xin 
thông báo để các đơn vị thuộc Trường, các học viên, nghiên cứu sinh biết và thực 
hiện./. 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu (để báo cáo); 
- Các đơn vị thuộc Trường (để t/h); 
- HVCH, NCS (để t/h); 
- Cổng TTĐT Trường (để đưa tin); 
- Lưu: ĐTSĐH. 
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