
BC) TU PHĂp CONG HôA xĂ HOI CHO NGHîA VIET NAM
TRUÔNG HQC LUĂT HĂ NOI ĐÔc lâp — TV do — Hąnh phńc

SÓ: ;łg9/TB-ĐHLHN Hâ NÔi, ngây 2Cthóng 8 năm 2022

THÔNG BĂo
Ve vięc thay doi lich thi, hiy căc lóp ôn tâp chuân dâu ra Ngoąi ngfr theo 4

1<5' năng cho sinh viôn căc khóa hâ Đąi hec chinh quy

Căn Thông băo sô 2868/TB-ĐHLHN ngây 04/8/2022 Truô•ng Đąi
Luât Hâ NÔi vë viÔc tô chfrc thi Chuân dâu ra Ngoąi ngfr theo 4 ky năng cho
sinh viën căc khóa hę Đąi hec chinh quy thi; căn cćr vâo sô Iuvng sinh viën dăng
k' thi, Tnrô•ng Đąi hoc Luât Hâ NÔi thông bâo diëu chinh lich thi, hńy căc lóp
ôn tâp không dă sô luqng sinh viën dăng k' nhu sau:

1. Lich thi chuân dâu ra ngoąi ngfr theo 4 ki năng chuyën sang ngây 18
thăng 9 năm 2022

2. Huy căc lóp ôn tâp sau dây do không dă sô lugng sinh viën dăng k' ôn
tâp:

- Anh 1, Anh 2, Anh 3, Anh 5, Anh 6,
- Trung văn 1

3. Sinh viën phâi thuông xuyën chń dÔng theo dôi tren Công thông tin
dięn tir cua Trubng dô biôt căc thông tin vô vięc tô chirc ôn tâp, thi Chuân dâu ra
Ngoąi ngfr 4 ky năng.

4. Sinh viôn dă dóng tiën lę phi ôn tâp mâ dăng k' hoc ôn căc lóp bi hăy
thi liôn hę Phông Tâi chinh kë toăn dô nhân ląi l? phi ôn tâp

Nai nhân:
- Nhtr tren KT. TRU
- Hi?u truông (dĆ b/c);
- Phó HT Lë Đinh NghÎ(dČ chi dąo t/h);

- Căc đo•n vi liën quan (dĆ phÓi hęp);
- công TTĐT Trubng (đč tin);
- Lu•u VT, ĐTĐH. (0-

TL. HIĘU TRUÓNG
G ĐĂo TAO Đâ1 HQC

G PHÔNG

TRUdNG
ĐAI HOC

LUÂT

HĂ Nôl

rieu Duoma


