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

học viên các bậc, các hệ đào tạo kể từ ngày 13 tháng 4 năm 2020  

 

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và khó 

kiểm soát, 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. Học trực tuyến E-learning  

- Sinh viên, học viên các bậc, các hệ đào tạo vẫn tiếp tục triển khai học 

trực tuyến E-learning từ ngày 13/4 đến ngày 03/5/2020; 

- Các khóa đào tạo sau đại học tại các đơn vị liên kết ở địa phương tạm 

thời vẫn nghỉ học đến hết ngày 03/5/2020; 

- Sinh viên, học viên chủ động thường xuyên theo dõi các thông báo của 

Trường về thời gian học cụ thể, lớp học phần, hướng dẫn học, cách thức khai 

thác tài liệu, điều kiện tham gia học… trên Cổng thông tin điện tử của Trường 

và tài khoản của cá nhân.  

2. Thời hạn nộp Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 41 

Sinh viên Khóa 41 hệ đại học chính quy nộp Khóa luận tốt nghiệp vào 

ngày 04/5 tại văn phòng các khoa. 

3. Nghỉ Lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 

- Sinh viên, học viên các bậc, các hệ đào tạo nghỉ Lễ Chiến thắng và Quốc 

tế lao động Thứ năm ngày 30/4 và Thứ Sáu ngày 01/5/2020.  

- Thứ Bảy ngày 02/5/2020 và Chủ Nhật 03/5/2020, sinh viên, học viên 

học trực tuyến E-learning theo thời khóa biểu. 

Trên đây là nội dung về việc triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với 

sinh viên, học viên các bậc, các hệ đào tạo kể từ ngày 13 tháng 4 năm 2020. 

Trường xin thông báo để các đơn vị thuộc Trường, các đơn vị liên kết đào tạo, sinh 

viên, học viên biết và thực hiện./. 

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 bậc, hệ đào tạo (để t/h); 

- Cổng TTĐT Trường (để đưa tin); 

- Lưu: VT, ĐTĐH, ĐTSĐH. 
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