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Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2017 

THÔNG BÁO 
Về việc đóng học phí, hoàn trả lại học phí cho sinh viên các khóa 38, 39, 40, 41 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội, 
Phòng Công tác sinh viên thông báo: 

1. Đối với sinh viên khóa 41 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí phải thực 
hiện đóng tiền tại phòng Tài chính Kế toán – Phòng 102 nhà A, Trường 
Đại học Luật Hà Nội. Thời gian từ ngày 29/3 đến hết ngày 31/3/2017. 

2. Dự kiến thời gian thu học phí kỳ II năm 2016-2017 đối với các khóa 38, 
39 và 40 từ ngày 07/4 đến hết ngày 15/5/2017. 

3. Chi trả tiền học phí cho các sinh viên diện chính sách khóa 41 đã đóng 
học phí kỳ I năm 2016-2017 và các khóa 39, 40 thời gian từ ngày 22/5 
đến hết ngày 09/6/2017 tại Phòng Tài chính Kế toán – Phòng 102 nhà 
A ,Trường Đại học Luật Hà Nội. 

4. Việc chi trả học phí cho sinh viên khóa 38 những học phần sinh viên đã 
đăng ký nhưng chưa thực hiện việc học (đối với những sinh viên không có 
thẻ ATM). Thời gian từ ngày 12/6 đến hết ngày 16/6/2017 tại Phòng Tài 
chính Kế toán – Phòng 102 nhà A, Trường Đại học Luật Hà Nội. 

Chú ý: Sinh viên có liên quan đến nội dung trên thực hiện đúng với nội 
dung thông  báo.  Nhà trường không chịu tách nhiệm khi hết thời gian quy 
định. 
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