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BỘ TƯ PHÁP 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 610/TB-ĐHLHN Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2020 
 

 
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 24 tháng 02 năm 2020 

 

Căn cứ Thông báo số 194/TB-ĐHLHN ngày 05 tháng 02 năm 2020 và 

Thông báo số 567/TB-ĐHLHN ngày 13 tháng 02 năm 2020 với sinh viên, học 

viên các khóa, các bậc, các hệ đào tạo, 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: 

I. Đối với sinh viên hệ đại học chính quy và hệ văn bằng đại học thứ 

hai chính quy 

Sinh viên các khóa hệ đại học chính quy và hệ văn bằng đại học thứ hai 

chính quy (đào tạo tại trụ sở chính của Trường và tại Phân hiệu Đắk Lắk) sẽ 

không học tập trung tại Trường mà sẽ học trực tuyến E-learning. Sinh 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 trong tài khoản của cá nhân.  

1. Kế hoạch giảng dạy của Khóa 44 hệ đại học chính quy 

1.1. Đối với sinh viên học tại cơ sở chính của Trường (số 87, Nguyễn 

Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội) 

-  Hoãn thi học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên. Lịch thi chính 

thức sẽ được Trường công bố sau trên Cổng thông tin điện tử của Trường. 

- Học kỳ II năm học 2019-2020 bắt đầu từ 24/02/2020 (giữ nguyên thời 

khóa biểu đã công bố từ tháng 12 năm 2019). 

1.2. Đối với sinh viên theo học tại phân hiệu của Trường ở Đắk Lắk 

Sinh viên học theo thời khóa biểu mới công bố ngày 18/02/2020. 

2. Kế hoạch giảng dạy của các khóa khác của hệ chính quy và hệ văn 

bằng đại học thứ hai chính quy 

- Kế hoạch giảng dạy được bắt đầu từ ngày 24/02/2020 và được tính là 

tuần kế tiếp của học kỳ II năm học 2019-2020 sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán; 

- Kế hoạch nộp Khóa luận tốt nghiệp và bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp của 

sinh viên hệ đại học chính quy và văn bằng đại học thứ hai chính quy được lùi 

lại 02 tuần so với kế hoạch nộp KLTN và bảo vệ KLTN cũ đã công bố; 

- Các Bộ môn chủ động điều chỉnh phân công lịch giảng lùi lại 02 tuần 

theo kế hoạch đã công bố của học kỳ II năm học 2019-2020 và được tính bắt đầu 

từ ngày 24/02/2020. 
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- Do lịch giảng được điều chỉnh nên các Khoa chuyên môn đôn đốc các 

Bộ môn trong việc rà soát và kiểm tra lịch giảng của giảng viên, tránh tình trạng 

bỏ giờ, quên giờ.  

II. Đối với học viên hệ đào tạo sau đại học và hệ vừa làm vừa học 

Học viên các khóa hệ đào tạo sau đại học và hệ vừa làm vừa học tạm thời 

nghỉ học đến hết ngày 01/3/2020. Học viên chú ý theo dõi các Thông báo về lịch 

học của Trường. 

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 24 tháng 02 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); 

- SV, HV các bậc, hệ đào tạo (để t/h); 

- Cổng TTĐT Trường (để đưa tin); 

- Lưu: VT, ĐTĐH. 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 
 

 

(đã ký) 

 

 

Lê Đình Nghị 
 

 

 

 


