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THÔNG BÁO 

Về thủ tục nhập học lớp Cao học luật khóa 29 

 niên khóa 2018 - 2020 

 

 

Trường Đại học Luật TP. HCM chúc mừng các thí sinh đã trúng tuyển trong kỳ thi 

tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2018 tại trường Đại học Luật TP. HCM và được công nhận 

là học viên  Cao học khoá 29 (Niên khoá 2018 - 2020) theo Quyết định số 505/QĐ-ĐHL 

ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật TP. HCM. 

Nhà trường trân trọng thông báo và kính mời các Anh/Chị có mặt tại Trường vào 

ngày 21 tháng 5 năm 2018 để làm thủ tục nhập học. 

Nội dung cụ thể như sau:  

1. Thời gian:  14g00 ngày 21 tháng 5 năm 2018 

2. Địa điểm: Giảng đường C.301, số 2 Nguyễn Tất Thành, P.12, Quận 4, TP. Hồ Chí 

Minh 

3. Nội dung: 

a) Học viên sẽ nhận Giấy báo trúng tuyển (Giấy báo trúng tuyển cũng có 

thể nhận tại phòng Đào tạo Sau đại học (A.105) vào các ngày làm việc từ 

ngày 07/5 -18/5/2018); 

b) Học viên nộp Phiếu thông tin (theo mẫu, có dán ảnh); 

c) Học viên nộp Đơn xin chuyển chuyên ngành đào tạo trong trường hợp 

có lý do chính đáng. Đơn xin chuyển chuyên ngành đào tạo phải có xác 

nhận của đơn vị nơi công tác nếu lý do điều chỉnh chuyên ngành xuất phát 

từ yêu cầu của công việc. Phòng Đào tạo Sau đại học sẽ không nhận, xem 

xét và giải quyết đơn xin thay đổi chuyên ngành đào tạo sau ngày nhập 

học; 

d) Chụp hình làm thẻ học viên; 

e) Đăng ký tập huấn sử dụng thư viện; 

f) Lệ phí cho thủ tục nhập học là 350.000đ, bao gồm lệ phí chụp hình và 

làm thẻ; lệ phí tập huấn thư viện và lệ phí cho các thủ tục nhập học; 

Anh/Chị không đến làm thủ tục nhập học thì sẽ coi như không học và Nhà 

trường sẽ xoá tên trong danh sách trúng tuyển. 



Thông tin cần biết thêm có thể liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học theo số: 

028.39400989, số máy nhánh 118. 

 Trân trọng ! 

 

     

 TL. HIỆU TRƯỞNG 

 TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO S.Đ.H 

 

      

 (đã ký và đóng dấu) 

 

     

 Ts. Nguyễn Thị Bích Ngọc 

 

 


