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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: 2473/TB-ĐHLHN Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 
V/v tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng  
đối với sinh viên hệ chính quy (đợt tháng 7/2019) 

 

Ngày 08 tháng 10 năm 2018, Trường Đại học Luật Hà Nội đã ban hành Kế 
hoạch số 3157/KH-ĐHLHN về việc tổ chức ôn tập và thi chuẩn đầu ra Ngoại 
ngữ (CĐRNN) 4 kỹ năng cho sinh viên hệ chính quy năm học 2018-2019. Triển 
khai thực hiện kế hoạch, Trường thông báo việc tổ chức thi CĐRNN theo 4 kỹ 
năng cho sinh viên hệ chính quy tổ chức vào tháng 7 năm 2019 như sau: 

1. Đối tượng dự thi và thời gian đăng ký dự thi: 

- Đối tượng dự thi: Sinh viên hệ đại học chính quy từ Khóa 40 trở về trước 
và sinh viên hệ liên thông chính quy Khóa 1 chưa đạt CĐRNN. 

- Thời gian đăng ký dự thi: Sinh viên đăng ký dự thi từ ngày 03/7/2019 đến 
hết ngày 05/7/2019 

- Sinh viên dự thi nộp đơn đăng ký theo mẫu tại phòng Đào tạo (A.107) 

(Sinh viên tải Đơn đăng ký dự thi trên cổng TTĐT của Trường 
www.hlu.edu.vn) 

Lưu ý: 

- Sinh viên đã đạt CĐRNN không được phép đăng ký dự thi; 

- Sinh viên tham dự thi buộc phải có đầy đủ Thẻ sinh viên và Giấy tờ tùy 
thân đóng dấu nổi do Cơ quan Công an cấp (Chứng minh thư, Căn cước công 
dân, Giấy phép lái xe…). Sinh viên không được dự thi nếu thiếu một trong các 
loại giấy tờ theo yêu cầu. 

- Sinh viên thi hộ, nhờ người thi hộ đều bị xử lý kỷ luật theo quy định của 
Trường. 

2. Thời gian tổ chức thi: Ngày 10/7/2019 (Thứ Tư) 

- Thi Viết: Sáng 10/7/2019 

- Thi Nói: Chiều 10/7/2019 (nếu số lượng giảng viên hỏi thi không đáp 
ứng số lượng sinh viên dự thi, Trường có thể bố trí các ca thi ở những ngày tiếp 
theo). 

 




