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TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 03/TB-HĐTS Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Tổ chức kỳ thi tuyển sinh cao học Đợt 2 năm 2022, môn thi tiếng Anh  

 

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh của Trường Đại học Luật Hà Nội về việc 

tuyển sinh cao học đợt 2/2022, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Luật Hà 

Nội thông báo về việc tổ chức thi môn ngoại ngữ như sau: 

1. Thời gian thi: Ngày 16/10/2022. 

2. Hình thức thi: Vấn đáp trực tuyến (04 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tương 

đương trình độ Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) 

trên hệ thống Microsoft Teams. 

3. Công bố danh sách thí sinh dự thi, phòng thi, ca thi: 

3.1. Ngày 10/10/2022: Công bố danh sách thí sinh dự thi trên Cổng thông 

tin điện tử của Trường và bảng tin của Phòng Đào tạo sau đại học. 

Để đảm bảo tính chính xác về thông tin trong danh sách thí sinh dự thi, đề 

nghị các thí sinh kiểm tra thông tin dự thi và gửi ý kiến phản hồi cho Ban thư ký 

Hội đồng tuyển sinh nếu phát hiện thông tin không chính xác. Ý kiến phản hồi 

gửi theo địa chỉ email: phamthimydungsdh@gmail.com. Thời hạn gửi ý kiến 

phản hồi chậm nhất là 17h00 ngày 12/10/2022. 

3.2. Ngày 14/10/2022: Công bố danh sách phòng thi, ca thi tại Cổng thông 

tin điện tử của Trường và bảng tin của Phòng Đào tạo sau đại học. Thí sinh tự 

tra cứu danh sách phòng thi, ca thi của mình. 

4. Lịch phổ biến quy chế thi, tập huấn, làm thủ tục cho thí sinh dự thi: 

- Thời gian: 14h00 ngày 15/10/2022 

- Hình thức trực tuyến trên hệ thống Microsoft Teams (đường link tham 

gia tập huấn đính kèm thông báo này). 

5. Lịch thi: Ngày 16/10/2022 (cả ngày). Các thí sinh dự thi có mặt tại 

phòng thi theo ca thi: 

5.1. Các thí sinh dự thi ca 1 có mặt tại phòng thi từ 6h45’; thời gian thi bắt 

đầu từ 7h15;  

5.2. Các thí sinh dự thi ca 2 có mặt tại phòng thi từ 8h15’; thời gian thi bắt 

đầu từ 8h45’; 

5.3. Các thí sinh dự thi ca 3 có mặt tại phòng thi từ 10h15’; thời gian thi bắt 

đầu từ 10h45’; 
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5.4. Các thí sinh dự thi ca 4 có mặt tại phòng thi từ 13h30’; thời gian thi bắt 

đầu từ 14h00’; 

Thời gian làm bài thi: tối đa 33 phút/thí sinh 

(Thí sinh vào phòng thi và thực hiện trách nhiệm của mình theo hướng dẫn 

tại mục 7 và mục 8 Thông báo này). 

6. Định dạng đề thi: Thí sinh xem Hướng dẫn về định dạng đề thi trên 

Cổng thông tin điện tử của Trường (Mục Thông tin tuyển sinh). 

7. Thí sinh đã nộp lệ phí dự thi sẽ được cấp một tài khoản (account) đăng 

nhập vào phòng thi theo hướng dẫn của Trung tâm Công nghệ thông tin của 

Trường (tài khoản đăng nhập được gửi trực tiếp vào địa chỉ email của mỗi thí 

sinh, kèm theo video hướng dẫn cách thức tham gia thi trực tuyến trên nền tảng 

Microsoft Teams). Mọi thắc mắc về vấn đề kỹ thuật, các thí sinh sẽ liên hệ qua 

fanpage: https://www.facebook.com/tinhochlu 

8. Trách nhiệm của thí sinh: 

8.1. Thí sinh phải hoàn tất thủ tục dự thi theo quy định của Trường Đại học 

Luật Hà Nội trước khi vào phòng thi; 

8.2. Thí sinh dự thi phải có giấy tờ tùy thân có đóng dấu nổi do Cơ quan 

Công an cấp (Chứng minh thư hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu). Thí 

sinh không được dự thi nếu thiếu giấy tờ tuỳ thân theo yêu cầu; 

8.3. Thí sinh đăng nhập hệ thống Microsoft Teams bằng tài khoản đã được 

cấp đúng ngày, giờ thi quy định. Thí sinh vào muộn sau thời điểm tính giờ làm 

bài của ca thi sẽ không được dự thi; 

8.4. Theo dõi thông tin trên trang thảo luận chung của phòng thi trên MS 

Teams để nhận thông tin các CBCT gọi thí sinh vào phòng thi theo hình thức tin 

nhắn trên trang thảo luận chung của phòng thi. Khi trên trang thảo luận chung 

nhắn thông tin gọi thí sinh nào vào phòng thi, lúc đó thí sinh mới được vào 

phòng thi, không tham gia phòng thi khi chưa được gọi; 

8.5. Luôn bật camera để giảng viên hỏi thi (GVHT) và cán bộ coi thi 

(CBCT) thấy người dự thi trong trong toàn bộ thời gian ở trong phòng thi; 

8.6. Xuất trình giấy tờ tùy thân để đối chiếu khi vào phòng thi; 

8.7. Nhận đề thi từ CBCT (hoặc GVHT) và làm bài thi theo quy định; 

8.8. Sau khi thi xong chỉ được rời phòng thi khi được sự đồng ý của GVHT 

và CBCT; 

8.9. Không được sử dụng máy ảnh, điện thoại hoặc chế độ chụp ảnh màn 

hình máy tính để sao chép đề thi, nếu cố tình thực hiện sẽ bị xử lý theo quy định. 

8.10. Lưu ý đặc biệt đối với thí sinh: 

Trường tổ chức thi theo hình thức trực tuyến có giám sát và dữ liệu sẽ được 

lưu giữ để phục vụ công tác phát hiện, xử lý mọi hành vi vi phạm quy chế thi. 

Mọi hành vi vi phạm quy chế sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. 
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Trên đây là những thông tin đối với thí sinh dự thi môn tiếng Anh (4 kỹ 

năng) trong đợt xét tuyển cao học khoá 30, đợt 2 năm 2022. Đề nghị thí sinh 

thực hiện đúng các quy định của Trường. 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh theo 

số điện thoại: (024) 37730302; (024) 38352354; (024) 37738327./.  

Nơi nhận: 

- Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng (để b/c); 
- Các đơn vị thuộc Trường (để th/hiện); 

- Cổng TTĐT (để đăng tải); 

- Lưu: VT, ĐTSĐH. 

THƯỜNG TRỰC 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Văn Tuyến 

 


