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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

Về việc điều chỉnh thời gian ôn tập và thi  

cho Khóa 12 Văn bằng 2 Chính quy tuyển sinh đợt tháng 8/2019 

 

Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh thông báo đến thí sinh dự thi Văn 

bằng 2 chính quy đợt tháng 8/2019 về việc điều chỉnh kế hoạch ôn tập và thi như 

sau: 
 

1. Kế hoạch nhận hồ sơ: Trường tiếp tục nhận hồ sơ cho đến hết ngày 

26/7/2019. 
 

2. Kế hoạch tổ chức ôn tập: 

- Thời gian ôn tập: (ôn tập các buổi tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu và cả 

ngày thứ Bảy) từ ngày 29/7/2019 đến ngày 10/8/2019: 

+ Từ 29/7/2019 đến 03/8/2019: ôn tập môn Đại cương Văn hóa 

Việt Nam; 

+ Từ 05/8/2019 đến 10/8/2019: ôn tập môn Luật Hiến pháp Việt 

Nam. 

 

- Địa điểm ôn tập: Giảng đường C203 – Cơ sở Nguyễn Tất Thành. 

 

Lưu ý: trong quá trình ôn tập, nhà trường sẽ phát Giấy báo dự thi cho thí sinh. 

Thí sinh nào chưa nhận khi ôn tập, sẽ đến nhận Giấy báo dự thi tại Phòng Đào tạo 

vào ngày 15/8/2019 trong giờ hành chính. 

 

3. Kế hoạch tổ chức thi: 

- 7 giờ 30 sáng 18/8/2019: thí sinh có mặt tại Giảng đường trong Giấy 

báo thi để nghe phổ biến quy chế thi và dự thi môn Đại cương Văn hóa 

Việt Nam; 

- 13 giờ 30 chiều 18/8/2019: dự thi môn Luật Hiến pháp Việt Nam. 

 

Lưu ý: khi đến dự thi, ngoài các vật dụng để làm bài như bút viết, thước kẻ…, 

thí sinh cần đem theo Giấy báo thi, CMND hoặc Căn cước công dân. 

Đề nghị các thí sinh theo dõi để thực hiện./. 
Nơi nhận: 

- Thí sinh dự thi K12VB2CQ; 

- Lưu: Văn thư, Đào tạo. 
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