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THÔNG BÁO 
Điều chỉnh lịch học và lịch thi lớp CHL Khóa 33 - 34 

 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trong cả nước nói chung 

và tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Nhằm tập trung mọi nguồn lực cùng lãnh đạo các cấp, các 

ngành thực hiện tốt việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona gây ra (đợt bùng phát thứ 3 của dịch Covid-19) và đảm bảo an toàn, sức khỏe cũng như giúp 

toàn thể giảng viên, học viên của Trường chủ động kế hoạch, phương tiện di chuyển trở lại thành 

phố sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán 2021. 

Theo chỉ đạo của Pgs.Ts. Trần Hoàng Hải - Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành 

phố Hồ Chí Minh, lịch học và lịch thi Lớp cao học khóa 33, khóa 34 sẽ được điều chỉnh như sau: 

 

I. Lịch học và lịch thi ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính định hướng Nghiên 

cứu:  

1.1 Lịch học: 

 

STT Msmh Tên môn học Lịch học Ghi chú 

1 HCQTP506 Quyền tư pháp 15 – 20/03/2021  

 
 

1.2 Lịch thi: 
 

STT Msmh Tên môn học Lịch thi Ghi chú 

1 HCNP504 
Những vấn đề cơ bản và hiện đại về nhà nước và 

pháp luật 
31/03/2021  

2 HCLP505 Quyền lập pháp và hoạt động xây dựng pháp luật 02/04/2021  

3 HCQH513 Quyền hành pháp và quản lý nhà nước 05/04/2021  

4 HCQTP506 Quyền tư pháp 07/04/2021  

 

II. Lịch học và lịch thi ngành Luật Hình sự và tố tụng hình sự định hướng nghiên cứu:  

2.1 Lịch học: 

 



STT Msmh Tên môn học Lịch học Ghi chú 

1 HSTT508 
Những vấn đề hiện đại về luật tố tụng hình sự Việt 

Nam 
15 – 20/03/2021  

2 HSCN509 Chức năng cơ bản trong tố tụng hình sự 22 – 27/03/2021  

 

2.2 Lịch thi: 
 

STT Msmh Tên môn học Lịch thi Ghi chú 

1 HSCS505 Chính sách hình sự 31/03/2021  

2 HSTP506 Những vấn đề hiện đại về tội phạm 02/04/2021  

3 HSTRN507 Những vấn đề hiện đại về trách nhiệm hình sự 05/04/2021  

4 HSTT508 
Những vấn đề hiện đại về luật tố tụng hình sự Việt 

Nam 
07/04/2021  

5 HSCN509 Chức năng cơ bản trong tố tụng hình sự 09/04/2021  

 

III. Lịch học và lịch thi ngành Luật Dân sự và tố tụng dân sự định hướng nghiên cứu: 
 

 3.1 Lịch học: 

 

STT Msmh Tên môn học Lịch học Ghi chú 

1 DSCQ506 
Cơ quan tiến hành tố tụng trong pháp luật tố tụng 

dân sự 
15 – 20/03/2021  

 
 

3.2 Lịch thi: 
 

STT Msmh Tên môn học Lịch thi Ghi chú 

1 DSLL504 Luật La Mã 31/03/2021  

2 DSCT512 Cá nhân  - chủ thể quan hệ pháp luật dân sự 02/04/2021  

3 DSDS512 Pháp luật về bất động sản 05/04/2021  



4 DSCQ506 
Cơ quan tiến hành tố tụng trong pháp luật tố tụng 

dân sự 
07/04/2021  

 

IV. Lịch học và lịch thi ngành Luật Kinh tế định hướng nghiên cứu: 

4.1 Lịch học: 

 

STT Msmh Tên môn học Lịch học Ghi chú 

1 KTMT509 
Pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động 

kinh doanh 
15 – 20/03/2021  

 
 

4.2 Lịch thi: 
 

STT Msmh Tên môn học Lịch thi Ghi chú 

1 KTKD506 Pháp luật về các tổ chức kinh doanh 31/03/2021  

2 KTTM507 Pháp luật về thương mại trong điều kiện hội nhập 02/04/2021  

3 KTNVT508 Pháp luật về nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp 05/04/2021  

4 KTMT509 
Pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động 

kinh doanh 
07/04/2021  

 

V. Lịch học và lịch thi ngành Luật Quốc tế định hướng nghiên cứu 

 

5.1 Lịch học: 

 

STT Msmh Tên môn học Lịch học Ghi chú 

1 QTSHTT516_1 Pháp luật sở hữu trí tuệ trong thương mại quốc tế 15 – 20/03/2021  

 
 

5.2 Lịch thi: 
 

STT Msmh Tên môn học Lịch thi Ghi chú 

1 QTCS507 Những vấn đề chuyên sâu của Luật quốc tế 31/03/2021  

2 QTWTO508 Pháp luật WTO và thương mại khu vực 02/04/2021  



3 QTHD505 Pháp luật về hợp đồng thương mại quốc tế 05/04/2021  

4 QTSHTT516_1 Pháp luật sở hữu trí tuệ trong thương mại quốc tế 07/04/2021  
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