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1. CÁC VĂN BẢN VỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022

- Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 02/VBHN-

BGDĐT ngày 04/5/2021 của Bộ GDĐT

- Công văn số 1523/BGDĐT-QLCL ngày 19/4/2022 của Bộ BGDĐT về việc

hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

- Công văn số 1068/SGDĐT-QLT ngày 25/4/2022 của Sở GDĐT về việc hướng

dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022



2. NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG KỲ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2022

Có một số thay đổi trong công tác tổ chức kỳ thi mang tính kỹ thuật, cụ thể:

1. Lịch công tác Kỳ thi

- Thời gian ĐKDT: 04/5/2022 đến 13/5/2022

- Thời gian công bố kết quả sớm 02 ngày: 24/7/2022

2. Đăng ký dự thi:

- Đối tượng đăng ký dự thi:

+ Học sinh lớp 12 năm học 2021-2022;

+ Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp;

+ Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT dự thi để xét tuyển ĐH

+ Thí sinh tự do đã tốt nghiệp, không dự thi, đăng ký để xét tuyển vào ĐH bằng

phương thức khác.



- Hình thức đăng ký:

+ Thí sinh lớp 12: Đăng ký dự thi trực tuyến

+ Thí sinh tự do (thí sinh tự do chưa tốt nghiệp, thí sinh tự do đã tốt nghiệp đăng

ký dự thi để lấy kết quả tuyển sinh ĐH, thí sinh tự do đã tốt nghiệp đăng ký để

xét tuyển ĐH bằng phương thức tuyển sinh khác không thông qua Kỳ thi):

Đăng ký trực tiếp (nộp hồ sơ giấy) tại điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi.

- Phiếu đăng ký dự thi: không bao gồm đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng

(Bộ GDĐT chưa quy định lệ phí xét tuyển ĐH, chưa hướng dẫn thu lệ phí xét

tuyển ĐH)

- Đăng ký xét tuyển ĐH, CĐSP

Tất cả thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào ĐH, CĐSP (bằng mọi phương

thức tuyển sinh) đều phải đăng ký trên Hệ thống QLT. Sau khi thi, thí sinh đăng

ký xét tuyển vào ĐH, CĐSP một đợt bằng hình thức trực tuyến.

2. NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG KỲ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2022



2. NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG KỲ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2022

3. Sử dụng dữ liệu trên hệ thống CSDL ngành

- Khi thí sinh lớp 12 đăng ký dự thi trên Hệ thống QLT (bằng hình thức trực tuyến), thông

tin cá nhân của thí sinh trên CSDL ngành được tự động chuyển sang Hệ thống ĐKDT

(thông qua tài khoản đăng nhập là số CCCD/CMND hoặc mã định danh do Công an

cấp); do vậy thông tin trên CSDL ngành phải chính xác.

- Trong quá trình rà soát nếu phát hiện sai sót phải điều chỉnh thông tin trên Hệ thống QLT

và trên CSDL ngành.

- Chỉ sử dụng một số CCCD/CMND hoặc mã định danh do Công an cấp trong toàn bộ

quá trình tổ chức thi và xét tuyển ĐH: trên CSDL ngành, sơ tuyển, đăng ký dự thi, đăng

ký xét tuyển ĐH,CĐSP;

- Kết quả học trên CSDL ngành tham gia xét tuyển ĐH, phải đúng như kết quả trong học

bạ của học sinh.



3. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

Trực tuyến (Đối tượng: các thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 )

Bước 1: Từ ngày 26/4/2022 đến hết ngày 28/4/2022, Các đơn vị cấp cho các thí sinh đang học lớp

12 tài khoản và mật khẩu để truy cập Hệ thống QLT.

Bước 2: Hướng dẫn thí sinh khai phiếu đăng ký dự thi .

Bước 3: Hướng dẫn thí sinh đăng nhập vào phần mềm QLT qua internet tại địa chỉ

http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn và đăng ký dự thi

* Lưu ý:

- Để bảo mật thông tin, khi nhận được tài khoản và mật khẩu, yêu cầu thí sinh phải thay đổi

ngay mật khẩu của mình.

- Tài khoản là số CCCD/CMND/ mã định danh của thí sinh

- Các thí sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống QLT ngay sau khi được cấp tài

khoản và mật khẩu cho đến hết ngày 03/5/2022.

- Thời gian ĐKDT chính thức Từ ngày 04/5/2022 đến 17 giờ 00 ngày 13/5/2022

- Tất cả các thí sinh (không phân biệt mục đích thi, kể cả thí sinh diện miễn thi) phải cung cấp

thông tin cá nhân của thí sinh, đăng ký dự thi các bài thi/môn thi.

http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/
















































Trực tiếp (Đối tượng: các thí sinh tự do chưa tốt nghiệp và thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT)

Bước 1: Đơn vị ĐKDT thu hồ sơ ĐKDT và bản photo CCCD/CMND của thí sinh.

Bước 2: Hoàn thành việc nhập dữ liệu thí sinh vào hệ thống QLT chậm nhất 17h00 13/5/2022

Bước 3: Cấp tài khoản và mật khẩu để thí sinh đăng nhập vào Hệ thống QLT qua internet tại

địa chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

3. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

* Lưu ý:

- Khi nhập Phiếu ĐKDT, phải nhập cả ảnh của thí sinh. Ảnh của thí sinh đưa vào hệ thống có độ

phân giải là 400x600 pixels và phải được gắn đúng với thí sinh;

- Kiểm tra chính xác các thông tin về mã tỉnh, mã huyện (quận), xã (phường), mã trường phổ thông,

khu vực, đối tượng ưu tiên do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

- Đối với thí sinh tự do chưa tốt nghiệp khi điểm ĐKDT thu hồ sơ cần kiểm tra đảm bảo có đủ cả

Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp

- Hướng dẫn thí sinh đăng nhập hệ thống để tự kiểm tra và báo sai sót nếu có.

http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/


CÁC THÔNG TIN LIÊN HỆ

LIÊN HỆ VỀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI:

Địa chỉ: 85 phố Bông Nhuộm - SĐT Nhân viên xưởng in: 0966.832.488 – Ngày 29/4

LIÊN HỆ THAM GIA NHÓM ZALO ( TN_THPT_2022) ĐỂ TRAO ĐỔI, CHIA SẺ CÔNG VIỆC:

Đ/C: Nguyễn Ngọc Quang, Chuyên viên Phòng QLT&KĐCL- SĐT: 0904.954.646



33

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

Ngày 26 tháng 4năm 2022


