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LỊCH LÀM VIỆC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 

(Căn cứ Công văn số 1068/SGDĐT-QLT ngày 25/4/2022 của Sở GDĐT về hướng dẫn tổ chức 

kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022) 

1. Đăng ký dự thi 

Thời gian Nội dung công việc 
Người thực 

hiện 
Ghi chú 

Ngày 26/4 Tập huấn công tác thi TN THPT 2021;  NT Lan Chi  

Ngày 27, 

28/4 

- Cung cấp TK và MK cho HS ĐKDT; 

- Gửi HD ĐKDT cho HS, GVCN  

Hồ Tiến Đạt 

NT Lan Chi 

- Lưu ý: HS đăng nhập, 

ĐKDT thử trên hệ thống 

Ngày 5/5 

(Sáng) 

- Tập trung Hướng dẫn GVCN, HS 

ĐKDT trên hệ thống 

Hồ Tiến Đạt 

NT Lan Chi 
Tiết 4,5 - Tại sân trường 

Ngày 5/5 

(Chiều) 

Giải đáp thắc mắc của HS, GVCN về 

hồ sơ, phiếu ĐKDT… (nếu có)  

Hồ Tiến Đạt 

NT Lan Chi 

Hướng dẫn trực tiếp HS, 

GVCN có nhu cầu 

Ngày  

5/5-6/5 

- GVCN tư vấn HS ĐKDT 

- Học sinh thực hiện ĐKDT 

Học sinh 

GVCN 
 

Ngày 7/5 

- In thông tin ĐKDT để HS kiểm tra  

(Thông tin ĐKDT lần 1) 

- HS, GVCN điền và ký xác nhận  

Hồ Tiến Đạt 

HS, GVCN 

- HS, GVCN kiểm tra ký 

xác nhận 

- Nộp lại trực tiếp cho Thầy 

Đạt, Cô Chi 

Ngày 9/5 

- In thông tin ĐKDT để HS kiểm tra  

(Thông tin ĐKDT lần 2) 

- HS, GVCN điền và ký xác nhận 

Hồ Tiến Đạt 

NT Lan Chi 

- GVCN, HS rà soát kiểm 

tra và ký nhận 

- Nộp lại trực tiếp cho Thầy 

Đạt, Cô Chi 

Ngày 10/5 
- In Phiếu ĐKDT để HS ký xác nhận. 

- Các lớp nộp về trường (có lịch sau) 

Hồ Tiến Đạt 

NT Lan Chi 

Nộp trực tiếp cho Thầy Đạt, 

Cô Chi 

Ngày 12/5 
Hoàn thành việc ĐKDT, rà soát, kiểm 

tra lỗi, in bổ sung… 

Hồ Tiến Đạt 

NT Lan Chi 
 

Ngày 13/5 
- Rà soát thông tin ĐKDT lần cuối 

- Sắp xếp phiếu ĐKDT nộp Sở 

Hồ Tiến Đạt 

NT Lan Chi 
 

Ngày 16/5 
- Duyệt Hồ sơ ĐKDT của thí sinh, 

- Bàn giao cho sở GD&ĐT (dự kiến) 

Hồ Tiến Đạt 

NT Lan Chi 

(thực hiện theo lịch của Sở, 

Bộ) 

2. Đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT (thời hạn: chậm nhất 10/6) 

Chờ hướng dẫn của Bộ. 



3. Lịch thi 

 

Ngày Buổi 
Bài thi/Môn thi thành phần 

của bài thi tổ hợp 

Thời gian 

làm bài 

Giờ phát đề 

thi cho thí 

sinh 

Giờ bắt đầu 

làm bài 

06/7/2022 

SÁNG  08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi 

CHIỀU 
 14 giờ 00: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót  

 (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi 

07/7/2022 
SÁNG Ngữ văn 120 phút 07 giờ 30 07 giờ 35 

CHIỀU Toán 90 phút 14 giờ 20 14 giờ 30 

08/7/2022 
SÁNG 

Bài thi 

KHTN 

Vật lí 50 phút 07 giờ 30 07 giờ 35 

Hóa học 50 phút 08 giờ 30 08 giờ 35 

Sinh học 50 phút 09 giờ 30 09 giờ 35 

Bài thi 

KHXH 

Lịch sử 50 phút 07 giờ 30 07 giờ 35 

Địa lí 50 phút 08 giờ 30 08 giờ 35 

Giáo dục công 

dân 
50 phút 09 giờ 30 09 giờ 35 

CHIỀU Ngoại ngữ 60 phút 14 giờ 20 14 giờ 30 

09/7/2022 SÁNG Dự phòng       

 

 5. Thông tin đối với thí sinh hiện đã học xong chương trình lớp 12 
  

- Đối với những thí sinh chưa tốt nghiệp THPT (thí sinh tự do): Đăng ký dự thi 

tại trường THPT trên địa bàn quận, huyện, thị xã nơi cư trú (theo xác nhận cư trú của 

UBND xã) hoặc tại trường THPT nơi học lớp 12. Thí sinh đi công tác xa (nếu đủ điều 

kiện) có thể đăng ký dự thi tại trường THPT trên địa bàn công tác. 

 - Đối với những thí sinh đã tốt nghiệp (dự thi Đại học, Cao đẳng): Nộp hồ sơ 

tại các PGD quận huyện, thị xã nơi cư trú. 

- Thí sinh tự do khai thông tin cần thiết trên bì đựng Phiếu ĐKDT, Phiếu số 1 

và Phiếu số 2 (thông tin phải giống nhau ở tất cả các mục tương ứng trên bì, Phiếu số 1 

và Phiếu số 2) rồi nộp cho nơi tiếp nhận đăng ký dự thi kèm theo bản sao (photocopy) 

2 mặt CMND/CCCD trên 1 mặt của tờ giấy A4 và 2 ảnh cỡ 4x6 kiểu chân dung, mới 

chụp trong vòng 6 tháng (có ghi rõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, vào mặt sau tấm 

ảnh, 2 ảnh này đựng trong một phong bì nhỏ). Ngoài ra, phải dán thêm 1 ảnh vào vị trí 

đã xác định ở mặt trước túi đựng Phiếu ĐKDT. Công an xã phường nơi thí sinh tự do 

đang cư trú ký tên và đóng một dấu có phần giáp lai lên ảnh của Phiếu ĐKDT để xác 

nhận nhân thân thí sinh. 

Lưu ý: Đây là dự kiến lịch đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. 

Nhà trường có thể điều chỉnh lịch này cho phù hợp với các hướng đẫn của các cấp lãnh 

đào và điều kiện thực tế khi triển khai. 
 

 

Nơi nhận:  

 - GVCN lớp 12; 

 - Lưu VP. 
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(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Quốc Nam 
 


