
PHÒNG GDĐT QUẬN THANH XUÂN THÔNG BÁO: 

Căn cứ Hướng dẫn số 1523/BGDĐT-QLCL ngày 19/4/2022 của Bộ 

GD&ĐT, Hướng dẫn số 1068/SGD&ĐT-QLT ngày 25/4/2022, của Sở 

GD&ĐT TP. Hà Nội về việc hướng dẫn tổ chức thi TN THPT năm 

2022; 

Phòng GDĐT thông báo lịch phát hành hồ sơ, thu hồ sơ và nhận giấy báo 

dự thi Đại học, Cao đẳng năm 2022 đối với thí sinh tự do như sau:  

 

1. Thời gian phát hành và thu hồ sơ: Bắt đầu ngày 04/5/2022 đến  

ngày 13/4/2022 (từ thứ Hai đến sáng thứ Bảy hàng tuần, trừ ngày nghỉ, 

lễ tết theo quy định). 

+ Sáng: 8h00’ đến 11h00’; 

+ Chiều: 14h00’ đến 16h30’. 

 

 



2. Từ ngày 04/5/2022 đến 14/5/2022: 100% thí sinh ĐKDT tự kiểm 

tra thông báo đăng ký dự thi trên internet. 

3. Từ ngày 14/5/2022 đến 20/5/2022: Thí sinh ký xác nhận thông tin 

tại phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân (nơi đăng ký dự thi) 

4. Từ  ngày 24/6/2022 đến 30/6/2022 trả giấy báo dự thi cho thí sinh 

(trừ chiều thứ Bảy - 25/6/2022  và Chủ Nhật - 26/6/2022) 

5. Ngày 24/7/2022 thông báo kết quả cho thí sinh, 30/7/2022 nhận 

Giấy chứng nhật kết quả thi tại Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân 

6. Từ 24/7/2022 đến 03/8/2022 Thí sinh nộp đơn phúc khảo. 

 

 



Những điểm chú ý khi đăng ký dự thi: 

Thí sinh tự do đăng ký dự thi Đại học, Cao đẳng năm học 2022 

đọc kỹ hướng dẫn sau: (Nếu khai hồ sơ tẩy xóa thì Phòng 

Giáo dục & Đào tạo quận Thanh Xuân không thu). 

Thí sinh phải ghi đầy đủ, rõ ràng, sạch sẽ vào các mục ở mặt 

trước túi đựng Phiếu ĐKDT, Phiếu số 1 và Phiếu số 2 nộp cho 

nơi tiếp nhận đăng ký dự thi kèm theo: 

- 01 bản photocopy 2 mặt Chứng minh nhân dân trên cùng 1 

mặt tờ giấy A4; 

- 01 bản Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (bản sao); 



- 02 ảnh cỡ 4x6 cm kiểu chân dung mới chụp trong vòng 6 

tháng (mặt sau ảnh ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh, tỉnh, 

huyện và mã số đơn vị ĐKDT) đựng trong 1 phong bì không 

dán tem ghi rõ: họ và tên, địa chỉ, số điện thoại; 

- 01 ảnh dán vào vị trí đã xác định ở mặt trước túi đựng phiếu 

đăng ký dự thi; 

- Thí sinh tự do lấy dấu và xác nhận của Công an xã, phường 

nơi thí sinh tự do đang cư  trú. (Chỉ đóng một dấu có phần giáp 

lai trên ảnh); 

 

 



*  Thí sinh ghi ở Mục 12 và Mục 13 như sau:  

+ Tên cụm: Hà Nội 

Mã: 01 

+ Nơi ĐKDT:  Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 

Thanh Xuân  

Mã đơn vị ĐKDT: 907 

+ Đối với thí sinh tự do mục Tên lớp: TDO 

* Thí sinh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về 

thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi. 

 



 


