
PHÒNG GDĐT QUẬN THANH XUÂN THÔNG BÁO: 
Căn cứ Hướng dẫn số 2598/BGDĐT-GDĐT ngày 20/6/2022 của Bộ 

GD&ĐT, Hướng dẫn số 1879/SGDĐT-QLT ngày 27/6/2022, của Sở 
GD&ĐT TP. Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao 
đẳng GD mầm non; 

Phòng GDĐT thông báo lịch thu hồ sơ tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 
2022 đối với thí sinh tự do như sau:  
 
1. Thời gian thu hồ sơ: Bắt đầu ngày 12/7/2022 đến  ngày 18/7/2022 
(từ thứ Hai đến sáng thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ, lễ tết theo quy 
định). 

+ Sáng: 8h00’ đến 11h00’; 
+ Chiều: 14h00’ đến 16h30’. 

 
 



2. Từ ngày 12/7/2022 đến 18/7/2022: 100% thí sinh ĐKDT tự kiểm tra 
xác nhận thông tin đăng ký dự thi trên internet khi được thông báo 
tài khoản được cấp qua email của thí sinh đã đăng ký. 

3. Từ ngày 22/7/2022 đến 17h00 20/8/2022: Thí sinh đăng ký, điều 
chỉnh NVXT (đăng ký nguyện vọng trực tuyến theo hướng dẫn của 
hệ thông tuyển sinh). 

4. Từ  ngày 21/8/2022 đến 17h00 ngày 28/8/2022: Thí sinh xác nhận số 
NVXT và thứ tự nguyện vọng và nộp lệ phí trực tuyến. 

 

 

 

 



*  Thí sinh ghi thông tin trên phiếu như như sau:  
+ Tên Sở GDĐT: Hà Nội 

Mã: 01 
+ Đối với thí sinh tự do mục Tên lớp: TDO 
+ Sau khai phiếu xong, thí sinh xin xác nhận tại Công an địa 
phương (Công an phường/xã) đóng dấu giáp lai vào ảnh thẻ của 
thí sinh trên phiếu. 
* Các giấy tờ nộp kèm phiếu đăng ký: 
- Phiếu đăng ký (Phụ lục V văn bản 2598/BGDĐT-GDĐT đã điền 
đầy đủ thông tin) và có xác nhận của Công an địa phương. 
- Bằng TN THPT bản công chứng 
- Chứng minh thư/CCCD bản công chứng. 
* Thí sinh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin khai trong 
phiếu đăng ký dự thi. 


