
 UBND TỈNH CÀ MAU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

 Số:          /TB-SGDĐT Cà Mau, ngày      tháng 5 năm 2022  

   

THÔNG BÁO 

Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông 

tỉnh Cà Mau, năm 2022 

 

Thực hiện Công văn số 1523/BGDĐT-QLCL ngày 19/4/2022 của Bộ 

GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. 

Sở GDĐT Cà Mau thông báo việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi, cụ thể 

như sau: 

1. Thời hạn đăng ký dự thi 

Từ ngày 04/5/2022 đến 17 giờ ngày 13/5/2022. 

2. Điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi 

Sở GDĐT, trường THCS-THPT, THPT, trung tâm GDTX tỉnh và trung 

tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập tỉnh là các Điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký 

dự thi (ĐKDT). 

- Sở GDĐT chỉ thu hồ sơ của thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT các năm 

trước năm dự thi, ĐKDT để xét tuyển sinh đại học; cao đẳng ngành Giáo dục 

Mầm non. Điểm tiếp nhận hồ sơ ĐKDT đặt tại Sở GDĐT, số 01 Bà Triệu, 

Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. 

- Trung tâm GDTX tỉnh có nhiệm vụ thu hồ sơ của thí sinh GDTX đang 

học lớp 12 năm học 2021-2022 tại đơn vị; và thu hồ sơ ĐKDT của thí sinh tự do 

chưa tốt nghiệp THPT (thí sinh tự do hệ GDPT và GDTX, là học sinh, học viên 

cũ của các trường THCS-THPT, THPT và các trung tâm GDTX, GDNN 

huyện/thành phố; là học viên cũ của các trường THCS-THPT, THPT được giao 

nhiệm vụ dạy GDTX trước đây). 

- Trường THCS-THPT, THPT có nhiệm vụ thu hồ sơ ĐKDT của thí sinh 

đang học lớp 12 năm học 2021-2022 tại đơn vị. 

Sở GDĐT trân trọng thông báo./. 

  

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 

- Đài PTTH tỉnh; PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Website Sở GDĐT; 

- Các Phòng GDĐT huyện, TPCM; 

- Các đơn vị, trường học trực thuộc;   

- Lưu: VT, KTQLCL(U). 

 

 Tạ Thanh Vũ 

KHẨN 
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