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THÔNG BÁO 
Về việc đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, thi xét ĐH, CĐ năm 2022 

 

Thực hiện Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Trường THPT số 1 

Mường Khương thông báo cho các thí sinh tự do có nguyện vọng đăng ký dự thi 

tốt nghiệp THPT và thi xét tuyển đại học cao đẳng năm 2022 tại nhà trường như 

sau : 

1. Đối tượng dự thi 

Là những thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Huyện Mường Khương, đã 

học hết chương trình THPT nhưng chưa thi đỗ tốt nghiệp ở những năm trước; thí 

sinh đã tốt nghiệp THPT nhưng chưa đỗ ĐH, CĐ những năm trước; các đối 

tượng khác được Bộ GD&ĐT cho phép dự thi (gọi chung là thí sinh tự do) có 

nguyện vọng đăng ký thi năm nay. 

2. Điều kiện dự thi 

Các đối tượng dự thi không trong thời gian bị kỷ luật cấm thi; đăng ký dự 

thi và nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các giấy tờ và lệ phí đăng ký dự 

thi theo quy định. 

3. Tổ chức đăng ký dự thi   

3.1. Nơi đăng ký dự thi: Tại trường THPT số 1 huyện Mường Khương. 

3.2. Hồ sơ đăng ký dự thi. 

a. Hồ sơ đối với thí sinh tự do chưa có bằng tốt nghiệp THPT. 

- 02 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau (Mua tại Sở GD&ĐT - Đăng ký tại 

nhà trường).  

- Học bạ THPT (bản sao có công chứng). 

- Các giấy chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích 

(nếu có). Để được hưởng chế độ ưu tiên liên quan đến nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú, thí sinh phải có bản sao Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú; 

- 02 ảnh cỡ 4x6 cm. 

- Giấy khai sinh (bản sao có công chứng). 

- Giấy xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú (nhà trường phát mẫu). 

- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc trung cấp (bản sao công chứng); 

- Giấy xác nhận điểm bảo lưu (nếu có) do Hiệu trưởng trường phổ thông 

nơi thí sinh đã dự thi năm trước xác nhận. 

b. Hồ sơ đăng ký dự thi đối với thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT.  

- 02 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau (Mua tại Sở GD&ĐT - Đăng ký tại 

nhà trường). 
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- Bằng tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp (bản sao có công chứng); 

- 02 ảnh cỡ 4x6 cm. 

3.3. Thời gian đăng ký dự thi. 

Các thí sinh tự do có nguyện vọng đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT; dự 

thi xét ĐH, CĐ năm 2022 đến trường THPT số 1 huyện Mường Khương để 

được hướng dẫn đăng ký dự thi, thời gian đăng ký chậm nhất là 07/5/2022. 

Điện thoại liên hệ cán bộ phụ trách, hướng dẫn đăng ký thi:     

- Đ/C Bùi Ngọc Quý - 0972 337 887. 

- Đ/C Nguyễn Xuân Trường - 0977 414 248.         

Trên đây là thông báo đăng ký thi tốt nghiệp THPT; đăng ký dự thi xét 

ĐH, CĐ năm 2022 của trường THPT số 1 huyện Mường Khương. Kính mong 

Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Mương Khương, UBND các xã, UBND 

thị trấn, công an huyện Mường Khương thông báo để các thí sinh biết và đăng 

ký thi kịp thời. 

  

 Trường THPT số 1 huyện Mường Khương xin trân trọng cảm ơn./. 
 

Nơi nhận:   
- UBND huyện MK (B/c); 

- Trung tâm VHTT&TT huyện MK (P/h);  

- UBND các xã, thị trấn(P/h) ; 

- CA huyện (P/h); 

- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

Phan Như Quỳnh 
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