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Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo
(GDĐT) lần đầu tiên triển khai thực hiện đăng ký dự thi (ĐKDT) trực
tuyến. Theo đó, có nhiều điều chỉnh trong việc đăng ký dự thi.
Để công tác đăng ký dự thi đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, cung cấp thông tin dữ liệu chính xác
phục vụ tổ chức thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng
thí sinh, ngày 21/4/2022, Bộ GDĐT đã tổ chức Hội nghị quán triệt quy chế thi và tập huấn
nghiệp vụ tổ chức thi cho các Sở GDĐT; trong đó, lưu ý tập huấn kỹ nội dung đổi mới về ĐKDT.
Ngay sau đó, các Sở GDĐT đã triển khai tập huấn cho cán bộ làm công tác thi tại các trường
phổ thông (trước ngày 26/4/2022) và chỉ đạo các nhà trường quán triệt quy chế, hướng dẫn học
sinh ĐKDT.

Nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh thực hiện tốt việc ĐKDT trực tuyến, cùng với việc yêu cầu các
sở GDĐT chỉ đạo các trường phổ thông cấp tài khoản và mật khẩu cho thí sinh đang học lớp 12
năm học 2021-2022 (từ ngày 26/4/2022 đến hết ngày 29/4/2022), cho phép các thí sinh này thử
ĐKDT trực tuyến trên Hệ thống QLT (từ ngày 26/4/2022 đến hết ngày 03/5/2022). Bộ GDĐT đã
triển khai chạy thử nghiệm hệ thống ĐKDT trực tuyến từ ngày 26/4/2022. Kết quả chạy thử
nghiệm đến 17h ngày 01/5/2022 cho thấy, với tổng số 310.103 thí sinh thử ĐKDT, hệ thống
hoạt động bình thường và ổn định. Hệ thống sẽ tiếp tục chạy thử nghiệm đến 17h ngày
03/5/2022 để phục vụ tốt nhất việc ĐKDT chính thức từ ngày 04/5/2022 đến 17h ngày
13/5/2022.

Bộ GDĐT yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ bố trí tổng đài hỗ trợ (1800 8000 nhánh số 2) gồm
34 bàn trực theo yêu cầu hỗ trợ 24/7 để hướng dẫn thí sinh với số lượng hỗ trợ viên đã được tập
huấn nghiệp vụ tăng 50% so với năm trước; yêu cầu chủ động giám sát số lượng truy cập và
chuẩn bị phương án, chuẩn bị thiết bị dự phòng để bổ sung kịp thời khi hệ thống có nguy cơ
xảy ra tắc nghẽn. Bộ đồng thời đề nghị các Sở GDĐT, các trường phổ thông phân công người
hỗ trợ thí sinh trong quá trình thực hiện ĐKDT trực tuyến (cả đăng ký thử và đăng ký chính
thức).

Để thực hiện tốt việc đăng ký dự thi và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT năm nay, Bộ
GDĐT đề nghị các nhà trường, các thí sinh thực hiện đúng theo các hướng dẫn đã ban hành,
các hướng dẫn chi tiết trên Hệ thống Quản lý thi; đồng thời lưu ý thêm đối với thí sinh như sau:

- Thí sinh cần bảo mật thông tin tài khoản, mật khẩu được cấp để đăng nhập vào Hệ thống QLT
từ khi ĐKDT đến khi xem kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT. Để bảo mật thông tin, khi
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nhận được tài khoản và mật khẩu, thí sinh nên thay đổi ngay mật khẩu. Trong trường hợp thí
sinh quên tài khoản và mật khẩu thì có thể liên hệ với Đơn vị ĐKDT để cấp lại.

- Nếu thí sinh không có CCCD/CMND và số định danh cá nhân thì Hệ thống QLT sẽ gán cho
thí sinh một mã số gồm 12 ký tự làm tài khoản để truy cập Hệ thống.

- Thí sinh cần đọc kỹ thông tin trên Phiếu ĐKDT và bản hướng dẫn ghi Phiếu trước khi thực hiện
ĐKDT (cả trực tuyến và trực tiếp).

- Việc đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT được thực hiện theo hình thức trực tiếp tại trường
phổ thông (đối với thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022) hoặc tại Đơn vị ĐKDT do Sở
GDĐT quy định (đối với thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT). Khi nộp Phiếu đăng ký xét công
nhận tốt nghiệp, thí sinh phải nộp đầy đủ minh chứng liên quan đến các thông tin được hưởng
ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

- Khi có vướng mắc, cần liên hệ ngay với thầy/cô được giao nhiệm vụ hỗ trợ của nhà trường;
hoặc liên hệ với tổng đài hỗ trợ (1800 8000 nhánh số 2)./.
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