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HƢỚNG DẪN KHAI PHIẾU TỰ KHAI LÝ LỊCH CÁ NHÂN 

I. PHẦN LÝ LỊCH BẢN THÂN 

1. Họ và tên: Viết đúng họ, chữ đệm và tên ghi trong giấy khai sinh, bằng chữ in hoa, ví dụ: 

NGUYỄN VĂN HÙNG 

2. Ngày, tháng, năm sinh: Viết đúng ngày, tháng, năm sinh và nơi sinh đã ghi trong giấy khai sinh. 

Nơi sinh: Viết rõ tỉnh, thành phố nơi cấp giấy khai sinh theo tên hiện dùng của hệ thống hành 

chính Nhà nước. 

3. Dân tộc: Viết tên dân tộc gốc của bản thân đã ghi trong giấy khai sinh. 

Tôn giáo: Theo tôn giáo nào thì viết rõ, nếu không theo tôn giáo nào thì viết chữ "không". 

4. Số CMND, nơi cấp: Viết đúng số và tên nơi cấp như trong giấy chứng minh thư nhân dân được 

cấp 

5. Hộ khẩu thƣờng trú: Viết đúng nơi đăng ký ghi trong hộ khẩu thường trú (Số nhà, đường phố, 

thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh) 

6. Địa chỉ liên hệ: nếu là: 

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Viết địa chỉ đăng ký thường trú (thôn, xã, huyện, tỉnh, thành phố; 

số nhà, đường phố, phường, thị xã, quận, thành phố). 

- Nơi đăng ký tạm trú: Bản thân đang tạm trú ở đâu thì viết địa chỉ nơi tạm trú đó. (thôn, xã, huyện, 

tỉnh, thành phố; số nhà, đường phố, phường, thị xã, quận, thành phố). 

7. Điện thoại nhà riêng: Viết đầy đủ cả mã vùng và số điện thoại của địa chỉ liên hệ. Nếu không có 

thì để trống. 

Di động: Viết đầy đủ số di động thường dùng để liên hệ trực tiếp. 

8. Ngày và nơi kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Viết rõ ngày, tháng, năm và nơi kết nạp 

vào Đoàn. Nếu không có thì để trống. 

9. Ngày và nơi kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam: Viết rõ ngày, tháng, năm và nơi kết nạp 

vào Đảng (Đảng bộ nơi kết nạp). Nếu không có thì để trống. 

10. Năm tốt nghiệp, trƣờng và xếp loại tốt nghiệp THPT: Viết rõ năm tốt nghiệp, trường THPT 

cấp bằng tốt nghiệp và xếp loại tốt nghiệp ghi trên Bằng tốt nghiệp THPT 

11. Quá trình học tập: Viết rõ thời gian học, cấp học (Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ 

thông, hoặc những cấp học cao hơn nếu có kể từ sau khi tốt nghiệp THPT), tên trường theo học 

(nếu có thay đổi về tên trường, có thể viết thêm cụ thể tên mới hoặc tên cũ bên cạnh). 

12. Ngành học: Viết rõ ngành học ghi trong Giấy báo trúng tuyển 

- Đánh dấu [X] vào trình độ đã trúng tuyển 
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 Nếu chọn trình độ Cao đẳng: 

- Tổng điểm tổ hợp xét tuyển, tổng điểm trúng tuyển: Viết đúng tổng điểm tổ hợp xét tuyển, 

tổng điểm trúng tuyển ghi trong Giấy báo trúng tuyển. 

- Môn 1, môn 2, môn 3: Viết đúng tên môn theo thứ tự ghi trong Giấy báo trúng tuyển. 

- Điểm môn 1, điểm môn 2, điểm môn 3: Viết đúng điểm từng môn theo thứ tự tương ứng ghi 

trong Giấy báo trúng tuyển. 

- Đối tƣợng ƣu tiên, Khu vực ƣu tiên: Viết đúng đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên ghi trong  Giấy 

báo trúng tuyển. 

 Nếu chọn trình độ Trung cấp: 

- Điểm thi tốt nghiệp THPT môn Văn, môn Toán: Viết đúng điểm thi tốt nghiệp THPT môn Văn, 

môn Toán ghi trong Giấy báo trúng tuyển. 

- Đối tƣợng ƣu tiên, Khu vực ƣu tiên: Viết đúng đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên ghi trong  Giấy 

báo trúng tuyển. 

II. PHẦN LÝ LỊCH GIA ĐÌNH 

1. Cha: Viết rõ: in hoa họ và tên, năm sinh, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú. 

2. Mẹ: Viết rõ: in hoa họ và tên, năm sinh, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú. 

3. Anh chị em ruột của bản thân: Viết rõ in hoa họ và tên, năm sinh, nghề nghiệp của từng người 

III. PHẦN CAM KẾT CỦA CÁ NHÂN 

Ký tên: Viết rõ nơi ký, ngày, tháng, năm, ký, ghi rõ họ tên. 

IV. PHẦN XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƢƠNG 

Xác nhận: Chính quyền địa phương tại nơi người khai đăng trú thường trú hoặc tạm trú xác nhận, 

ký tên và đóng dấu (đóng thêm 1 dấu giáp lai trên ảnh). 


