
 
 

                  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
  

 

PHIẾU THÔNG TIN SINH VIÊN 
 Mã số sinh viên: 

 
Lớp: ..................................................................  

 
 

1. Họ và tên: ....................................................................................................... Giới tính: ..........................................  

2. Ngày tháng năm sinh: ........................................ Nơi sinh (Tỉnh/Thành phố): ..........................................................  

3. Dân tộc: ................................... Tôn giáo: ................................. Quốc tịch: ...............................................................  

4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ......................................................................... Ngày tháng năm cấp: ........................  

5. Nơi cấp CMND/CCCD/Hộ chiếu: ............................................................................................................................  

6. Điện thoại di động: ............................................ Email: ...........................................................................................  

7. Địa chỉ thường trú: 

Số nhà, Tổ, Ấp, Thôn, Đường:  ................................................................................................................................  

Phường/Xã/Thị trấn: .................................................................................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành Phố trực thuộc Tỉnh: .....................................................................................................  

Tỉnh/Thành phố: ....  ..................................................................................................................................................  

8. Địa chỉ liên hệ: 

Số nhà, Tổ, Ấp, Thôn, Đường:  ................................................................................................................................  

Phường/Xã/Thị trấn: .................................................................................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành Phố trực thuộc Tỉnh: .....................................................................................................  

Tỉnh/Thành phố: ....  ..................................................................................................................................................  

9. Họ và tên Cha: ............................................................................................... Năm sinh: .........................................  

Quốc tịch:..............................................................Số điện thoại di động: ................................................................  

Nghề nghiệp: .........................................................Nơi công tác: ..............................................................................  

10. Họ và tên Mẹ: ................................................................................................ Năm sinh: .........................................  

Quốc tịch:..............................................................Số điện thoại di động: ................................................................  

Nghề nghiệp: .........................................................Nơi công tác: ..............................................................................  

11. Thông tin vợ/chồng/con/anh/chị/em ruột trong gia đình (nếu có): 

Họ và tên Quan hệ Năm sinh Nghề nghiệp 
    
    
    
    

12. Ngoài Cha/Mẹ của sinh viên, khi Nhà trường cần báo tin thì liên hệ với ai (người liên hệ phải trên 18 tuổi, 
không khai thông tin bạn bè ở nội dung này): 

Họ và tên: ..............................................................Quan hệ: ...................................................................................  

Năm sinh: ..............................................................Số điện thoại di động: ..............................................................  

Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................................................................................  
 

Tôi cam kết những lời khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin đã cung cấp. Nếu 
có sai, tôi chịu trách nhiệm và bị xử lý theo Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Trường Đại học 
Nguyễn Tất Thành./. 
 Ngày ……….tháng ………năm 2022 
     Người khai 
 (Ký và ghi rõ họ tên) 

          

 
 
 

Ảnh 3 x 4 

 
 
 

Ảnh 3 x 4 



 
 

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI 

Mã số sinh viên: gồm 10 số (vd: 2200001234) 

Lớp: Gồm ký tự chữ viết hoa và số bắt đầu bằng số 22 (vd: 22DDS1A) 

1. Họ, Tên: Họ tên sinh viên theo Giấy khai sinh (vd: Nguyễn Văn A) Lưu ý: viết hoa ký tự đầu mỗi chữ 

Giới tính: Thông tin theo Giấy khai sinh (vd: Nam) 

2. Ngày tháng năm sinh: Thông tin theo giấy khai sinh (vd: 05/06/2004) Lưu ý: Viết theo cú pháp: 
dd/mm/yyyy 

Nơi sinh: Địa danh hành chính Nơi sinh trong Giấy khai sinh (Tên Tỉnh/Thành phố) (vd: Tỉnh Kiên Giang 
hoặc Thành phố Hồ Chí Minh) 

3. Dân tộc/Tôn giáo/Quốc tịch: Viết theo các thông tin của bản thân (vd: Kinh/Phật/Việt Nam)  

4. Số Chứng minh nhân dân (CMND)/Căn cước công dân (CCCD)/Hộ chiếu (HC): Viết đầy đủ số 

Ngày tháng năm cấp:  Thông tin mặt sau CMND/CCCD hoặc HC Lưu ý: Ngày cấp theo cú pháp: 
dd/mm/yyyy 

5. Nơi cấp CMND/CCCD/HC: Thông tin mặt sau CMND/CCCD hoặc HC. Lưu ý: Viết tên cơ quan, không 
ghi chức vụ. 

6. Điện thoại di động/Email cá nhân,: Ghi theo các thông tin của bản thân 

7. Địa chỉ thường trú 

Là địa chỉ nơi ở có trong Sổ hộ khẩu hoặc CMND/CCCD/HC. Lưu ý: Viết đầy đủ thông tin kể cả khu phố, 
tổ, thôn, khóm…như yêu cầu. 

8. Địa chỉ liên hệ 

- Đối với sinh viên ở Ký túc xá ĐH Nguyễn Tất Thành: Ghi "Ký túc xá Đại học Nguyễn Tất Thành" 

Địa chỉ: KTX ĐH Nguyễn Tất Thành 298A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM 

- Đối với sinh viên thuê trọ: Ghi địa chỉ nơi thuê trọ (Số nhà, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố) 

- Đối với sinh viên ở tạm trú: Ghi địa chỉ tạm trú (Số nhà, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố) 

- Đối với sinh viên có địa chỉ hiện tại giống địa chỉ thường trú: Ghi lại thông tin thường trú 

9-10. Thông tin Cha/Mẹ 

Viết Họ tên/Năm sinh/Quốc tịch, của Cha/Mẹ theo thông tin trong Giấy khai sinh 

Viết Số điện thoại/Nghề nghiệp/Nơi công tác, của Cha, Mẹ theo thông tin cá nhân 

*Nếu Cha/Mẹ đã mất: 

Sinh viên vẫn ghi Họ tên/Năm sinh/Quốc tịch. Mục Nghề nghiệp viết "Đã mất" (không cần viết số điện 
thoại/nơi công tác) 

11. Thông tin vợ/chồng/con/anh/chị/em ruột trong gia đình (nếu có): 

Ghi theo các thông tin của cá nhân sinh viên 

12. Ngoài Cha/Mẹ của sinh viên, khi Nhà trường cần báo tin thì liên hệ với ai (người liên hệ phải trên 18 
tuổi, không khai thông tin bạn bè ở nội dung này): 

Thông tin Người liên hệ là Người đại diện gia đình, sinh viên làm việc với Nhà trường, trường hợp không 
liên lạc được với sinh viên, cha/mẹ. 

 

Lưu ý: 02 ảnh 3x4 phải được chụp trong vòng 06 tháng. 


