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Mục tin Định dạng quy định Ví dụ hợp lệ Những dạng không hợp lệ Ghi chú 

Giới tính Là “Nam” hoặc “Nữ” Nam “Nam” nhưng chọn là “Nữ” Chọn từ danh mục, đúng với giới tính của mình 

Dân tộc Là một trong số liệt kê ở danh sách Kinh 
Chưa chọn đúng: Dân tộc thiểu số 
nhưng chọn là “Kinh” hoặc để 

trống. 

Chọn từ danh mục, đúng với dân tộc của mình 
(được ghi trong CMND).  

Quốc tịch Là một trong số liệt kê ở danh sách Việt Nam 
Chưa chọn đúng. “Lào” nhưng chọn 
là “Việt Nam” 

Chọn từ danh mục, đúng với quốc tịch của 
mình. 

Ngày sinh 
Chọn ngày, tháng, năm từ danh sách ngày, 
tháng, năm 

15/ 10/ 1991 

Chưa chọn đúng, vẫn là 
01/01/1975 nhưng ngày đúng là 
ngày khác 
 

Nhập theo dữ liệu trong giấy khai sinh. Trường 
hợp sai với logic (ví dụ: 30/02/1990) thì cần 
làm thủ tục điều chỉnh tại cơ quan tư pháp địa 
phương và nộp kết quả cho trường, để cập 
nhật thông tin so với hồ sơ khi nhập học. 

Nơi sinh 
Là một trong số địa danh tỉnh liệt kê ở danh 

sách 
Đà Nẵng Chưa chọn đúng nơi sinh 

Là thành phố hoặc tỉnh được ghi trong khai 
sinh. Nếu có thay đổi tên (do chia tách) thì 

nhập theo tên hiện tại.  

Điện thoại Dãy số điện thoại di động 0955131313 
Số thẻ sinh viên, 
Dãy ký tự chữ, … 

Khi thay đổi số điện thoại phải cập nhật lại. 

Email2 
Là email sinh viên dùng trước khi học tại 
trường ĐHBK hoặc có ý định sử dụng lâu dài 
sau khi học xong.  

ananh123@gmail.com 
abc@gmali.com 
123a@yaho.com 
…vv 

Nếu chưa có hoặc không có thì để trống. 

Địa chỉ cư 
trú khi 

đang học 

Là địa chỉ cư trú khi còn học ở Trường, địa chỉ 
được ghi tường minh để có thể gửi thư, bưu 
phẩm đến được. Viết hoa chữ cái đầu của địa 

danh. 

Số 123 đường Tôn 
Đức Thắng, quận Liên 

Chiểu, Đà Nẵng 

Không tường minh (ví dụ: Liên 
Chiểu, Đà Nẵng), 
Không viết hoa địa danh, không 

đúng ngữ pháp, 
…..vv 

Khi thay đổi nơi cư trú thì phải cập nhật lại 
thông tin. 

Địa chỉ liên 
lạc sau khi 
tốt nghiệp 

Là địa chỉ tường minh để có thể gửi thư, bưu 
phẩm đến được. 

Nguyễn Văn A, xã 
Duy Châu, Hội An, 
Quảng Nam 

Hội An, Quảng Nam, 
Nguyễn văn A, Hải Châu 1, Đà 
Nẵng, 
… 

Nên ghi địa chỉ của gia đình vì chưa biết chắc 
chắn sẽ ở đâu sau khi tốt nghiệp. 

Điện thoại 
thân nhân 

Dãy số điện thoại hoặc điện thoại di động 0903567789 
090356 
hoặc nhập số thẻ SV 

Nếu thân nhân chưa có điện thoại thì tạm thời 
để trống 

Địa chỉ liên 
lạc thân 
nhân 

Họ tên/ Quan hệ / Địa chỉ 
Nguyễn Văn A/ Cha/ 
xã Duy Châu, Hội An, 
Quảng Nam 

Có địa chỉ chỉ nhưng không có tên 

người, 
Sai địa chỉ, địa chỉ không tường 
minh, 
… 

Nên ghi tên, quan hệ, địa chỉ của người thân 
mà nhà trường có thể liên hệ dễ nhất trong 
trường hợp khẩn cấp. 

 


