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Liên hệ: 189/1 Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh.

. 
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Liên hệ: Số nhà 5D, Hoàng Hoa Thám, Phường 10.
TP. Đà Lạt. ĐT: 0169 259 3803.
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Liên hệ: 45/7 Tổ 97 Khu Phố 13, Hố Nai. 
CLB Đoàn Kết

Biên Hòa. Đồng Nai.



vvv

61







64

Phụ lục 1 
Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập 

(Kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài 
chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP 

(Dùng cho các đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP và Nghị định 
74/2013/NĐ-CP) 

Kính gửi: cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông/Phòng giáo dục đào tạo/ Sở giáo dục đào tạo (1) 
 

Họ và tên (2):                                                   Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (3):  
Hiện đang học tại lớp:     Trường:      
Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 49) 
Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được 
xem xét để được cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập theo quy định và chế độ hiện hành. 
 

Xác nhận của Cơ sở giáo dục ngoài công lập (5) 
Xác nhận em: .................................................................. 
Hiện đang học tại lớp ................ Học kỳ: ................... 
Năm học: .................,ngày  ....  tháng ..... năm ..........                                                       
.                      Thủ trưởng đơn vị                                                                           
.                     (Ký tên, đóng dấu) 

 
 

.........., ngày ....  tháng  .... năm ........... 
Người làm đơn(4) 

(Ký tên và ghi rõ họ tên) 
 

 

 
(1) Gửi cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông nếu học công lập; gửi phòng giáo dục đào tạo nếu học mầm non và trung học cơ sở ngoài 
công lập; gửi Sở giáo dục đào tạo nếu học trung học phổ thông ngoài công lập. 
(2) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), đối với học sinh phổ thông ghi tên của học sinh. 
(3) Nếu là học sinh phổ thông trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này. 
(4) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông. 
(5) Dùng cho cơ sở giáo dục ngoài công lập. 
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Phụ lục 2 
Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí 

(Kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 

(Dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo  
và học sinh phổ thông công lập) 

Kính gửi: (Tên cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông) 
Họ và tên (1):  
Là Cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2):  
Hiện đang học tại lớp:    Trường:      
Thuộc đối tượng:  
(ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 49 và Nghị định 74) 
Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được 

xem xét để được miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành. 
                                                            .........., ngày     tháng     năm ……….  
                                                                          Người làm đơn (3) 
                                                                   (Ký tên và ghi rõ họ tên) 
 
 

 
 
 

(1) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), đối với học sinh phổ thông ghi tên của học sinh. 
(2) Nếu là học sinh phổ thông trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này. 
(3) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông. 
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Phụ lục 3 
Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí 

(Kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 
(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập) 

Kính gửi: (Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học) 
 
 
Họ và tên:  
Ngày, tháng, năm sinh: 
Nơi sinh: 
Lớp:    Khóa:    Khoa:  
Mã số sinh viên:  
Thuộc đối tượng:  
(ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 49 và Nghị định 74) 
Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được 

Nhà trường xem xét để được miễn, giảm học phí theo quy định. 
                                                               .........., ngày .... tháng .... năm ............  
 Xác nhận của Khoa                                             Người làm đơn 
 (Quản lý sinh viên)                                              (Ký tên và ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 4 
Mẫu đơn đề nghị cấp bù tiền miễn, giảm học phí 

(Kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 
(Dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông ngoài công lập) 

 

Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo/sở giáo dục và đào tạo (1) 
Họ và tên (2:  
Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (3):  
Hiện đang học tại lớp:    Là học sinh trường:  
Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 49 và Nghị định 74) 
Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ, em làm đơn này đề nghị được 

xem xét để được cấp bù học phí theo quy định và chế độ hiện hành. 
Xác nhận của Cơ sở giáo dục ngoài công lập (5) 

Xác nhận em: ............................................................................. 
Hiện đang học tại lớp ........... Học kỳ:....... Năm học: .................. 
 
                                       ............,ngày  ....  tháng ..... năm ........... 
                                                  Thủ trưởng đơn vị 
                                                 (Ký tên, đóng dấu) 
 
 

      .........., ngày     tháng    năm, Người làm đơn (4) 
                             (Ký tên và ghi rõ họ tên) 

 
 
 

 
(1) Trẻ em học mẫu giáo, học sinh trung học cơ sở gửi phòng GD và ĐT; học sinh học trung học phổ thông gửi sở GD và ĐT. 
(2) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), đối với học sinh phổ thông ghi tên của học sinh. 
(3) Nếu là học sinh phổ thông trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này. 
(4) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông. 
(5) Dùng cho cơ sở giáo dục ngoài công lập. 
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Phụ lục 5 
Mẫu đơn đề nghị cấp bù tiền miễn, giảm học phí 

(Kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/ 2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ 
Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 
(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập hoặc tại 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước) 
Kính gửi: Phòng lao động-thương binh và xã hội (cấp huyện) 

Họ và tên:                                                                            Ngày, tháng, năm sinh: 
Nơi sinh: 
Lớp:    Khóa   Khoa:  
Họ tên cha/mẹ học sinh, sinh viên: 
Hộ khẩu thường trú (ghi đầy đủ): 
Thuộc đối tượng:                
(ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 49 và Nghị định 74) 
Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được 

xem xét, giải quyết để được cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành. 

Xác nhận của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập hoặc 
của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước 

Trường:  ................................................................................... 
Xác nhận anh/chị:  ............................................... Hiện là học sinh, sinh viên năm thứ 
...... Học kỳ: .........Năm học....... khoa ....... khóa học........... thời gian khóa học......(năm);  
Hình thức đào tạo: ………… (ghi rõ hình thức đào tạo: chính quy, liên thông …). 
Kỷ luật: ........................... (ghi rõ mức độ kỷ luật nếu có). 
Mức thu học phí: ................đồng/tháng (nếu thu học phí theo tín chỉ thì phải quy đổi về 
mức thu theo niên chế). 
Đề nghị phòng lao động - thương binh và xã hội xem xét giải quyết tiền hỗ trợ miễn, 
giảm học phí cho anh/chị ............................... theo quy định và chế độ hiện hành. 
                                  .........,ngày ..... tháng  .....  năm ........... 
                                             Thủ trưởng đơn vị 
                                            (Ký tên, đóng dấu)  

     .........., ngày .... tháng .... năm ......... 
       Người làm đơn 
(Ký tên và ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 6 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂN 
 

 
 
 
 

Kính gửi:……………………………………… 
               …..………………………………….. 

 

 
 
 

(Đóng dấu giáp lai của Công an xã, 
phường, thị trấn) 

 
Họ và tên: ______________________________  Nam/Nữ:  __________________  Tên gọi khác: ____________________  
Sinh ngày:  ______________________________  Nơi sinh:  __________________  Nguyên quán: ____________________  
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  ____________________________________________________________________________  
Họ tên cha ______________________________  Họ tên mẹ:  ___________________________________________________  
Sổ hộ khẩu số: ___________________________  Tập:  _____________________  Tờ: ____________________________  
Tôi xin được cấp CMND, lý do: (cấp mới; CMND đã cũ, hỏng, thay đổi địa chỉ, hết giá trị sử dụng hoặc mất):  ______________  
 _______________________________________________________________________________________________________  
Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật. 

 
   Ngày…… tháng…… năm…… 
 XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN………….  NGƯỜI LÀM ĐƠN 
  (Phường, xã, thị trấn nơi ĐKHK thường trú)  (Ký, ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 

 

Ảnh 
(3x4) 

Mẫu CM3 ban H theo 
QĐ số 998/2001/QĐ-BCA(C11) 

Ngày 10-10-2001 
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Phụ lục 7 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ 

CẤP MỚI (LẦN ĐẦU), CẤP LẠI (DO BỊ MẤT) CHỨNG MINH NHÂN DÂN 
 
Họ và tên (viết bằng chữ in hoa):…………………………… …………………………………… Nam, nữ: ……………………………………………… 
Tên gọi khác: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- Sinh ngày ………. tháng ………. năm ……….. Nguyên quán: …………………………………………………………………………………………... 
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………………………………………... 
- Sổ hộ khẩu số: ………………………………………………………….. Trang số: ………………………………………………………………………. 
- Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………… ……………...……………………………………………………………………...  
- Họ tên cha: ……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………... 
- Họ tên mẹ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
- Họ tên vợ/chồng: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Đề nghị được cấp CMND:  
- Cấp mới.  Lý do: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
- Cấp lại: Tôi đã mất CMND số: …………………………………………………………………  Mất lần thứ: …………………………………………...  

+ Nơi thường trú được ghi trên CMND bị mất (ghi đủ số nhà, ấp, khu phố, xã, phường, huyện, tỉnh) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

+ Lý do mất: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tôi nộp kèm 2 ảnh màu (3x4) ảnh mới chụp đúng theo quy cách.  
Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thật.  

 
TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG (XÃ, THỊ TRẤN) NƠI THƯỜNG TRÚ 

 
 
 
 

Ngày ……tháng…… năm 200… 
Người tự khai 

( Ký ghi rõ họ tên ) 

Mẫu CM3b  
Theo hướng dẫn số 12/HD-CATP (PC13) 
Ngày 10/05/2007 của Giám Đốc CATP 
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Xác nhận  
Họ tên; ngày, tháng, năm sinh và ảnh trên là đúng một người, hiện ĐKHK thường trú tại địa phương.  
Vào sổ số: ……………… ngày …… tháng…… năm 200… 

 

 
I. KẾT QUẢ XÁC MINH CỦA PHÒNG HỒ SƠ CẢNH SÁT  

Qua tra cứu trong tang thư căn cước công dân chúng tôi thấy:  
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

Ngày ……tháng……năm 200… 
       T/L. TRƯỞNG PHÒNG  
     ĐỘI TRƯỞNG TT.CCCD  

Ngày ……tháng ……năm 200 
CÁN BỘ TRA CỨU 

 
 

II. GIẢI QUYẾT CỦA ĐƠN VỊ CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂN  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO            Ngày … tháng … năm …. 
          CÁN BỘ ĐỀ XUẤT  
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Phụ lục 8 
Mẫu CM4 
1.TỈNH/THÀNH PHỐ 
……………………… 

TỜ KHAI 
CHỨNG MINH NHÂN DÂN 

3. Số…………… 

 
2 ……… 

 
  
   
 5. Họ tên (1)  _____________________________  Nam/nữ ___________________________  
 6. Tên gọi khác: _________________________________________________________________  
 7. Sinh ngày:  _____________________________  tại ________________________________  
 8. Nguyên quán: ________________________________________________________________  
9. Nơi ĐKHK thường trú:  ______________________________________________________________________________  
10. Nghề nghiệp, nơi làm việc: __________________________________________________________________________  
11.Dân tộc:…..........…..12. Tôn giáo:…………………..13.Trình độ học vấn: _____________________________________  
14. Họ tên cha: _______________________________________________________________________________________  
15. Họ tên mẹ: _______________________________________________________________________________________  
16. Họ tên vợ, chồng: _________________________________________________________________________________  
17. Chứng minh nhân dân cũ số……………..cấp ngày   ………nơi cấp __________________________________________  
18. Dấu vết riêng và dị hình: ____________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
     

                  Ngày…….tháng…….năm 20… 
 NGƯỜI KHAI KÝ TÊN 

____________________ 
(1)Viết chữ in hoa đủ dấu. 
 
 

 
4. Ảnh 3 x 4 
 

 
19. Ngón 
trỏ trái 

 
Ngón trỏ 
phải 
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Phụ lục 9 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ LÀM THẺ ĐI XE BUÝT MIỄN PHÍ  
 
         : __________________________________________________________________________  
         : _________________________________________________________________________  
                          : __________________________________________________________  
                   : __________________________________________________________________  
Tình tr              : _________________________________________________________________  
                     ề nghị                                                                      ị      

                     . 
                                                . 

 N             
 (ký tên) 

 (Ghi rõ họ và tên) 
 

X     ậ                           trú  à tì   trạng khuyết tật: 
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Phụ lục 10 
                                   

Độc lập –  ự do –  ạnh phúc 
Mẫu HK01 ban hành  

theo TT số 81/2011/TT-BCA ngày 
15/12/2011 

BẢ  K      Â  K ẨU 
(Dùng cho người từ đủ 14 tuổi trở lên) 

1. Họ và tên (1):…………………...………………..….……………………………….…………………………………………. 
2. Họ và tên gọi khác (nếu có): ……………………….………………..….…………..…………………………………………… 
3. Ngày, tháng, năm sinh:……………/…..…...……/………… …… 4. Giới tính: …………..………………………………… 
5. Nơi sinh: …..……………………...…………………………..…….………………………………………………………... 
6.  uê  uán: ...……………………………………..………..……………………….....….……… ...…………………………. 
7. Dân tộc: ……………………………8. Tôn giáo:………………...……… 9.  uốc t ch:…….……..……………....….…… 
10. CMND số: ……………………...……...…..…… 11. Hộ chiếu số: …………………………………….……...……….… 
12. Nơi thường trú: ………………...…..……………………….………..………..…………………………………………… 
13.     ch  chỗ ở hiện n y: ………….………..…………………………………..…………………………………..………… 
14. Trình độ học vấn (2):……………………………..….………. 15. Trình độ chuyên môn (3):……………..………..………….….. 
16. Biết tiếng dân tộc:………………………… ……..……....17. Trình độ ngo i ng :…………................….……..……………..…. 
18. Nghề nghiệp, nơi làm việc:……….…………………..…………………………………………………….……………….. 

19. Tóm t t về   n thân (Từ đủ 14 tuổi trở lên đến n y ở đâu, làm gì): 

    h n , năm  
  n  h n , năm 

 h    
(Ghi rõ số nhà, đường phố; thôn, xóm, làng, ấp,   n,  uôn, phum, 
sóc; xã/ phường/ th  trấn;  uận/ huyện; t nh/ thành phố. Nếu ở nước 

ngoài thì ghi rõ tên nước) 

  h  n h  p,  
n   l m    c 

   
   
   

 
20. Tiền án (Tội d nh, hình ph t, theo   n án số, ngày, tháng, năm củ  Tò  án):. …………………....…………………………………. 

 
 
21. Tóm t t về gi  đình (Bố, mẹ; vợ/chồng; con;  nh, ch , em ruột) (4): 
 

Từ tháng ... năm ...
đến tháng ... năm ...
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TT           
Ngày/ 

Tháng/ 
Năm si h 

 i i 
   h      h    h    hi        h   h    

hi       

       
       
       

 
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình./. 

 
 
 

………….….………..., ngày………...tháng………...năm……………... 
NGƯỜI KHAI HOẶC NGƯỜI VIẾT HỘ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 
 
 

 
 
(1) Viết chữ in hoa đủ dấu;  
(2) Ghi rõ trình độ học vấn cao nhất (Tiến sỹ, Thạc sỹ, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, t t nghi p phổ thông trung học, t t nghi p phổ thông c  
s …; nếu  hông  iết chữ thì ghi rõ   hông  iết chữ );  
(3) Ghi rõ chuyên ngành đ  c đào tạo ho c ho c trình độ tay ngh ,   c th , chuyên môn  ỹ thu t  hác đ  c ghi trong văn   ng, ch ng ch . 
( )  hi c  cha, m , con nuôi; ng  i nuôi d  ng; ng  i giám hộ th o  uy đ nh của pháp  u t (nếu c ). 

Phụ lục 10 (tiếp theo)
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Phụ lục 11 
Mẫu HK02 ban hành theo Thông tư số 81/2011/TT-BCA ngày 15/12/2011 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU 
Kính gửi: …………………………………………………….. 

I. Thông tin về người viết phiếu báo 
1. Họ và tên(1): ………………………………………….    Số điện thoại liên hệ ________________________________   
2. Giới tính:………………………….  3. CMND số:………………………  4. Hộ chiếu số: ______________________  
5. Nơi thường trú: _________________________________________________________________________________  
6. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: __________________________________________________________________________  
II. Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu 
1. Họ và tên(1): ………………………………………….    Số điện thoại liên hệ …………………………… 
2. Giới tính:…………… 3. Năm sinh: …../……/…… 4. Dân tộc: …………………. 5. Quốc tịch: _________________  
6. CMND số:……………………………………………. 7. Hộ chiếu số: _____________________________________  
8. Nơi sinh: ______________________________________________________________________________________  
9. Quê quán: _____________________________________________________________________________________  
10. Nghề nghiệp, nơi làm việc: ______________________________________________________________________  
11. Nơi thường trú: ________________________________________________________________________________  
12. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: _________________________________________________________________________  
13. Họ và tên chủ hộ: …………………………… 14. Quan hệ với chủ hộ: ____________________________________  
15. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu(2): ___________________________________________________________  
16. Những người cùng thay đổi: 

TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Nơi 
sinh 

Nghề 
nghiệp 

Dân 
tộc 

Quốc 
tịch 

CMND số 
(hoặc Hộ 
chiếu số) 

Quan hệ 
với người 

có thay đổi 
          
          
          

……….ngày……tháng……năm……. 
Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ (3) 

(Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ họ tên) 

……….ngày……tháng……năm……. 
NGƯỜI VIẾT PHIẾU BÁO 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 12 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

GIẤY CHUYỂN HỘ KHẨU 
1. Họ và tên:  ............................................................................................................................... 2. Giới tính:  ........................................................  
3. Họ và tên gọi khác (nếu có):  ................................................................................................................................................................................  
4. Sinh ngày ...... / ...... / ............. 5. Nơi sinh: .......................................................................................................................................................... 
 ...................................................................  
6. Quê quán: .............................................................................................................................................................................................................  
7. Dân tộc:  .................................... 8. Tôn giáo:  .....................................  9. CMND/ Hộ chiếu số:  ........................................................................  
10. Nơi thường trú:  ..................................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................................................  
11. Nơi chuyển đến:  ................................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................................................  
12. Lý do chuyển:  ....................................................................................................................................................................................................  
13. Họ và tên chủ hộ:  .......................................................................................  14. Sổ hộ khẩu số: ........................................................................  
15. Quan hệ với chủ hộ:  ...........................................................................................................................................................................................  
16. Những người trong hộ cùng chuyển hộ khẩu: (1) 

HỌ VÀ TÊN 
SINH NĂM 

QUÊ QUÁN DÂN 
TỘC 

TÔN 
GIÁO CMND SỐ QUAN HỆ (2) Nam Nữ 

        
        
        
        

  ....................., ngày ..... tháng ..... năm .......... 
  TRƯỞNG CÔNG AN .................... 
 (Ký, đóng dấu) 

                                           
(1 ) Nếu chuyển cả hộ thì nơi cấp giấy ghi rõ chuyển cả hộ để công dân nộp lại sổ hộ khẩu tại nơi thường trú mới. 
(2 ) Ghi mối quan hệ với người chuyển hộ khẩu tại Mục 1. 
Ghi chú: Lập 2 bản, một bản cấp cho công dân để nộp tại nơi đăng ký thường trú, một bản lưu lại nơi cấp giấy. 

Mẫu HK07 ban hành 
theo QĐ số 698/2007/QĐ-BCA(C11) 

ngày 01 tháng 7 năm 2007 

  ...................................  
Số: ........../GCHK 



Chúng tôi trân trọng cảm ơn Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã tài trợ tái bản quyển thông tin này.
This directory was republished thanks to the financial support of the International Labour Organization (ILO). 




