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HƯỚNG DẪN KHAI LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC MẪU 2A 

 

Bước 1: Đăng nhập hệ thống EGOV 

- Link truy cập: EGOV.YDS.EDU.VN 

- Tài khoản: Mỗi nhân viên sẽ được cấp 01 tài khoản gồm 

o Tên đăng nhập: địa chỉ mail UMP (…@ump.edu.vn) hoặc Mã số nhân viên 

o Mật khẩu: Mã số nhân viên (yêu cầu thay đổi sau khi đăng nhập lần đầu) 

Lưu ý: Đối với các nhân viên đã có tài khoản quản lý trình ký công văn, phần mềm E 

(quản lý đào tạo) sẽ sử dụng tên đăng nhập và tài khoản của hai hệ thống trên để truy cập 

vào phần mềm này. 

 

Bước 2: Hướng dẫn nhập thông tin lý lịch theo mẫu 2A 

Sau khi truy cập vào hệ thống, người dùng truy cập vào menu: Thông tin cá nhân > Khai báo 

thông tin lý lịch 2A 
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Màn hình nhập thông tin sẽ hiển thị như hình dưới: 

 

Người dùng nhập liệu các nội dung lên form cụ thể như sau: 

 

Lưu ý những phần nhập Ngày/Tháng/Năm: nếu Thầy/Cố không nhớ chính xác 

Ngày/Tháng, xin vui lòg nhập 01/01/Năm để Phòng Tổ chức Cán bộ sẽ rà soát thông tin. 

 

1. Họ và tên khai sinh:  

Viết chữ in hoa đúng với họ và tên trong giấy khai sinh 

2. Tên gọi khác: 

Là tên gọi khác hoặc bí danh khác dùng trong hoạt động cách mạng, báo chí, văn học nghệ thuật, 

… (nếu có) 

3. Sinh ngày:  

Ghi đầy đủ ngày, tháng năm sinh như trong giấy khai sinh 
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4. Nơi sinh:  

Nơi CBCC được sinh ra (ghi đúng như trong giấy khai sinh). Nếu có thay đổi địa danh đơn vị 

hành chính thì ghi “nay là” 

5. Quê quán:  

Ghi nơi sinh trưởng của cha đẻ/ông nội của CBCC Trường hợp đặc biệt có thể ghi theo quê quán 

của mẹ đẻ/người nuôi dưỡng mình từ nhỏ (nếu không biết rõ cha, mẹ đẻ). 

6. Dân tộc:  

Ghi rõ tên dân tộc theo quy định của Nhà nước như: Kinh, Tày, Nùng, Thái, Mường, Mông, Ê 

đê, Kh’me, …    

7. Tôn giáo:  

Công giáo, Phật giáo, Hồi giáo, Cao Đài, … Nếu không theo tôn giáo nào, thì ghi là “Không”, 

không được bỏ trống. 

8. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  

Ghi theo địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú 

9. Nơi ở hiện nay: 

Ghi theo địa chỉ nơi đang ở hiện tại 

10. Nghề nghiệp khi được tuyển dụng:  

Ghi rõ đã làm nghề gì để kiếm sống trước khi được tuyển dụng. Nếu chưa có nghề, sống phụ 

thuộc vào gia đình, thì ghi là “Không nghề nghiệp”. 

11. Ngày tuyển dụng: 

Ngày, tháng, năm có quyết định tuyển dụng 

12. Chức vụ (chức danh) hiện tại:  

Chức vụ, chức danh công việc chính được phân công đảm nhiệm về chính quyền (hoặc Đảng, 

đoàn thể), kể cả kiêm nhiệm 

13. Công việc chính được giao:  

Tên công việc chính được lãnh đạo phân công đảm nhiệm 

14. Ngạch công chức (viên chức): 

Tên ngạch công chức hoặc viên chức được bổ nhiệm 

15.1. Trình độ giáo dục phổ thông:  

Đã tốt nghiệp lớp mấy, thuộc hệ đào tạo phổ thông nào. 
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Ví dụ: Lớp 10/10 (đối với người tốt nghiệp lớp 10 hệ 10 năm); Lớp 12/12 (đối với người tốt 

nghiệp lớp 12 hệ 12 năm. 

15.2. Trình độ chuyên môn cao nhất:  

Trình độ chuyên môn cao nhất được đào tạo, bồi dưỡng tại thời điểm kê khai kèm theo chuyên 

ngành đào tạo. 

VD: Người có nhiều văn bằng đào tạo như: kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ thì chỉ kê khai trình 

độ chuyên môn cao nhất hiện tại là: Tiến sĩ + chuyên ngành đào tạo. 

15.3 Lý luận chính trị:  

Trình độ lý luận chính trị cao nhất đã được đào tạo, bồi dưỡng 

15.4. Quản lý nhà nước: 

- Chứng chỉ đào tạo tiền công vụ; chứng chỉ bồi dưỡng theo ngạch công chức, các văn bằng có 

giá trị thay thế các loại chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước. 

- Chứng chỉ bồi dưỡng theo chức danh công chức lãnh đạo Cấp Phòng và tương đương, cấp Sở 

và tương đương, cấp Vụ và tương đương, Thứ trưởng và tương đương; Chủ tịch, Phó Chủ 

tịch HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện và cấp tỉnh; chứng chỉ đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức cấp xã; chứng chỉ bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã, cấp huyện và 

cấp tỉnh. 

15.5. Ngoại ngữ: 

- Ghi tên ngoại ngữ + trình độ đào tạo A, B, C. Ví dụ: Anh C, Pháp B, Nga A, …; 

- Trường hợp CBCC được đào tạo đại học hoặc trên đại học ở nước ngoài, có sử dụng ngoại 

ngữ của nước sở tại để học tập, nghiên cứu nhưng không được cấp bằng ngoại ngữ, thì được 

công nhận ngoại ngữ ở trình độ D. Ví dụ như: Nga D, Hungari D, …; 

- Trường hợp CBCC đã có bằng ngoại ngữ từ trình độ cử nhân trở lên thì ghi tên văn bằng + 

tên ngoại ngữ. Ví dụ: Cử nhân Pháp văn, Thạc sĩ Anh văn, … 

15.6. Tin học: 

Ghi trình độ tin học cao nhất phù hợp với văn bằng, chứng chỉ của CBCC được cơ quan có thẩm 

quyền cấp. Ví dụ như: Tin học Văn phòng A, B, C hoặc Kỹ sư, Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ. 

16. Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:  

- Ghi rõ ngày, tháng, năm được kết nạp vào Đảng; 
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- Nếu kết nạp Đảng lần thứ 2 mà tuổi Đảng được tính liên tục thì ngày vào Đảng tính từ lần 

thứ nhất; 

- Nếu tuổi Đảng không tính liên tục thì ghi ngày vào Đảng lần thứ 2. 

17. Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội:  

Ghi ngày, tháng, năm tham gia tổ chức Đoàn, Hội, …và ghi rõ làm việc gì trong tổ chức. 

18. Ngày nhập ngũ:  

- Ghi ngày, tháng, năm đi bộ đội, công an và ngày xuất ngũ. Ghi rõ quân hàm hoặc chức vụ 

cao nhất trong quân đội hoặc công an (nếu có). 

- Nếu có thời gian tái ngũ, thì ghi thêm ngày tái ngũ bên cạnh ngày nhập ngũ. 

19. Danh hiệu được phong tặng cao nhất:  

Danh hiệu anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân 

dân, ưu tú, … (nếu có) và năm được phong tặng. 

20. Sở trường công tác:  

Làm việc gì thì thích hợp nhất, có hiệu quả nhất (công tác Đảng, đoàn thể; quản lý kinh tế, hành 

chính, doanh nghiệp; sở trường nghiên cứu về…, giảng dạy về…; nghệ nhân gì, viết văn, họa sĩ, 

ca sĩ, diễn viên, vận động viên,…). 

21. Khen thưởng: 

- Thời gian khen thưởng: tháng/năm. 

- Nội dung và hình thức khen thưởng: khen thưởng về thành tích gì, hình thức như: Giấy khen, 

Bằng khen, Huy chương, Huân chương. 

- Cấp quyết định khen thưởng. 

22. Kỷ luật: 

- Thời gian bị xử lý kỷ luật: tháng/năm. 

- Lý do và hình thức kỷ luật như: Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, hạ ngạch, cách chức, 

buộc thôi việc. 

- Cấp quyết định kỷ luật. 

23. Tình trạng sức khỏe:  

Tình trạng sức khỏe bản thân hiện tại (Tốt, trung bình, kém); có bệnh gì mãn tính, ghi rõ chiều 

cao cơ thể, ghi rõ cân nặng cơ thể và nhóm máu gì. 
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24. Là thương binh hạng:  

Ghi rõ là thương binh hạng mấy trên mấy (nếu có). Trường hợp là con gia đình thuộc diện chính 

sách, thì ghi rõ là con thương binh, con liệt sĩ, con người nhiễm chất độc da cam Dioxin, …        

25. Số CMND:  

Số CMND, ngày cấp và nơi cấp 

26. Số sổ BHXH (là 10 số cuối (ô thứ 4) thẻ BHYT của mỗi CBCC): 

Ghi rõ các chữ số thể hiện trên sổ BHXH 

27. Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học: 

Chỉ kê khai sau khi đã tốt nghiệp đối với các chương trình, đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, yêu cầu 

phải đính kèm file bằng cấp tương ứng (dung lượng ≤ 5MB). 

28. Tóm tắt quá trình công tác: 

Ghi rõ các mốc thời gian (Tháng + năm) tương ứng với chức danh, chức vụ, đơn vị công tác: 

29. Đặc điểm lịch sử bản thân: 

Đảm bảo Kê khai trung thực và đầy đủ các thông tin liên quan đến bản thân và thân nhân của 

CBCC. 

30. Quan hệ gia đình: 

Nêu rõ mối quan hệ, kê khai tóm tắt những đặc điểm các thông tin chính. 

31. Nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức: 

Phần này do cơ quan cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng CBCC đánh giá. 

32. Học hàm, học vị: 

Chỉ kê khai bằng cấp tốt nghiệp đối với các chương trình, đào tạo, bồi dưỡng dài hạn (Đại học, 

Thạc sĩ, Tiến sĩ, Phó Giáo sư, Giáo sư, Giáo sư danh dự, Viện sĩ…), yêu cầu phải đính kèm file 

bằng cấp tương ứng (dung lượng ≤ 5MB). 

Lưu ý: 

Để thêm thông tin trong các mục 27; 28; 30 

Người dùng nhấn nút bổ sung, màn hình phụ sẽ hiển thị: 
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Khi đã nhập đầy đủ các nội dung, người dùng tick chọn và bấm nút lưu để lưu các thông tin  

 

Nếu đã điền đầy đủ thông tin hệ thống sẽ báo thành công 

 

Trong trường hợp điền thiếu các thông tin, hệ thống sẽ cảnh báo. Người dùng tìm đến các thông 

tin còn thiếu để cập nhật đầy đủ thông tin 

 

Thông tin sau khi lưu sẽ được cập nhật lên hệ thống quản trị nhân sự HRM chung của Trường. 

Phòng TCCB sẽ tiến hành rà soát các thông tin theo hồ sơ được lưu trữ để duyệt thông tin của 

người dùng. 

 


