
BỘ QUỐC PHÒNG 
……………..………… 

……………..………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

BẢN THẤM TRA XÁC MINH LÝ LỊCH 

 

I. SƠ YẾU LÝ LỊCH 

Họ và tên thường dung: ………………………………………….……………………………………….. (Nam, Nữ) 

Họ và tên khai sinh: ……………………………………….…… Tên khác: …………………………………………. 

Sinh ngày ............... tháng .............. năm ..................... Dân tộc: .............................. Tôn giáo: ................................. 

Cấp bậc, chức vụ, đơn vị hoặc nghề nghiệp: ………………………………………….…………………………….. 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

Quê quán: ………………………………………….…………………………………………………………………………... 

Trú quán: ………………………………………….………………………………………………………………………...... 

Chỗ ở hiên nay của gia đình: ………………………………………….………………………………………………...  

Nhập ngũ: ……………..…… Đảng: ……………………. Chính thức: …………………. Đoàn: …………………... 

Thành phần gia đình: …………………………………... TP Bản thân: …………………………………………….. 

Trình độ văn hóa: ……………………………………..… Học hàm, học vi: ………………………………………… 

Họ tên cha: ………………………………………………… Năm sinh: ……………… Nghề nghiêp: ……………… 

Họ tên me: ………………………………………………… Năm sinh: ……………… Nghề nghiêp: ……………… 

Họ tên vợ (Chồng): ..…………………………………… Năm sinh: ……………… Nghề nghiêp: ……………… 

Ho tên, năm sinh, nghề nghiệp các con: …………………………….………………….…………………………….. 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 
………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

Ghi rõ họ tên, năm sinh, thành phần, nghề nghiệp, nơi ở, tình hình kinh tế và quan hệ chính trị - 

xã hội từng thời kỳ cho đến nay của từng người trong gia đình: 

- Họ tên ông nội: …………………………..…………… Năm sinh: ……………… Nghề nghiêp: ………..……… 

- Họ tên bà nội: ………………………….....…………… Năm sinh: ……………… Nghề nghiêp: ………..……… 

+ Trước cách mạng tháng 8/1945: …………………………….………………….…………………………………….. 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 
………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 
………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

+ Trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ: …………………………….………………….…………………….. 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 
………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 
………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

+ Hòa bình lập lại cho đến nay (1954 đối với miền Bẳc; 1975 đối với miền Nam): …………………… 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 
………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 
………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

Ghi theo giấy khai sinh 

Mẫu 5b1 

VIẾT CHỮ IN HOA 

VIẾT CHỮ IN HOA 

Chọn giới tình nào thì gạch bỏ giới tính còn lại 

Theo CMTND Theo CMTND 

Sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

Địa chỉ nơi sinh (xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố)) 

Theo hộ khẩu thường trú (số nhà, đường, tổ (xóm), xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố)) 

Ghi như phần trú quán 

Theo quyết định Theo quyết định Theo quyết định 

Nông dân, công nhân, công chức Sinh viên 

12/12 Không ghi 

Không ghi 

VIẾT CHỮ IN HOA 

VIẾT CHỮ IN HOA 

VIẾT CHỮ IN HOA 

Theo CMTND 

Theo CMTND 

Theo CMTND 

Ghi theo giấy khai sinh 

VIẾT CHỮ IN HOA 

VIẾT CHỮ IN HOA 

Theo CMTND 

Theo CMTND 

Ghi rõ làm gì, ở đâu (xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố)), nếu đã mất phải ghi rỗ lý do mất, 

năm mất 

Ghi rõ làm gì, ở đâu (xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố)), nếu đã mất phải ghi rỗ lý do mất, 

năm mất 

Ghi rõ làm gì, ở đâu (xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố)), nếu đã mất phải ghi rỗ lý do mất, 

năm mất 



- Họ tên ông ngoại: ………………………..…………… Năm sinh: ……………… Nghề nghiêp: ………..……… 

- Họ tên bà ngoại: …………………………..…………… Năm sinh: ……………… Nghề nghiêp: ………..…… 

+ Trước cách mạng tháng 8/1945: …………………………….………………….…………………………………….. 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 
………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 
………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

+ Trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ: …………………………….………………….…………………….. 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 
………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 
………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

+ Hòa bình lập lại cho đến nay (1954 đối với miền Bẳc; 1975 đối với miền Nam): …………………… 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 
………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

- Họ tên cha: ……………………………..…………… Năm sinh: ………………… Nghề nghiêp: …..……..……… 

- Họ tên mẹ: …………………………..………….… Năm sinh: ………………… Nghề nghiêp: ………..…..…… 

+ Trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ: …………………………….………………….…………………….. 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 
………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 
………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

+ Hòa bình lập lại cho đến nay (1954 đối với miền Bẳc; 1975 đối với miền Nam): …………………… 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 
………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 
………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

- Họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, KT, CT, XH của anh, chị, em ruột bố. 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 
………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 
………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 
………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 
………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 
………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 
………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 
………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

VIẾT CHỮ IN HOA 

VIẾT CHỮ IN HOA 

Theo CMTND 

Theo CMTND 

Ghi rõ làm gì, ở đâu (xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố)), nếu đã mất phải ghi rỗ lý do mất, 

năm mất 

Ghi rõ làm gì, ở đâu (xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố)), nếu đã mất phải ghi rỗ lý do mất, 

năm mất 

Ghi rõ làm gì, ở đâu (xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố)), nếu đã mất phải ghi rỗ lý do mất, 

năm mất 

VIẾT CHỮ IN HOA 

VIẾT CHỮ IN HOA 

Theo CMTND 

Theo CMTND 

Ghi rõ làm gì, ở đâu (xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố)) 

Ghi rõ làm gì, ở đâu (xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố)), nếu đã mất phải ghi rỗ lý do mất, 

năm mất 

Ghi rõ HỌ VÀ TÊN (IN HOA). làm gì, ở đâu (xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố)), nếu đã 

mất phải ghi rỗ lý do mất, năm mất 



- Họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, KT, CT, XH của anh, chị, em ruột mẹ. 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 
………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 
………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 
………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 
………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 
………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 
………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

- Họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, KT, CT, XH của anh, chị, em ruột. 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 
………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 
………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 
………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 
………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 
………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

- Bản thân (Có điều gì tốt, xấu trong quan hệ chính trị - xã hội ở địa phương) 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 
………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 
………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 
………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 
………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 
………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 
………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 
*
 Quan hệ với người nước ngoài hoặc người Việt Nam ở nước ngoài (Ghi rõ lý do, tính chất; mức 

độ, thái độ chính trị, ...trong mối quan hệ của ông, bà, cha, mẹ, anh chị, em và bản thân nếu có). 

Họ tên, năm sinh, chức vụ, chữ ký người cung cấp. 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                           
*
 Những trường hợp nội dung dài không ghi hết, cphải ghi tiếp sang trang giấy khác và kẹp vào 

trang cuối của Bản xác minh; có đóng dấu giáp lai. 

Ghi rõ HỌ VÀ TÊN (IN HOA). làm gì, ở đâu (xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố)), nếu đã 

mất phải ghi rỗ lý do mất, năm mất 

Ghi rõ HỌ VÀ TÊN (IN HOA). làm gì, ở đâu (xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố)), nếu đã 

mất phải ghi rỗ lý do mất, năm mất 

Ghi rõ bản thân ở đị phương có chấp hành quy định của địa phương và pháp luật nhà nước hay không. 

Phẩm chất đạo đức. giai quyết các mối quan hệ ở địa phương. 

Ghi rõ họ tên, chức danh (bố hoặc mẹ), ngày tháng năm sinh, ký tên 

Ghi rõ họ tên, chức danh (bí thư hoặc phó bí thư), ký tên 



III. KẾT LUẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG HOẶC CƠ QUAN ĐƠN VỊ (về nguồn gốc, thành phần, 

lịch sử chính trị và quan hệ xã hội của gia đình nội, ngoại và bản thân). 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 
………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

 Ngày ……… tháng ……… năm ……… 

TM. Đảng ủy xã (phường) hoặc cơ quan đơn vị 

 

 

 

 

IV. Ý KIẾN CỦA CÁN BỘ ĐI XÁC MINH (Ghi rõ họ tên, cấp bậc, chức vụ) 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 
………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

 Ngày ……… tháng ……… năm ……… 

 

 

 

 

V. KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN BẢO VỆ AN NINH ………………………………………………………… 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 
………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

                       Ngày ……… tháng ……… năm ……… 

TM. Cơ quan bảo vệ an ninh 

 

 

 

 

 

VI. KẾT LUẬN CỦA CẤP ỦY CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (cấp Trung đoàn và tương đương trở lên) 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 
………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

 Ngày ……… tháng ……… năm ……… 

TM. Đảng ủy ………………………………………………… 

 

 

 

Không ghi. Do địa phương ghi 

Không ghi. Do người đi xác minh ghi 

Không ghi.  

Không ghi.  


