
HƯỚNG DẪN KHAI LÝ LỊCH NHẬP HỌC 
 

 
 

Sinh viên truy cập vào website http://mybk.hcmut.edu.vn/nhaphoc. 

Sau đó đăng nhập với “Mã số nhập học” và “Mật khẩu” được cấp lúc xem kết quả trúng 
tuyển. 

Bước 1: Sinh viên khai các thông tin cần có để in sơ yếu lý lịch nhập học. 

Bước 2: Sinh viên xác nhận hoàn tất bản khai. In ra sơ yếu lý lịch và mẫu đăng ký mở tài 
khoản ngân hàng OCB. 

 Lưu ý: sau khi xác nhận hoàn tất thì Sinh viên sẽ không chỉnh sửa thông tin được 
nữa. Nếu có nhu cầu chỉnh sửa thì Sinh viên khai lại hồ sơ khác và in ra.  

Bước 3: Sinh viên mang Sơ yếu lý lịch, mẫu đăng ký mở tài khoản ngân hàng OCB cùng 
các giấy tờ liên quan đến nhập học vào thời gian đã được báo trước.  

 

 

http://mybk.hcmut.edu.vn/nhaphoc


Đăng Nhập 

 
Hình: Giao diện đăng nhập – Nhập mã số nhập học 

 

 
Hình: Giao diện đăng nhập – Nhập mật khẩu 

 

Sinh viên nhập “mã số nhập học” sau đó nhập “mật khẩu”. 

Trường hợp sai mã số nhập học hay mật khẩu, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ.  



Quản Lý Hồ Sơ Khai Lý Lịch 

 
Hình: Giao diện quản lý hồ sơ nhập học 

Mỗi lần tạo hồ sơ mới thì danh sách hồ sơ nhập học sẽ xuất hiện thêm 1 dòng mới.  

Nếu chưa xác nhận hoàn tất hồ sơ thì Sinh viên được quyền chỉnh sửa thông tin hồ sơ. 
Nếu đã xác nhận hoàn tất hồ sơ thì Sinh viên sẽ không chỉnh sửa được và phải tạo hồ sơ 
xác nếu muốn chỉnh sửa thông tin.  

 

Lưu ý: Những thông tin Họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, ngành trúng truyển. 
Sinh viên sẽ không chỉnh sửa được các thông tin này. Nếu xảy ra sai xót, Sinh viên vui 
lòng phản hồi về bộ phận hỗ trợ để cập nhật lại thông tin. 

  



Khai thông tin cá nhân 

 

 
Hình: Khai Sơ yếu lý lịch 

Sinh viên khai thông tin, sau đó ấn Lưu và in hồ sơ. 



 
Hình: Xác nhận hoàn tất hồ sơ 

Sinh viên cần xác nhận hoàn tất hồ sơ, để có thể in hồ sơ. 

 

 
Hình: Mẫu in sơ yếu lý lịch 



 
Hình: Mẫu in đăng ký mở tài khoản ngân hàng OCB 

 

 

 


