
HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI THÔNG TIN  

SỐ CMND THÀNH SỐ ĐDCN/CCCD 

 Thực hiện công văn số 912/BHXH-QLT ngày 10/5/2022 của Giám đốc 
Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng về việc kê khai số Định danh cá nhân hoặc 
Căn cước công dân (ĐDCN/CCCD) khi nộp hồ sơ tham gia Bảo hiểm Y tế bắt 
buộc (BHYT). 

 Phòng Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên và yêu cầu sinh 
viên kế khai thông tin số ĐDCN/CCCD vào hệ thống quản lý đào tạo của nhà 
trường. 

Thời gian mở hệ thống để kê khai: 

 Từ ngày 08/8/2022 đến 31/8/2022, sau thời gian trên hệ thống tự động 
khóa. 

 Các bước thực hiện kê khai thay đổi thông tin số chứng minh nhân dân 
(CMND) thành số căn cước công dân (CCCD). 

Lưu ý: Việc thay đổi thông tin là quan trọng, liên quan đến hồ sơ sinh 
viên, hồ sơ tốt nghiệp của sinh viên. Vì vậy, đề nghị sinh viên điền thông tin 

chính xác! 

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống https://daotao.vku.udn.vn/sv  

Bước 2: Tại danh mục “Lý lịch sinh viên” – chọn “Quản lý lý lịch” 

 
Bước 3: Chọn chức năng “Sửa hồ sơ”  
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Bước 4: Tại phần “Thông tin cá nhân” -  Sinh viên chú ý sửa phần 
“CMND/CCCD” (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân). Nếu có sự thay đổi 
về CMND và CCCD/CCCD gắn chip.  

- Đối với thẻ Căn cước công dân làm từ 01/01/2016 đến trước ngày 10/10/2018 
thì nơi cấp là Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư. 

- Với các thẻ làm từ ngày 10/10/2018 thì nơi cấp Căn cước công dân là Cục 
Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

Sau khi điền xong các thông tin cần thiết. Sinh viên nhấn “Lưu” để hoàn thành 
việc thay đổi thông tin CMND/CCCD. 

 

 

 

 


