
Mẫu CM3c 
Theo hướng dẫn số 12/HD-CATP(PC13) 
Ngày 10/05/2007 ciìa Giám Đốc CATP

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

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CAP Đ ổ i 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 :...................................................................................................................................
Nơi ở hiện nay:..................................................................................................................................................................
Sổ hộ khẩu số :................................................................. trang sô: ..................
Họ tên cha:..........................................................................................................................................................................
Họ tên m ẹ :..........................................................................................................................................................................
Họ tên vợ/ chồng:..............................................................................................................................................................

Lý do cấp đổi CMND: 1 /-CMND quá hạn sử dụng □
21- Số CMND không rõ □
3/- Ảnh mờ; Bung nhựa □
4/- Lý do khác .........................

Tôi nộp kèm:
+ 1 CMND mang s ô : ................................................................cấp n g à y :..................................................................
+ 2 ảnh màu (3cmx4cm) mới chụp đúng theo quy cách.

Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thật.
Ngày...........tháng........................ năm 20.

Người tự khai 
(Ký, ghi rỡ hụ tên)

BÔ PHÂN CẤP CMND QUY CÁCH ẢNH LÀM CMND
Đã nhận 2 ảnh đúng với ảnh trong tờ khai.

Ngày........tháng.......năm 20.......
Cán bộ kiểm tra 

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ánh màu 3cm X 4cm trên loại giấy láng (thông thường), 
phông nền màu sáng (xanh dương nhạt hoặc trắng), đầu để 
trần, mặt nhìn thẳng, không mang kính, tóc gọn nhìn rõ hai 
tai, trán, trang phục nghiêm túc, lịch sự. Ánh mới chụp 
(không quá một năm tính đến ngày nộp hồ sơ).

Ảnh Ảnh
3 x 4 3 x 4

(Ảnh sô" 1) (Ảnh số  2)



I. KẾT QUẢ XÁC MINH CỦA PHÒNG H ồ s ơ  CẢNH SÁT

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

N gày......... tháng............ năm 20.........  N gày..........tháng ..............năm 20.

T/L. TRƯỞNG PHÒNG CÁN BỘ TRA c ứ u
ĐỘI TRƯỞNG TT.CCCD

II. GIẢI QUYẾT CỦA ĐƠN VỊ CAP CHỨNG MINH NHÂN DÂN

DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO

Ngày.......... tháng.........năm 20
CÁN BỘ ĐỀ XUẤT


