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SƠ YẾU LÝ LỊCH SINH VIÊN 
(Dùng cho sinh viên trúng tuyển 

v o  r  ng   i h c     h      thu t –   i h c      ng  

 

 

 

 
HỌ VÀ TÊN: .............................................................................................. 

 

Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................... 
 

Hộ khẩu thường trú: Số nhà ..........., đường ................................................ 

Ấp (Tổ, thôn)......... ................................................................................ ......... 

Xã (Phường) .......... ....................................................................... .................. 
 

Huyện (Quận, Thị trấn).............. ..................................................................... 
 

Tỉnh (Thành phố)....................... ..................................................................... 
 

Điện thoại liên hệ: (Cá nhân).......................................................................... 
 

Ba:………………………………….;  Mẹ: ......... …………………………….. 

 

 

Trong trường h p khẩn c p    o tin cho th n nh n th o th ng tin: 
 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH SINH VIÊN 

 
1. Phần  ản th n sinh viên 

-  Họ và tên:. ............................................................; Giới tính: ....................... 

- Ngày, tháng, năm sinh:……/…./…….; Nơi sinh:…........................................ 

- Hộ khẩu thường trú: Số nhà:………, đường ................................................... 

Ấp (Tổ/thôn)………….………, Xã (Phường, Thị trấn) .................................. 

Huyện (Quận),………………..……………., Tỉnh (TP)................................. 

- Dân tộc:............................................................; Tôn giáo: ............................. 

- Số chứng minh nhân dân: ............................ ; Ngày cấp cấp:........./……/……. 

- Nơi cấp:…………………………………;Email:............................................. 

- Số thẻ bảo hiểm y tế:……………………..;Điện thoại cá nhân:........................ 

- Tài khoản Facebook:…………………………………………………………... 

- Đối tượng chính sách: 

 Con Liệt sĩ (Photo công chứng giấy chứng nhận)   

 Con Thương binh (Photo công chứng giấy chứng nhận)   

 Hộ nghèo (Photo sổ hộ nghèo có công chứng/ xác nhận)   

 Là người dân tộc:  ……………………..     

 Mồ côi cả cha và mẹ không nơi nương tựa   

 Có cha, mẹ thường trú tại vùng cao, miền núi, hải đảo   
- Năm tốt nghiệp THPT:................. 

- Xếp loại về học tập: ........................................ 

- Xếp loại tốt nghiệp:......................................... 

- Hạnh kiểm: ..................................................... 

- Ngày vào Đoàn TNCS HCM: .…/.…/……. 

Nơi kết nạp:................................................... ……………………………… 

- Ngày vào Đảng CSVN: ……/…..…/……… 

Nơi kết nạp:................................................... ……………………………... 

- Khen thưởng, kỷ luật:...................................... ……………………………….. 

- Trường học tại THPT:.........................................................................................     

- Năng khiếu:…………………………………………………………………….. 

- Thành tích:……………………………………………………………………… 

 

- Ngày nhập học:….…/….…/………; Ngành học:............................................. 

-  Khóa: 20…. – 20…..; Khoa: ............................................................................ 

-  Lớp:…………………………………; Mã số SV: ............................................ 

- Chỗ ở tạm trú hiện nay:.................................................................................... 

…………………………………………………………………………………... 

2. Phần gia đình 

1.  Họ tên cha: ..... ………………………………..; Ngày sinh:.......................... 

 

 
Ảnh 4 x 6 

 
(Ảnh chụp không 

quá 3 tháng) 



Dân tộc:……………..; Tôn giáo:…………….; Quốc tịch: ........................... 

Nghề nghiệp:…………………………………..; Điện thoại: ......................... 

Hộ khẩu thường trú: ..................................................................................... . 

Số CMND:……………………; Ngày cấp:…./…./……; Nơi cấp:………… 

2.  Họ tên mẹ:...... ………………………………..; Ngày sinh:.......................... 

Dân tộc:……………..; Tôn giáo:…………….; Quốc tịch: .......................... 

Nghề nghiệp:…………………………………..; Điện thoại: ........................ 

Hộ khẩu thường trú: ............................................................. ........................ 

Số CMND:……………………; Ngày cấp:…./…./……; Nơi cấp:………… 

3.  Họ tên vợ/chồng (nếu có):………………..…..; Ngày sinh: ........................... 

Dân tộc:……………..; Tôn giáo:…………….; Quốc tịch: .......................... 

Nghề nghiệp:…………………………………..; Điện thoại: ........................ 

Hộ khẩu thường trú: .....................................................................................  

Số CMND:……………………; Ngày cấp:…./…./……; Nơi cấp:………… 

3.  Họ tên Người giám hộ (nếu có):………………..…..; Ngày sinh: .................. 

Dân tộc:……………..; Tôn giáo:…………….; Quốc tịch: .......................... 

Nghề nghiệp:…………………………………..; Điện thoại: ........................ 

Hộ khẩu thường trú: .....................................................................................  

Số CMND:……………………; Ngày cấp:…./…./……; Nơi cấp:………… 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai tôi xin 

hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng nhà trường và pháp luật. 

…………., ngày tháng năm 20…. 

Cam đoan của gia đình Sinh viên khai lý lịch 

về lời khai của sinh viên  (ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 
 

X C NH N CỦA CH NH  UY N ĐỊA PH ƠNG NƠI SINH VIÊN C  T   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chú ý:   -  Sinh viên điền thông tin đầy đủ công chứng ở địa phương và nộp lại cho GVCN vào ngày họp GVCN lần đầu tiên 

- Phần thông tin lớp và mã sinh viên sau khi có thông tin cụ thể thì sinh viên điền vào sau. 


