
5. Họ và tên, nghề nghiệp, nơi ở của anh (chị) em ruột: 

 

TT 

Mối 

quan 

hệ 

Họ và tên 
Năm 

sinh 
Nghề nghiệp Nơi ở hiện nay 

1      

2      

3      

4      

 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai tôi xin chịu 

trách nhiệm hoàn toàn. 

 

   Cam đoan của gia đình                       ………….., ngày……tháng ……năm 20…… 

   về lời khai của sinh viên                                           Ngƣời khai 
                                                                        (Ký tên, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƢƠNG 
 

   (Đề nghị chính quyền địa phương xác nhận thông tin sinh viên đã khai) 
 

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

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

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

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

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

      ………….., ngày……tháng ……năm 20………. 
                                                                           (Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

LÝ LỊCH SINH VIÊN 

 

- Họ và tên:  .............................................................................................................  

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

- Hộ khẩu thường trú: Số nhà:……….., ấp (khóm):…………………………….. 

   xã (phường): ………………………..huyện (quận,TP, TX):………………….. 

  tỉnh (thành phố): ……………………………………………………………… 

- Điện thoại cá nhân: ……………………………………………………………. 

- Điện thoại gia đình: ……………………………………………………………. 

- Khi cần báo tin cho ai, ở đâu?: ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………… 

  



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH SINH VIÊN 

           I. PHẦN BẢN THÂN 

- Họ và tên: …….…………………………………………… 

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

           - Nơi sinh: …………………………………………………... 

       Ảnh 4 x 6 - Dân tộc: ………………………Tôn giáo: ………………… 

          - Điện thoại: ………………………………………………… 

   - Email:………………………………………………………    

   - CMND/CCCD:…………………………………………….  

                               - Ngày cấp…………/………………/………………………. 

                               -  Nơi cấp:…………………………………………………… 

-      Đoàn viên, Ngày vào Đoàn:……./……./…….. 

-      Đảng viên, Ngày vào Đảng:……./……./…….. 

- Năm tốt nghiệp THPT: …………… Xếp loại TN: ………… 

- Tổng điểm trúng tuyển:……..điểm. (Môn 1: …….; Môn 2: ……; Môn 3: ……) 

- Điểm thưởng (nếu có): ……………Thành tích (nếu có)::……………………… 

  ………………………………………………………………………………….. 

- Kết quả học tập lớp 12: Học tập:…………………..;Hạnh kiểm:.…................  

 

Tóm tắt quá trình học tập (ghi rõ thời gian, nơi học tập): 

Từ     -     Đến  Nơi học tập Ghi chú 

..…... – ……..   

..….. – ….…..   

…….. – ……..   

…….. – ……..   

…….. – ……..   

 

II. THÀNH PHẦN GIA ĐÌNH 

1. Cha: 

- Họ và tên: …………………………………Ngày, tháng, năm sinh:…../…../………. 

- Dân tộc: ……………..Tôn giáo: …………Nghề nghiệp: ………………………….. 

- Hộ khẩu thường trú: Số nhà:……….. …….., ấp (khóm):…………………………… 

xã (phường): …………………………..huyện (quận,TP, TX): ……………….……..  

tỉnh (thành phố): …………………………………………………………….............. 

- Hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội (làm gì, ở đâu?) 

Trƣớc 30 - 4 - 1975 Sau 30 - 4 - 1975 

………………………………………... 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

………………………………………... 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

2. Mẹ: 

- Họ và tên: ……………………………….Ngày, tháng, năm sinh:…../…../……….. 

- Dân tộc: …………   Tôn giáo: …………Nghề nghiệp: …………………………… 

- Hộ khẩu thường trú: Số nhà:…………….., ấp (khóm):…………………………….. 

xã (phường): …………………………..huyện (quận,TP, TX): ……………………… 

tỉnh (thành phố): …………………………………………………………….............. 

 - Hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội (làm gì, ở đâu?) 

Trƣớc 30 - 4 - 1975 Sau 30 - 4 – 1975 

………………………………………... 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

………………………………………... 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

3. Vợ hoặc chồng (nếu có): 

- Họ và tên: ……………………………….Ngày, tháng, năm sinh:…../…../……….. 

- Dân tộc: ………    Tôn giáo: ……………Nghề nghiệp:…………………………… 

- Hộ khẩu thường trú: Số nhà:…………….., ấp (khóm):………………………........ 

xã (phường): ………………..huyện (quận,TP,TX): ……………..…………………. 

tỉnh (thành phố): ……………………………………………………………............. 

- Hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội (làm gì, ở đâu?)………………………........... 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

4. Con: 

  4.1. Họ và tên: ………………………….Ngày, tháng, năm sinh: …../…./……… 

 Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………. 

  4.2. Họ và tên: ………………………….Ngày, tháng, năm sinh: …../…./……… 

 Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………. 
 


