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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 SƠ YẾU LÝ LỊCH HỌC SINH, SINH VIÊN  
 

 

 

I. PHẦN BẢN THÂN HỌC SINH, SINH VIÊN 
 

- Họ và tên:………………………………………………; Giới tính: Nam                        Nữ 

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

- Hộ khẩu thường trú: số nhà……………………………..; Đường…………………………...……….. 

 Ấp (khu vực)…………………………………………….; Xã (phường)………………………………     

 Huyện (quận,thị trấn)……………………………………; Tỉnh (thành phố)…………………………. 

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

- Số CMND (CCCD):……………………………………; E-mail:……………………..……………... 

- Điện thoại cá nhân:……………………………………...; Điện thoại bạn thân nhất:………………… 

- Đối tượng chính sách: 

      Con liệt sĩ (bản sao GCN có thị thực) 

      Con thương binh (bản sao GCN có thị thực) 

      Hộ nghèo/ Hộ cận nghèo (bản sao Sổ HN/HCN có thị thực) 

 Là người dân tộc:       Chăm        Khmer                                           

      Mồ côi cả cha và mẹ không nơi nương tựa 

      Có cha, mẹ thường trú tại vùng cao, miền núi, hải đảo 

      Bản thân là Bộ đội xuất ngũ. Năm xuất ngũ:…….. 

      Dân tộc khác……………….

- Ngày vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:……………../…………../…………………….. 

- Nơi kết nạp:…………………………………………………………………………………………… 

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:…………………/……………/………………………………... 

- Nơi kết nạp:…………………………………………………………………………………………… 

- Khen thưởng: ………………………………………………………………………………………….  

- Kỷ luật:……………..……………………………………………………………………………..…... 

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

- Khóa:………………../………….…..Khoa………………………………………………………….... 

- Bậc đào tạo: ………………………...Hệ đào tạo:      Chính qui       VB2       VLVH       Liên thông 

- Chổ ở tạm trú hiện nay……………………………………………………....………………………... 

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

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

- Tóm tắt quá trình học tập và công tác trước khi được tuyển vào trường: 

Học tập tại trường THPT:……………………………………………….…………………………..... 

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

Tham gia Nghĩa vụ quân sự (nếu có)………………………………………………………………….. 

Học Cao đẳng/ Đại học (nếu có):…………………………………………………………………….... 

Công tác tại Cơ quan/đơn vị/công ty (nếu có)…………………………………………………………. 

 

 

 



 

 

II. PHẦN GIA ĐÌNH 

1. Họ và tên cha: ......................................……................ ; Năm sinh:.......…....................….................. 

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

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

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

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

2. Họ và tên mẹ: ......................................……................ ; Năm sinh:.......….....................…................. 

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

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

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

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

3. Họ và tên vợ hoặc chồng (nếu có): .....................................................................; Năm sinh:…........... 

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

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

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

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

4. Anh, chị, em ruột (họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, địa chỉ, số điện thoại) 

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

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

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

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

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

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

 

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

trước Hiệu trưởng Nhà trường và pháp luật. 

                  Cần Thơ, ngày…… tháng …… năm 20…… 

Xác nhận của địa phương (xã, phường) 

(Ký tên, đóng dấu về thông tin sinh viên) 
Chữ ký của phụ huynh 

(ký và ghi rõ họ tên) 
HSSV ký tên 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 


