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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 SƠ YẾU LÝ LỊCH SINH VIÊN 

 

I. PHẦN BẢN THÂN SINH VIÊN 

 

- Họ và tên: .......….................................….........  - Nam, Nữ (nam ghi 0, nữ ghi 1) ……………..  

- Ngày tháng và năm sinh: .…………………….  - Nơi sinh: ................……………………………... 

- Dân tộc: ………………………………………..  - Quê quán: ............................................................. 

- Tôn giáo: .................................…....………….  - Hộ khẩu thường trú:.............................................. 

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

  - Kết quả học lớp cuối cấp ở THPT:  - Thành phần xuất thân (công nhân viên chức 

ghi 1, Nông dân ghi 2, Khác ghi 3) * Xếp loại về học tập: .........................………  

* Xếp loại về hạnh kiểm: ................…………  - Đối tượng chính sách: …………………………… 

* Xếp loại tốt nghiệp: .......................…..……  - Số chứng minh thư nhân dân: ..........………......... 

- Ngày vào Đoàn TNCSHCM: .....................…..    Ngày cấp……/……/……… Nơi cấp CA ……………. 

- Ngày vào Đảng CSVN: .............................…..  - Mã số sinh viên            

- Số điện thoại của SV: ………………..............  - Ngành học:………………………………………… 

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

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

Tóm tắt quá trình học tập, công tác và lao động (Tóm tắt từ lúc 6 tuổi đến nay, ghi rõ thời gian, nơi 

học tập, công tác, lao động) 

Từ tháng năm 

đến tháng năm 
Làm công việc gì Ở đâu Giữ chức vụ gì 

    

    

    

    

    

    

II. THÀNH PHẦN GIA ĐÌNH 

1. Cha: 

- Họ và tên: ......................................……................  Quốc tịch: ........…....................…................................ 

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

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

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

- Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………………… 

- Số điện thoại liên lạc (nhà riêng) ……………………………. Di động ……………..…………………... 

 

Mã số hồ sơ:……….... BMHSTS-03-02 



Trước 30/4/1975:............................................................................................................................................ 

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

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

Từ 30/4/1975 đến nay:.................................................................................................................................. 

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

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

2. Mẹ: 

- Họ và tên: ........................................………..............  Quốc tịch: ............................................................... 

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

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

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

- Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………………... 

- Số điện thoại liên lạc (nhà riêng) ……………………………. Di động ……………..………………….. 

Trước 30/4/1975:........................................................................................................................................... 

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

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

Từ 30/4/1975 đến nay:…………………………………………………………………………………….. 

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

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

3. Vợ hoặc chồng: 

- Họ và tên: ..........................................….............…… Quốc tịch: ..................................................…….... 

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

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

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

- Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………………… 

- Số điện thoại liên lạc (nhà riêng) ……………………………. Di động ……………..…………………... 

4. Họ và tên, nghề nghiệp, nơi ở của anh chị em ruột: 

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

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

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

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

xử lý theo Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 
 
 

Ngày .......... tháng …....... năm 20...… 

Người khai 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 


