
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 (viết hoa):  .............................................  

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

- Nam, Nữ (nam ghi 0, nữ ghi 1):  ............................  

- Số CMND/thẻ CCCD:  ..........................................  

- Số điện thoại liên hệ:  ............................................  

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

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

- Quê quán:  .............................................................  

- Dân tộc (Kinh ghi 1, khác ghi 0): ..........................  

- Tôn giáo (nếu có):  ................................................  

- Nơi thường trú:  ....................................................  

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

- Kết quả học lớp cuối cấp (THPT hoặc THCS, tương 

đương trở lên): * Điểm Tổng kết: ............................  

* Xếp loại về học tập:  .............................................  

* Xếp loại về hạnh kiểm:  ........................................  

* Năm tốt nghiệp:  ...................................................  

* Trường tốt nghiệp:................................................  

* Khen thưởng/ Kỷ luật (nếu có):  ............................  

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

II. PHẦN GIA ĐÌNH: 

1. Họ và tên cha (viết hoa):  .....................................  

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

- Năm sinh:  ................... Quốc tịch:  .......................  

- Số điện thoại liên hệ:  ............................................  

- Số CMND/thẻ CCCD:  ..........................................  

- Nơi thường trú:  ....................................................  

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

2. Họ và tên mẹ (viết hoa):  .....................................  

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

- Năm sinh:  ................... Quốc tịch:  .......................  

- Số điện thoại liên hệ:  ............................................  

- Số CMND/thẻ CCCD:  ..........................................  

- Nơi thường trú:  ....................................................  

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

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 

định của nhà trường. 

Cam đoan của gia đình 

về lời khai của học sinh, sinh viên 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngày ....... tháng ....... năm ...... 

Học sinh, sinh viên ký tên 

 

 

 

 

Xác nhận của Chính quyền Xã, Phường nơi học sinh, sinh viên cư trú 

(Đề nghị Chính quyền địa phương xác nhận nội dung việc thực hiện nghĩa vụ công dân và chấp hành 

pháp luật của học sinh, sinh viên tại địa phương). 

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

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

          Ngày ....... tháng ....... năm ....... 

   (Ghi rõ họ, tên, chức vụ, ký và đóng dấu) 

 

Ảnh 

3 x 4 

(Mới chụp 

chưa quá 

3 tháng) 


