
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

SƠ YẾU LÝ LỊCH SINH VIÊN 

(Dùng cho sinh viên trúng tuyển vào trường 

Đại học Kiến trúc TP.HCM) 

 
I. PHẦN BẢN THÂN SINH VIÊN: 

 

1. Họ  và tên: ............................................................. Ngày sinh: .... / …. / …… 
 

2) Giới tính: Nam /  Nữ....... ..............................   Dân tộc:.  ............................. Tôn giáo: ...................... 

 

3) Thành phần xuất thân (Công nhân viên chức ghi 1, Nông dân ghi 2, khác ghi 3):... .............................. 
 

4) Hộ  khẩu  thường trú: .................................................................................................................. ........ 

 

5) Địa  chỉ khi cần báo  tin (cho  ai? ở đâu?): ........................................................................................... 

6) Số điện thoại  liên hệ  (điện thoại bàn, di động):................................................................................... 

7) Ngày vào  Đoàn TNCSHCM: …  / … / …… Ngày vào  Đảng CSVN: … / … / …… 

8) Tóm tắt quá trình học tập bậc phổ thông trung học hoặc tương đương: 

 

-   Lớp:...................   Trường: ............................................................................................................ 

 

Thuộc  Tỉnh,   TP:. ..........................................................................................................................  

 

-   Lớp:...................   Trường: ............................................................................................................ 

 

Thuộc Tỉnh, TP:........................................................................................................................... 

 

- Lớp:................... Trường: ............................................................................................................ 

 

Thuộc   Tỉnh,  TP:........................................................................................................................... 

 

-    Khác:  ............................................................................................................................. .............. 

 

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

 

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

 

 
Dán hình 3x4 

 

Có đóng dấu 

giáp lai 



II. THÀNH PHẦN GIA ĐÌNH: 

 

1) Cha: 
 

-   Họ   tên cha:.................................................................................................................................... 

 

-  Quốc tịch: .......................................... Dân tộc: ...............................   Tôn giáo: ............................. 

 

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

-  Hiện  nay đang công  tác  tại: .......................................................................................................... 
 

-  Nghề  nghiệp,  Chức vụ  hiện nay: .................................................................................................. 

 

2) Mẹ: 

 

-   Họ  tên  mẹ: .............................................................................................. ...................................... 
 

-  Quốc tịch: .......................................... Dân tộc: ...............................   Tôn giáo: ............................. 

 

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

-  Hiện  nay đang công  tác  tại: .......................................................................................................... 

 

-  Nghề  nghiệp,  Chức vụ  hiện nay: .................................................................................................. 

 

 
Cam đam của gia đình Ngày … tháng … năm …… 

về lời khai của sinh viên Sinh viên ký, ghi rõ họ tên 

 

 

 

 

 
 

Xác nhận của Chính quyền xã, phường nơi sinh viên cư trú 

(Đề nghị Chính quyền địa phương xác nhận theo nội dung: Hộ khẩu thường trú, việc thực hiện nghĩa 

vụ công dân và chấp hành pháp luật của sinh viên tại địa phương). 

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

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

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

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

……………...Ngày … tháng … năm …… 

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


