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Khoá QH.2018. F.1 

Khoa: .....................................................................................................  

 
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

- Họ và tên: .................................................................. - Giới tính: ............................................................. 

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

- Đối tượng ưu tiên: ...................................................... - Thành phần gia đình: .......................................... 

- Số CMT:....................................................................... - Khu vực đăng ký: 

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

- Nơi cấp CMT: ............................................................. - Dân tộc: ............................................................... 

- Ngày cấp CMT:.......................................................... - Tôn giáo: .............................................................. 

- Hộ khẩu thường trú: ................................................... - Địa chỉ liên hệ: .................................................... 

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

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

- Điện thoại: NR:......................................................... - Email: ................................................................... 

DĐ:........................................................ - Sở trường: ............................................................ 

- Ngày vào Đoàn: ........................................................ - Nơi vào Đoàn: .................................................... 

- Ngày vào Đảng: ......................................................... - Nơi vào Đảng: .................................................... 

 
II. THÔNG TIN TUYỂN SINH 

 
- Số báo danh: ............................................................. - Ngành trúng tuyển: ............................................... 

- Trúng tuyển theo nguyện vọng: ............................... - Tổng điểm thi TS (đã nhân hệ số): ....................... 

- Quá trình học tập THPT: (môn 1: .........., môn 2:..........., môn NN: ...........) 

 
 

Lớp Trường học THPT Xếp loại học tập Xếp loại hạnh kiểm Khen thưởng 

Lớp 10     

Lớp 11     

Lớp 12     

 
- Năm tốt nghiệp: .............................. 

 
III. THÔNG TIN GIA ĐÌNH 

 
* Họ và tên Bố:………......................………………………………. - Ngày sinh: …................…………………… 

- Nghề nghiệp và chức vụ hiện nay: …………………......................................…………………………………….. 

- Nơi công tác/làm việc: ............................................................................................................ ..................................... 

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

- Điện thoại liên hệ: NR: ……………………..........…….......... - DĐ:.............. …………………....................... 

 

 
Ảnh 4 x  6 

có đóng dấu 

giáp lai của cơ 
quan hoặc UBND 

xã, phường ký xác 

nhận lý lịch 



- Tóm tắt những mốc chính trong quá trình công tác: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

* Họ và tên Mẹ: ………………….....................…………………… - Ngày sinh: …………….............………….. 

- Nghề nghiệp và chức vụ hiện nay: ……………...................................…………………………………………….. 

- Nơi công tác/làm việc: ...................................………….........................…………………………….……………... 

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

- Điện thoại liên hệ: NR: ……………………..........…….......... - DĐ:.............. …………………......................... 

- Tóm tắt những mốc chính trong quá trình công tác: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

* Anh chị em ruột, vợ hoặc chồng (nếu có) 

(Ghi rõ: Họ và tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi học tập hoặc công tác/làm việc của từng người) 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
IV. CAM ĐOAN 

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

 
Xác nhận của UBND xã (phường) nơi đăng ký Ngày ....…….tháng…....….năm 2018 

HKTT hoặc cơ quan  nơi Bố (Mẹ) công tác. Người khai 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 PHẦN HƯỚNG DẪN KÊ KHAI LÝ LỊCH 
 

- Họ và tên: viết chữ in hoa có dấu. Ví dụ: NGUYỄN VĂN AN 

- Nơi sinh: chỉ ghi tên tỉnh hoặc thành phố (ghi theo tỉnh/thành phố hiện tại). 
- Hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: ghi rõ số nhà (xóm), xã (phường, thị trấn), quận (huyện, thị xã) tỉnh (thành phố). 

- Tôn giáo: cần ghi rõ theo tôn giáo nào. Ví dụ: Thiên chúa giáo, Phật giáo….hoặc không theo tôn giáo nào. 

- Dân tộc: ghi rõ là dân tộc gì. Ví dụ: Kinh, Hoa, Tày… 

- Khu vực: ghi đúng khu vực có hộ khẩu thường trú đã đăng ký trong hồ sơ tuyển sinh theo quy định của nhà nước. 

- Sở trường: ghi rõ có sở trường gì. Ví dụ như : ca hát, múa, đóng kịch, sáng tác văn thơ, bóng đá, cờ vua, ... 

- Quá trình học tập và công tác của bản thân; khen thưởng và kỷ luật: ghi tóm tắt những mốc chính và những sự kiện 

đặc biệt. 

- Phần gia đình: ghi tóm tắt những mốc chính và những sự kiện đặc biệt. 

 Mỗi thí sinh trúng tuyển nhập trường nhất thiết phải có bản sơ yếu lý lịch theo mẫu này. 


