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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

                    SƠ YẾU LÝ LỊCH 
 

 

      I. PHẦN BẢN THÂN HỌC SINH: 
 

- Họ và tên khai sinh: .................................................................. Nam/Nữ  .......................................... 

- Họ và tên thường gọi:  ........................................................................................................................... 

- Ngày tháng năm  sinh ............................................................................................................................ 

- Nguyên quán:  ............................... ..................... ................................................................................. 

- Nơi cư trú đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................................... 

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

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

- Số CMND: …………… …...Ngày cấp……………Nơi cấp ............................................................ 

- Trình độ học vấn:  .................................................................................................................................. 

- Ngày vào Đoàn TNCSHCM:  .............................................................................................................. 

- Ngày vào Đảng CSVN:  ........................................................................................................................ 

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

   Từ 6 tuổi đến nay làm gì ? ở đâu ? (ghi rõ):                  

Thời gian Công việc Địa chỉ 
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
……………… 
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………………………
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………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 

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



    II. PHẦN GIA ĐÌNH: 
 

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

Quốc tịch:…………………………………………………….. Dân tộc …………. ...................... 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………….. ..................... 

Trước 30/04/1975 làm gì? ở đâu: ………………………………………………….. .................... 

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

Sau 30/04/1975 làm gì? ở đâu: ………………………………………………….. ........................ 

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

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

Quốc tịch:……………………………………………………. Dân tộc  ......................................... 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  ........................................................................................................ 

Trước 30/04/1975 làm gì? ở đâu:  .......................................................................................................  

Sau 30/04/1975 làm gì? ở đâu: ………………………………………………….. ........................ 

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

3. Họ và tên vợ hoặc chồng: ......................................................... Năm sinh  .................................... 

Quốc tịch:……………………………………………………... Dân tộc …………. ..................... 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………….. ..................... 

Trước 30/04/1975 làm gì? ở đâu: ………………………………………………….. .................... 

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

Sau 30/04/1975 làm gì? ở đâu: ………………………………………………….. ........................ 

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

- 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 sai tôi xin hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật. 

Chứng nhận của cơ quan,  

tổ chức, đơn vị nơi làm việc hoặc 

Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị 

trấn nơi cư trú 

Ngày ....... tháng ........ năm 201.. 

Ký tên 

(Ghi rõ họ và tên) 

 

 

…………………………………….. 

 


