ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LÝ LỊCH SINH VIÊN
(Dùng cho SV trúng tuyển vào Trường Đại CNTT&TT- Đại học Thái Nguyên )

HỌ VÀ TÊN (VIẾT IN HOA): ............................................................................

Ngày tháng năm sinh: ......./....../............ Giới tính:

Nam

Nữ

HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ:
Số Nhà……. Tổ/thôn/xóm:………………… Xã/phường/thị Trấn:………….……
Quận/huyện :………………………… Tỉnh/thành phố

:………………………

SỐ ĐIỆN THOẠI:
Số điện thoại cá nhân:………………… Số khác (nếu có)

:……………………

Số điện thoại của bố :………………… Số điện thoại của mẹ:……………………
Số máy bàn tại gia đình:………………………………………………………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________

Ảnh
4x6
(Mới chụp
chưa quá
3 tháng)

SƠ YẾU LÝ LỊCH HỌC SINH, SINH VIÊN
I. PHẦN BẢN THÂN HỌC SINH, SINH VIÊN

- Họ và tên: .......….................................…........

- Giới tính:.............................................................

- Ngày tháng năm sinh: .………………………

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

- Dân tộc:………………………………………

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

- Tôn giáo: .................................…....…………

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

- Thành phần xuất thân (công nhân viên chức,

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

nông dân, khác):……………………………………

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

Thí sinh có dự thi kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ:

- Khu vực tuyển sinh:……………………………

- Đối tượng dự thi: ......…….....…......………...

- Tổng điểm thi tuyển sinh:.…...…….…..............

- Ký hiệu trường: ...............................................

(Môn 1: ..…….. Môn 2: …….. Môn 3: ..…….. )

- Số báo danh: ...................…........………..…..

- Điểm thưởng (nếu có): ..……...........…..............

Kết quả học lớp cuối cấp ở THPT:

Thông tin khác:

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

- Số chứng minh thư nhân dân: ..........…….….....
- Ngày cấp CMTND :…………...........................
- Nơi cấp CMTND :……………………………..

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

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

* Xếp loại tốt nghiệp: .......................…..…...

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

- Năm tốt nghiệp THPT:………………………
- Khen thưởng, kỷ luật: ............................................…………….........................................................…......
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Tóm tắt quá trình học tập, công tác và lao động:
Là HS tiểu học: Từ năm..............đến năm...........Tại trường Tiểu học: ………………………......................
Là học sinh THCS: Từ năm.........đến năm..........Tại trường THCS: …………………………......................
Là học sinh THPT: Từ năm..........đến năm..........Tại trường THPT:………………………….......................

II. THÀNH PHẦN GIA ĐÌNH
1. Cha:
- Họ và tên: ......................................…….......... Quốc tịch: ........…................. Dân tộc: .............................
- Ngày tháng năm sinh: ..............………………….. Tôn giáo: ..............……...............................................
- Hộ khẩu thường trú: ............................................................…………..............….......….....……................
- Hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội (làm gì, ở đâu?): ...................................................……………............
..........................................................................................................................................................................................

2. Mẹ:
- Họ và tên: ......................................…….......... Quốc tịch: ........…................. Dân tộc: .............................
- Ngày tháng năm sinh: ..............………………….. Tôn giáo: ..............……...............................................
- Hộ khẩu thường trú: ............................................................…………..............….......….....……................
- Hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội (làm gì, ở đâu?): ...................................................……………............
..........................................................................................................................................................................................

3. Vợ hoặc chồng:
- Họ và tên: ......................................…….......... Quốc tịch: ........…................. Dân tộc: .............................
- Ngày tháng năm sinh: ..............………………….. Tôn giáo: ..............……...............................................
- Hộ khẩu thường trú: ............................................................…………..............….......….....……................
- Hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội (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 có gì sai tôi xin chịu trách nhiệm xử lý theo
Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Cam đoan của gia đình

Ngày ........ tháng ...... năm ……….

về lời khai của học sinh, sinh viên

Học sinh, sinh viên ký tên

