
 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH SINH VIÊN 

(Dùng cho thí sinh trúng tuyển nhập học vào Trường Đại học Hồng Đức năm 2021) 
 

I. BẢN THÂN 
Họ và tên: ……………….…………...….……. Nam/nữ: ……...... 

Ngày tháng năm sinh: …../…../……..... Điện thoại :…………...… 

Dân tộc: …......…................….........Tôn giáo: …....................…… 

Nơi sinh: ………………………………………………….…….… 

Hộ khẩu thường trú (ghi rõ số nhà, đường/phố, thôn/xóm, xã/phường/thị trấn….): 

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

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

Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: ….…/….…/……. 

Ngày vào Đảng CSVN: ….…/….…/…....…..  Ngày chính thức: ….…/….…/…….... 

Số CMND/thẻ CCCD: ………..........……. Ngày cấp: .…/…../…... Nơi cấp: ….....…… 

Đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) tại: …….……………..… Năm TN: ……….. 

Khen thưởng: …………………....…...…… Kỷ luật: …………………………………. 

Khu vực tuyển sinh: KV1, KV2-NT, KV2, KV3. Đối tượng ưu tiên: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 

07 (khoanh tròn vào khu vực và đối tượng ưu tiên, nếu có) 

Trúng tuyển vào ngành: ….……....................... Mã ngành:    
 

PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 

Phương thức 1: Xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 hoặc kết 

quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020, 2021. 

Số báo danh: ………............. Hội đồng thi: ……............................... Nguyện vọng: ..... 

Tổ hợp môn xét tuyển: Môn 1: ....................... điểm.....,  Môn 2: ....................điểm........,  

Môn 3: .......................... điểm…......... Tổng điểm: ............................................. 
 

Phương thức 2: Xét tuyển sử dụng kết quả học tập ở THPT 

                              Lớp 
  Môn 

Học kỳ 1  
lớp 11 (C1) 

Học kỳ 2  
lớp 11 (C2) 

Học kỳ 1  
lớp 12 (C3) 

Điểm TB môn 
(C1+C2+C3)/3 

Môn: …..................     

Môn: …..................     

Môn: …..................     

Tổng điểm TB 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển:  
 

Xếp loại học lực lớp 12:  ……....……….; Xếp loại hạnh kiểm lớp 12: …………… 

 

Ảnh 3x4 cm 
(Mới chụp 

không quá 3 
tháng; đóng 
dấu giáp lai) 

Ghi vào ô này 
nếu học ngành 
chất lượng cao 



 

 

Quá trình học tập và công tác 

Từ (tháng năm) 
đến (tháng năm) 

Học tập 
(hay làm việc) 

Ở đâu? 
Thành tích 
đạt được 

    

    

    
 

II. GIA ĐÌNH 

* Họ và tên cha: ………………………...... Năm sinh: …….. Nghề nghiệp:……....… 

Dân tộc: ……..… Tôn giáo: ……….....… Điện thoại: .................................................... 

Nơi làm việc: ……...............……………………………………………………………. 

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………… 

* Họ và tên mẹ: ………………………...... Năm sinh: …….. Nghề nghiệp:….….....… 

Dân tộc: ……..… Tôn giáo: ……….....… Điện thoại: .................................................... 

Nơi làm việc: …...............………………………………………………………………. 

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………… 

* Họ và tên vợ (chồng): …………………... Năm sinh: …….. Nghề nghiệp:……........ 

Dân tộc: ……..… Tôn giáo: ……….....… Điện thoại: ................................................... 

Nơi làm việc: ……...............……………………………………………………………. 

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………… 

* Anh (chị) em ruột 

1. ………………………….…... Tuổi: …….. Nghề nghiệp: …………………… 

2. …………………..…….…... . Tuổi: …….. Nghề nghiệp: …………………… 

3. …………………..….....…....  Tuổi: …….. Nghề nghiệp: …………....……… 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn 

toàn trách nhiệm trước pháp luật./. 

                                                                            .................., ngày ......... tháng ....... năm 2021 

                                                                                       SINH VIÊN 
   (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)  
Nơi sinh viên đăng ký hộ khẩu thường trú 

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

…………………………………………………………………...………………………

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

                                                                            .................., ngày ......... tháng ....... năm 2021 
                                                                             (Ký, ghi rõ tên và đóng dấu) 

 

 


