Trường Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội
University of Science and Technology of Hanoi

SƠ YẾU LÝ LỊCH SINH VIÊN / STUDENT CURRICULUM VITAE
THÔNG TIN CÁ NHÂN / PERSONAL INFORMATION
Số báo danh / Admission ID:………………………………………………………………..
Ngành nhập học / Training program:……...........................................................................
1. Họ và tên / Full name: ………………………………………………………………………...
2. Ngày sinh / Date of birth: ……………………………………………………………………..

Ảnh 3x4cm

3. Số chứng minh thư nhân dân / ID number:………………………………………………....
Nơi cấp / Place of issue: …………………… Ngày cấp / Date of issue:…………………….
4. Giới tính / Gender:

Female / Nữ

Male / Nam

5. Nơi sinh / Place of birth (Yêu cầu thí sinh ghi đúng theo giấy khai sinh / Please fill correct according to the birth
certificate)
Phường,xã / Ward, commune:……………………………………………………………….....
Quận, huyện / District:……………………....Tỉnh, thành phố / Province:…………………...
6. Quốc tịch / Nationality:…………………… 7. Dân tộc / Ethnicity: …………………………
8. Di động / Mobile Phone: ……………………….. 9. E-mail: ……………………….. ………………………………………….
10.Tình trạng hôn nhân / Marital status:

Độc thân / Single

Đã kết hôn / Married

THÔNG TIN GIA ĐÌNH / FAMILY INFORMATION
11. Họ tên bố / Full name of your father: ………………………………………………………………………............................
12. Ngày sinh của bố / Date of birth of your father: ……………………………………………………………………………….
13. Số di động của bố / Mobile Phone of your father: …………………………………………………………………………….
14. Họ và tên mẹ / Full name of your mother: ……………………………………………………………………………………..
15. Ngày sinh của mẹ / Date of birth of your mother: …………………………………………………………………………….
16. Số di động của mẹ / Mobile Phone of your mother : ………………………………………………………….……..……….
17. Số anh/chị/em trong gia đình / Number of brothers/sisters:………………………………………………………………….
18. Nơi ở hiện tại / Current mailing address for correspondence:
Sổ nhà, đường / House number, street:……………………………Phường,xã / Ward,commune:………………………...….
Quận, huyện / District: …………………………………………. Tỉnh, thành phố / Province: ……………………………..…….
19. Hộ khẩu thường trú / Permanent Resident Address:
Tổ dân phố / Civil group………………………………..Phường,xã / Ward, commune:…………………………………………
Quận, huyện / District: ………………………………...Tỉnh, thành phố / Province: ……………………………………………..
Thông tin chủ hộ / Fullname of Household : ……………………………………………………………………………………….
Ngày sinh chủ hộ / Year of birth of household: ……………………………………………………………………......................
Giới tính chủ hộ / Gender of Household:

Male / Nam

Female / Nữ

Quan hệ với thí sinh / Relationship with candidate: ………………………………………………………………………………
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật.
Hà Nội, Ngày……. tháng…….năm……..

Xác nhận của Chủ tịch UBND Phường/Xã

Người khai ký tên

