
BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

LÝ LỊCH HỌC SINH, SINH VIÊN 
 (Dùng cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh ) 

             ___________________________________________________ 

  

 

I. PHẦN BẢN THÂN HỌC SINH, SINH VIÊN 

Họ và tên: ……………………………….….. Giới tính:   Nam      Nữ       

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

Mã SV: ………………. Lớp: ………………………………………….................................... 

Địa chỉ thường trú (ghi chi tiết từ số nhà/thôn, xóm …): 

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

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

Số CMND/Thẻ Căn cước CD: ………………… Ngày cấp: ………….……............................. 

Nơi cấp: ..………………………………………………………………………………………. 

Quốc tịch:……………………. Dân tộc: …………………… Tôn giáo:……………………… 

Ngày vào Đoàn:………………………… Ngày vào Đảng:…………………………………… 

Hình thức xét tuyển?   Tổng điểm:…………………………………….. 

- Dựa vào KQ kỳ thi THPT QG                Môn 1:…………………………………………. 

- Dựa vào KQ học tập bậc THPT              Môn 2:…………………………………………. 

- Tuyển thẳng                                            Môn 3:…………………………………………. 

- Tổ hợp xét tuyển:………………….   Lý do được tuyển thẳng/điểm thưởng:  

- Điểm thưởng ( Nếu có)       …………………………………………………………. 

          …………………………………………………………. 

Diện chính sách: ……………………………………………………………………………….. 

II. THÀNH PHẦN GIA ĐÌNH 

1. Bố: 

- Họ và tên: ......................................……........... Năm sinh: ........…....................…................ 

- Quốc tịch: …………………. Dân tộc: ......................... Tôn giáo: ..............…….................. 

- Địa chỉ thường trú: ............................................................…………..............…................... 

- Số CMTND/Căn cước công dân: .................................................................................... …… 

- Điện thoại: ……………………………Email (nếu có): …………………………………… 

- Hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội (làm gì, ở đâu?): 

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

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

 

Ảnh 

4 x 6 (cm) 

(Mới chụp 

chưa quá 03 

tháng) 



2. Mẹ: 

- Họ và tên: ......................................……........... Năm sinh: ........…....................…............... 

- Quốc tịch: …………………. Dân tộc: ......................... Tôn giáo: ..............……................. 

- Địa chỉ thường trú: ............................................................…………..............….................. 

- Số CMTND/Căn cước công dân: .................................................................................... ….. 

- Điện thoại: ……………………………Email (nếu có): …………………………………… 

- Hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội (làm gì, ở đâu?): 

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

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

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

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

3. 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 

về lời khai của người học 

Ngày .......... tháng …....... năm 2022 

               Người học ký tên 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Xác nhận của Chính quyền địa phương nơi sinh viên cư trú (Đơn vị, cơ quan nơi sinh 

viên công tác) 

(Đề nghị Chính quyền địa phương/cơ quan xác nhận theo nội dung: Thành phần gia đình; Địa 

chỉ thường trú; Việc thực hiện nghĩa vụ công dân và chấp hành pháp luật của sinh viên tại địa 

phương/cơ quan). 

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

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

...................................................................................................................................................... 
       ……………, ngày ..... tháng ..... năm 2022 

               (Ghi rõ họ, tên, chức vụ, ký và đóng dấu) 

 


