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LỚP 

(HĐ Tuyển sinh ghi) 

 

I - PHẦN BẢN THÂN 

Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa)……………………………………… 

Sinh ngày ……… tháng ……… năm 19…..… Số CMND:…..………..… 

Nam, nữ:................ Dân tộc:............................ Tôn giáo:........... 

Nơi sinh (ghi theo địa danh hiện tại): .................................................................................................   

Hộ khẩu thường trú (ghi cụ thể đến số nhà, xóm): ..............................................................................  

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

Chỗ ở hiện nay của gia đình (ghi cụ thể đến số nhà, xóm): ................................................................  

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

Số điện thoại: - Nhà riêng (cố định):  ........................................  - Di động:  .......................................  

Đối tượng dự thi (học sinh phổ thông, quân nhân xuất ngũ….): . ......................................................  

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

Chế độ ưu tiên được hưởng: Đối tượng (01->07): ………………  Khu 

vực:…………………… 

Điểm thưởng, ưu tiên (nếu có): ..................  

Tổng điểm trúng tuyển: ………………. 

Môn Điểm thi tuyển sinh Tổng điểm sau khi nhân hệ số 

   

   

   

Cộng   

Kết quả học tập, rèn luyện ở Trung học phổ thông: 

Trường Lớp Năm học 
Xếp loại cả năm 

Chức vụ Đoàn, lớp 
Hạnh kiểm Học tập 

  20……  - 20…….    

  20……  - 20…….    

  20……  - 20…….    

  20……  - 20…….    

Tốt nghiệp Trung học phổ thông loại: .............. Năm tốt nghiệp Trung học phổ thông: 20 ................  
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Ngày vào Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh:  ............ tháng  .............. năm 20 .......................  

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:  .............  tháng .............. năm 20 ............  

Khen thưởng và kỷ luật:  .....................................................................................................................  

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

Tóm tắt quá trình công tác, học tập và lao động từ khi tốt nghiệp Trung học phổ thông đến khi 

vào học tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội (thời gian, nơi làm việc và công việc đã làm): 

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

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

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

II - PHẦN GIA ĐÌNH 

1) Cha: 

Họ và tên: ..................................................Năm sinh: ................... SĐT: ...................................  

Chỗ ở hiện nay: ..........................................................................................................................  

Nghề nghiệp, chức vụ, nơi làm việc: .........................................................................................  

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

2) Mẹ: 

Họ và tên: ..................................................Năm sinh: ................... SĐT: ...................................  

Chỗ ở hiện nay: ..........................................................................................................................  

Nghề nghiệp, chức vụ, nơi làm việc: .........................................................................................  

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

3) Vợ hoặc chồng (nếu có): 

Họ và tên: ..................................................Năm sinh: ................... SĐT: ...................................  

Chỗ ở hiện nay: ..........................................................................................................................  

Nghề nghiệp, chức vụ, nơi làm việc: .........................................................................................  

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

4) Họ tên và năm sinh của các con (nếu có): 

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

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

5) Họ tên, năm sinh và nghề nghiệp của anh chị em ruột: 

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

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

Tôi xin cam đoan những điều đã khai trên là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin hoàn 

toàn chịu trách nhiệm. 

 ……….., ngày……… tháng …… năm 201 

SINH VIÊN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 


