
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

PHIẾU TỰ KHAI LÝ LỊCH CÁ NHÂN 

I. PHẦN LÝ LỊCH BẢN THÂN 
 

1. Họ và tên: .............................................................................................................. Giới tính: Nam/Nữ 

2. Ngày/ tháng/ năm sinh:  ....................................................  Nơi sinh: .................................................  

3. Dân tộc:  ............................................................................. Tôn giáo: .................................................  

4. Số CMND:  ........................................................................ Nơi cấp: ..................................................  

5. Hộ khẩu thường trú: ............................................................................................................................  

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

6. Địa chỉ liên hệ: ....................................................................................................................................  

7. Điện thoại nhà riêng:  ........................................................ Di động: ...................................................  

8. Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: .................................................................................................  

 Nơi vào Đoàn: .....................................................................................................................................  

9. Ngày vào Đảng Cộng Sản Việt Nam: .................................................................................................  

Nơi vào Đảng: ....................................................................................................................................  

10. Đã tốt nghiệp THPT năm: .................................................................................................................  

Tại trường: ..........................................................................................................................................  

Xếp loại tốt nghiệp THPT: .................................................................................................................  

11. Quá trình học tập (yêu cầu chỉ ghi cấp Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, hoặc cấp 

học cao hơn nếu có kể từ sau khi tốt nghiệp THPT): 

Từ năm – đến năm Cấp học Nơi học 

   

   

   

   

   

12. Đã trúng tuyển vào Trƣờng Cao Đẳng Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh: 

- Ngành học: .....................................................................................................................................  

- Chuyên ngành: ................................................................................................................................  

 Trình độ Cao đẳng 

 Tổng điểm tổ hợp xét tuyển: ..................................  Tổng điểm trúng tuyển: ................................  

   Môn 1:  ......................................... Môn 2: ................................ Môn 3: .........................................  

 Điểm môn 1:  ............................... Điểm môn 2:  ...................... Điểm môn 3: ................................  

 Đối tượng ưu tiên:  ...................................................................... Khu vực ưu tiên: .......................  

  

Ảnh 3x4 

đóng dấu 

giáp lai 



 Trình độ Trung cấp chuyên nghiệp 

 Điểm thi tốt nghiệp THPT môn Văn:  ....................................... Môn Toán: ................................  

 Đối tượng ưu tiên:  ..................................................................... Khu vực ưu tiên: .......................  

II. PHẦN LÝ LỊCH GIA ĐÌNH 

1. Cha: 

Họ và tên cha:  ............................................................................. Năm sinh: ....................................  

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

Nghề nghiệp: .....................................................................................................................................  

Hiện đăng ký thường trú tại: .............................................................................................................  

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

2. Mẹ: 

Họ và tên mẹ:  ............................................................................. Năm sinh: ....................................  

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

Nghề nghiệp: .....................................................................................................................................  

Hiện đăng ký thường trú tại: .............................................................................................................  

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

3. Anh, chị, em ruột (yêu cầu ghi rõ học tên, năm sinh, nghề nghiệp) 

TT Họ và tên Năm sinh Nghề nghiệp 

    

    

    

    

III. PHẦN CAM KẾT CỦA CÁ NHÂN 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có điều gì sai trái tôi xin chịu trách nhiệm 

trước pháp luật. 

 …………………, ngày … tháng …… năm 20…… 

Ngƣời khai 

 

 

 

IV. PHẦN XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƢƠNG 

Xác nhận hồ sơ của anh (chị): .................................................................................................................  

Hiện đang cư ngụ tại:  .............................................................................................................................  

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

Khai như trên là đúng sự thật. 

 …………………, ngày … tháng …… năm 20…… 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 


