
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
 

 

 

 HỒ SƠ SINH VIÊN 
LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

 

 

 

1. Họ tên:  .................................................................................. 2. Nam/Nữ: ..............................   

3. Ngày sinh: ……………/……………/…………… 4. Nơi sinh:  ..............................   

5. Dân tộc: ................................................................................. 6. Tôn giáo:  .............................   

7. Hộ khẩu thường trú:  ................................................................................................................  

8. Số CMND/CCCD:  ............................................................... 9. Nơi cấp:   ..............................  

10. Hiện làm việc tại (tên đơn vị đang công tác, địa chỉ): ...........................................................  

 ...................................................................................................... Điện thoại ..............................  

11. Nghề nghiệp:  ......................................................................  12. Chức vụ:  ...........................  

13. Địa chỉ liên lạc:  .....................................................................................................................  

14. Điện thoại di động: .................................................  Email:   .................................................  

15. Trường đã học và tốt nghiệp: (ĐH/CĐ) .................................................................................  

16. Loại hình đào tạo:  ..................................................  17. Xếp loại tốt nghiệp:  ......................  

18. Ngành học:  .............................................................  19. Năm tốt nghiệp:  ............................  

20. Số hiệu bằng tốt nghiệp cao đẳng:  .........................  21. Số vào sổ: ……. ............................  

22. Ngày ký cấp bằng tốt nghiệp: …………../……………./…………… 

23. Thời gian học tập, công tác của bản thân (ghi rõ thời gian học từ THPT, Trung cấp (nếu 

có), thời gian học cao đẳng, nơi học tập/công tác). 
 

Từ…..đến… Học hoặc làm việc gì? Địa chỉ nơi học tập/công tác 

   

   

   

   

   

   

Ảnh chụp 

kiểu CMND, 

không quá 6 

tháng. Đóng 

dấu giáp lai 

lên ảnh 
(*)

 



 

 

(*): Đóng dấu giáp lai lên ảnh 

(**): Đóng dấu xác nhận của UBND phường, xã hoặc cơ quan/doanh nghiệp nơi thí sinh hiện đang làm việc/công tác. 
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24. Họ tên Cha: ................................................................  Quốc tịch:………… Dân tộc: …… 

-Hộ khẩu thường trú:  ...................................................................................................................  

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

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

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

25. Họ tên Mẹ: .................................................................  Quốc tịch: ………… Dân tộc: …… 

-Hộ khẩu thường trú:  ...................................................................................................................  

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

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

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

26. Họ tên Vợ hoặc chồng:  .............................................  Quốc tịch: ………… Dân tộc: …… 

-Hộ khẩu thường trú:  ...................................................................................................................  

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

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

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

27. 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 trái, tôi xin chịu 

trách nhiệm và bị xử lý theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
 

. . . . . . . . . . . . . . . ., ngày         tháng         năm 20….. 
 XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG/XÃ  NGƯỜI ĐĂNG KÝ HỌC 

   HOẶC NƠI THÍ SINH ĐANG LÀM VIỆC/CÔNG TÁC  
(**) (Ký tên, ghi rõ họ tên) 

(Đóng dấu mộc, ghi rõ họ tên, chức vụ, chữ ký của người xác nhận) 

 

 

 

 

 

 Họ tên: ____________________ 

  


