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                                                              Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ....... tháng ....... năm 202........ 
 

 

 

 

 

 

 
 

SƠ YẾU LÝ LỊCH HỌC SINH LỚP …….. 

Họ và tên HS : ....... .....................................................................Nam..............Nữ ................................. 

Ngày tháng năm sinh : ...............................................Nơi sinh : ............................................................. 

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

Địa chỉ thường trú ( Theo hộ khẩu ) : Số nhà : ..........................Đường : ........................................... 

Tổ : ............................... Khu phố : ....................... Phường ( xã ) : ............................................................. 

Quận ( huyện ) : ................................................... TP ( tỉnh ) : ................................................................. 

Địa chỉ tạm trú ( Nơi ở hiện nay -  Nếu có ) : Số nhà : ...................... Đường :................................. 

Tổ : ............................... Khu phố : ....................... Phường ( xã ) : ............................................................ 

Quận ( huyện ) : ................................................... TP ( tỉnh ) : .................................................................. 

Họ và tên cha (Người giám hộ):..........................................................................Năm sinh : .................... 

Nghề nghiệp : .............................................................................Số ĐT : .................................................. 

Nơi công tác : ............................................................................................................................................ 

Chức danh hiện nay:................................................................................................................................. 

Họ và tên mẹ (Người giám hộ) :  .......................................................................Năm sinh : ...................... 

Nghề nghiệp : .............................................................................Số ĐT : .................................................. 

Nơi công tác : ............................................................................................................................................ 

Chức danh hiện nay:................................................................................................................................. 
 

Năng khiếu đặc biệt của học sinh: ............................................................................................................ 

Số  anh chị em trong gia đình : ......................................Con thứ mấy :................ ............................... 

Xếp loại năm học trước : Học lực : ...............................Hạnh  kiểm : ................................................. 

Học sinh mới : Từ trường : ....................................................................................................................... 

Quận ....................................... Thành phố.............................................................chuyển về. 

Số điện thoại liên hệ khi cần liên hệ gấp: .......................................................................... .Tôi 

xin cam kết những điều khai trên đây là đúng sự thật. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về 

những lời khai của mình. 

Phụ huynh ký ghi rõ họ tên 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHỰT TÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


