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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

SƠ YẾU LÝ LỊCH HỌC SINH 

Lớp nhập học:  ....................................................................................  

 

Số báo danh trong kỳ thi Tuyển Sinh vào lớp 10  

khóa ngày 11-12/6/2022 của Sở Giáo Dục-Đào tạo TPHCM 

 

 

Họ và tên học sinh (viết chữ in hoa):  ................................................................... Giới tính : .............  

Ngày, tháng, năm sinh :............/.........../ ................. Nơi sinh (Tỉnh/TP): ............................................  

Dân tộc : .......................... Tôn giáo : ............................ Số điện thoại : .................................................  

Mã số trên thẻ Bảo hiểm y tế:  ..........................................................  .................................................  

Email của học sinh: ..............................................................................................................................  
 

Học sinh lớp 9 trường THCS : ............................................................................................................  

Địa chỉ trường THCS : ............................................ Đường/khu phố : ...............................................   

Xã/phường: ......................................... Huyện/quận :................................ Tỉnh/TP: ..............................  

 

Địa chỉ thường trú (Ghi theo Sổ Hộ khẩu): 

Số nhà : ...................................................................... Đường :  ............................................................  

Phường/xã : ......................................... Quận/huyện :................................ Tỉnh/TP: ..............................  
 

Địa chỉ liên lạc:  

Số nhà : ...................................................................... Đường :  ............................................................  

Phường/xã : .................................. Quận/huyện : ....................................... Tỉnh/TP: .............................  

 

* Cha :  

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

Nghề nghiệp : ..................................................................................... Chức vụ : ...................................  

Tên đơn vị nơi đang công tác : ...............................................................................................................  

Nơi thường trú (Tỉnh/TP): ...................................................... Điện thoại :  ...........................................  

 

* Mẹ :  

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

Nghề nghiệp : ..................................................................................... Chức vụ : ...................................  

Tên đơn vị nơi đang công tác : ...............................................................................................................  

Nơi thường trú (Tỉnh/TP): ...................................................... Điện thoại :  ...........................................  
 

Số điện thoại của Cha/Mẹ/Người giám hộ để kết nối Sổ liên lạc điện tử (xem kết quả học tập 

và nhận tin nhắn từ nhà trường):  ......................................................................................................  
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* Người giám hộ :  

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

Nghề nghiệp : ..................................................................................... Chức vụ : ...................................  

Tên đơn vị nơi đang công tác : ...............................................................................................................  

Nơi thường trú (Tỉnh/TP): ...................................................... Điện thoại :  ...........................................  

 

* Anh, chị, em ruột : (họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, học tập, nơi công tác) 

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

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

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

 

Diện chính sách : (đánh dấu x vào ô thích hợp và gửi kèm giấy chứng nhận) 

 Con của Anh hùng Lực lượng VTND, con của Anh hùng Lao động trong kháng chiến 

 Con của liệt sỹ 

 Con của thương binh, con của bệnh binh 

 Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. 

 Học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa 

 Học sinh bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.  

 Học sinh là thành viên hộ nghèo (có mã số) 

 Học sinh có cha mẹ thường trú tại các xã biên giớỉ, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

Tôi cam đoan những điều khai ở trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

 

 TP. Hồ Chí Minh, ngày ....... tháng ....... năm 2022 

 Người khai 

 (ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

  

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


