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SƠ YẾU LÝ L ỊCH 
 
A. PHẦN BẢN THÂN 

1. Họ và tên: .......................................................................................... � Nam � Nữ 

2. Ngày sinh: .............................. Nơi sinh: ...................................................................  

3. Nguyên quán: ........................ Dân tộc: ...................... Tôn giáo ..............................  

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

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

6. Cơ quan công tác: ......................................................... Chức vụ: ............................  

7. Học vấn: �BTVH �THPT �TCCN �CĐ �ĐH �TH, TC, CĐ nghề 

8. Chuyên môn (đối tượng đã tốt nghiệp TCCN, CĐ, ĐH): ........................................  

9. Ngoại ngữ: .................................... Cấp độ ................................................................  

10. Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam � Ngày kết nạp: ......................................  

11. Hộ khẩu thường trú: .................................................................................................  

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

12. Địa chỉ liên hệ (qua bưu điện): .................................................................................  

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

13. Di động: .............................. Nhà riêng ................................. Cơ quan .................................  

14. Email cá nhân:  ....................................................................................................................   

 
B. SƠ LƯỢC BẢN THÂN: (ghi rõ từ năm … đến năm … trong cột thời gian) 

Thời gian Làm việc gì Ở đâu 

   

   

   

   

   

     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

 

 
Ảnh 3 x 4 

 
Đóng dấu 
giáp lai 
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C. QUAN HỆ GIA ĐÌNH: 
1. Họ và tên Cha: .............................................................. Sinh năm: ..........................  

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

 Cơ quan công tác: ......................................................... Chức vụ: ............................  

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

2. Họ và tên Mẹ: ............................................................... Sinh năm: ..........................  

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

 Cơ quan công tác: ......................................................... Chức vụ: ............................  

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

3. Họ và tên vợ/chồng: ..................................................... Sinh năm: ..........................  

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

 Cơ quan công tác: ......................................................... Chức vụ: ............................  

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

4. Anh/chị/em ruột (Tên, tuổi, nghề nghiệp, nơi làm việc): 

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

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

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

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

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

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

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có điều gì sai, tôi xin 
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.                                                  

……………..ngày…..tháng…..năm 20…. 
(Ký & Ghi rõ họ tên) 

 
 
 

 
 ________________________________  
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XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN HOẶC CHÍNH QUY ỀN ĐỊA PHƯƠNG 

 

Tôi là  ..............................................................Chức vụ: ..................................................  

Xác nhận hồ sơ của Anh(Chị): .........................................................................................  

Hiện đang làm việc (hoặc thường trú) tại: .......................................................................  

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

Khai như trên là đúng theo hồ sơ đang quản lý tại Cơ quan (hoặc địa phương). 

 

……………..ngày…..tháng…..năm 20…. 
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 
 
 

 
 ________________________________  


