
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập  - Tự do – Hạnh phúc 
           

 

 

                   SƠ YẾU LÝ LỊCH 

 

 

 

 
1. Bản thân: 

Họ và tên khai sinh (chữ in hoa có dấu): 

 ................................................................................................. Nam Nữ  

Ngày sinh (ngày, tháng và 2 số cuối năm sinh):      

Nơi sinh:  ................................................................................................................  

Hộ khẩu thường trú (ghi rõ số nhà, Đường, Phường (Xã), Huyện (Quận), Tỉnh 

(Thành phố)): .........................................................................................................  

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

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

Số chứng minh nhân dân:  ......................................................................................  

Ngày cấp:  ............................................... Nơi cấp:  ................................................  

Đối tượng ưu tiên: ...............................................……………………………… 

Đoàn thể tham gia (Đảng CSVN/ Đoàn TNCS HCM):  .......................................  

Tốt nghiệp THPT năm:  .......................... ĐH năm: ..... . ........................................  

Công việc hiện nay:  ..............................................................................................  

Đăng ký dự tuyển cao học ngành: ..... ………………………………………….. 

Mã ngành: 

 

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

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

Điện thoại: .............................. DĐ:  ....................... E-mail:..................................  

2. Quá trình học tập và làm việc của bản thân: ( chỉ ghi từ khi tốt nghiệp 

THPT, BTTH) 

Từ tháng năm 

đến tháng năm 

Học/ Làm việc Ở đâu Chức vụ 

    

    

    

3. Khen thưởng và kỷ luật: 

Khen thưởng:  ...................................................................................................  

Kỷ luật:  ............................................................................................................  

4. Quan hệ gia đình: 

       a.Cha: 

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

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

 

 

Ảnh 3x4 

đóng dấu 

giáp lai 

    



             Nơi cư trú: ................................................................................................  

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

             Nơi làm việc: ............................................................................................  

       b. Mẹ: 

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

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

             Nơi cư trú: ................................................................................................  

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

             Nơi làm việc: ............................................................................................  

      c. Vợ hoặc chồng: 

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

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

             Nơi cư trú: ................................................................................................  

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

             Nơi làm việc: ............................................................................................  

      d. Họ và tên các con, năm sinh, nơi ở, nghề nghiệp (ghi tóm tắt) 

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

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

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

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

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

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

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

 Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu có điều gì 

sai trái tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

 

                                        ............…….., ngày………tháng…….năm………….. 

 Người đăng ký 

                                                                             (ký, ghi rõ họ tên)   

 

 

                                                     

 

 

Xác nhận của chính quyền địa phương/ Thủ trưởng cơ quan quản lý 

Xác nhận hồ sơ của Anh/ Chị: .................................................................................  

Hiện đang cư trú /làm việc tại: .................................................................................  

Việc thực hiện nghĩa vụ công dân và chấp hành pháp luật: .....................................  

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

 

                                           ............…….., ngày………tháng…….năm………….. 

                                                                      Ký tên, đóng dấu 

 

 

 

 


