CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH
Hình 4x6

1. Họ và tên khai sinh: ……................….................................……… Nam, nữ: .............

(có dấu giáp lai)

2. Tên gọi khác: ....................................................................................................................
3. Sinh Ngày ...... tháng ..... năm 20.........
4. Nơi sinh: ...........................................................................................................................
5. Quê Quán (xã, huyện, tỉnh): ...........................................................................................

6. Nơi ở hiện nay (xã, huyện, tỉnh): .......................................................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..……....................................................................................... ; ĐT liên lạc: ................
7. Dân tộc: ........................................................................ 8.Tôn giáo: ..................................................................................
9. Thành phần gia đình xuất thân: ........................................................................................................................................
10. Nghề nghiệp bản thân trước khi dự tuyển: ...................................................................................................................
11. Ngày vào Đoàn TNCSHCM: .........../............/................. Ngày tham gia cách mạng: .........../............/.................
12. Ngày vào đảng cộng sản Việt Nam: .........../............/................. - Ngày chính thức: .........../............/........ ...... .........
13. Ngày tuyển dụng, hợp đồng trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp: ..........................................................................
Công việc được giao: ………………………………………....; tiền lương và phụ cấp: ..............................................
14. Ngày nhập ngũ: ......../......../................. - Ngày xuất ngũ: ......../......../......; Quân hàm: .............................................
15. Trình độ học vấn phổ thông: ..................... - Chuyên môn, nghiệp vụ: ....................................................................
- Lý luận chính trị: ................................................................................; - Tin học: ..............................................................
- Ngoại Ngữ: ................................................................................................

(nếu tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ thì khai ngoại ngữ thứ hai)

- Xếp loại tốt nghiệp (của bằng tốt nghiệp cao nhất): …………………………, Năm tốt nghiệp: ...............................
16. Sở trường công tác: ....................................................... Công việc làm lâu nhất: .......................................................
17. Khen Thưởng: ..................................................................................................................................................................
(Hình thức khen thưởng, cấp khen , năm khen)

18. Kỷ luật (Đảng, chính quyền, đoàn thể, cấp quyết định, năm nào, lý do, hình thức): ................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

19. Tình trạng sức khoẻ : ..................................... , Cao: ............. m, Cân nặng: .............kg. Nhóm máu ......................
20. Số chứng minh nhân dân: …………….....…......…….; ngày cấp:……../……../……….; Nơi cấp: ...........................
21. Đối tượng ưu tiên: ............................................................................................................................................................

22. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG:
Lớp

Tên trường

Năm học

Năm TN

Xếp loại TN

………

- ………
- ………
……… - ………
……… - ………
……… - ………
……… - ………
………
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23. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG (Về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ)
Tên trường
đào tạo

Chuyên ngành

Thời gian
(tháng/năm – tháng/ năm)

Hình thức
đào tạo

Văn bằng, chứng
chỉ được cấp

…/……-…/……
…/……-…/……
…/……-…/……
…/……-…/……
…/……-…/……
…/……-…/……
…/……-…/……
…/……-…/……
Hình thức học: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng…../ Văn bằng: Tiến sĩ, phó tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân, kỹ sư….

24. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Từ tháng, năm
đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể)

25. QUAN HỆ GIA ĐÌNH:
a) Bản thân: Bố, mẹ, vợ/chồng, con, anh chị em ruột
Quan hệ

Họ và tên

Năm
sinh

Nghề nghiệp, chức danh, đơn vị công tác, chỗ ở hiện nay

Bố
Mẹ
Vợ/Chồng
Con
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b) Phía vợ hoặc chồng: Bố, mẹ, anh chị em ruột
Quan
hệ

Họ và tên

Năm
sinh

Nghề nghiệp, chức danh, đơn vị công tác, chỗ ở hiện nay

Bố
Mẹ
Anh/chị

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật

……………………, ngày ...... tháng ....... năm 20….
Xác nhận của chính quyền địa phương

(ký, ghi rõ họ, tên)

(có đóng dấu giáp lai các trang)

Người khai
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