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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

 

 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 
TỰ THUẬT 

 

 

Họ và tên:…………………………………………. Nam, nữ:  .............................................  

Sinh ngày……tháng…….năm  ..............................................................................................  

Nguyên quán:  ........................................................................................................................  

Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:  ........................................................................  

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

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

Chứng minh thư nhân dân số:…………………… Nơi cấp:  ................................................  

Ngày………..tháng………..năm ...........................................................................................  

Số Điện thoại liên hệ: Nhà riêng ………………..; Di động………………………….. 

Khi cần báo tin cho ai? ở đâu?:  .............................................................................................   

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

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

Trình độ văn hoá:………………………….. .........................................................................  

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH 
Họ và tên bố: ......................................Tuổi .............Nghề nghiệp  ........................................  

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

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

Họ và tên mẹ:…………………......…Tuổi:……….Nghề nghiệp ........................................  

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

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

HỌ VÀ TÊN ANH CHỊ EM RUỘT 

(Ghi rõ tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp của từng người) 

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

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

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

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

Ảnh mầu 

4x6cm 

(có đóng dấu 

giáp lai của 

của cơ quan 

xác nhận lý 

lịch) 
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Họ và tên vợ hoặc chồng:...........................................Tuổi:  ..................................................  

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

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

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

Họ và tên các con: 

1) ................................................. Tuổi: ............ Nghề nghiệp:  ............................................  

2) ................................................. Tuổi: ............ Nghề nghiệp:  ............................................  

3) ................................................. Tuổi: ............ Nghề nghiệp:  ............................................  

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN 

Từ tháng năm 

đến tháng năm 
Làm gì? Ở đâu? 

   

   

   

   

   

   
KHEN THƢỞNG VÀ KỶ LUẬT 

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

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

LỜI CAM ĐOAN 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực và chịu trách nhiệm về 

những lời khai đó. Nếu sau này cơ quan có thẩm quyền phát hiện vấn đề gì không 

đúng. Tôi xin chấp hành biện pháp xử lý theo quy định./.  

......,ngày……tháng……năm…… 

    Xác nhận của Thủ trƣởng Cơ quan,                                       Ngƣời khai ký tên 

Xí nghiệp, Chủ tịch UBND Xã, Phƣờng 

  
 


