
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence – Freedom - Happiness 

_________________ 

 

 
SƠ YẾU LÝ LỊCH 

CIRRICULUM VITAE 

  
1) Họ và tên:        Giới tính: Nam/Nữ  

Full name                   Gender: Male/Female 
 

2) Ngày, tháng, năm sinh:  
Date of Birth  
 

3) Nơi sinh:  
Place of Birth  
 

3) Quốc tịch:  
Nationality  
 

4) Số CMND/hộ chiếu:  
ID/Passort No.       
              

5) Ngày cấp:       Nơi cấp:  
 Date of Issuance       Place of Issuance  
 

6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Permanent Address  
 

7) Chỗ ở hiện tại:  
Current Address  
 

8) Trình độ văn hoá:  
Educational Level  

 

9) Trình độ chuyên môn:  
Professional Ability  
 

10) Nghề nghiệp:  Công chức Nhà nước □   Viên chức Nhà nước □   Khác □  
Occupation             State officer     State employee      Other  
 

11) Thái độ chính trị:   Đảng viên □   Chưa Đảng viên □  
Political views (This point is not applicalbe to foreigner)  

 

12) Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:  
Education  

Thời gian 
Period 

Trường đào tạo 
Training Place 

Chuyên ngành đào tạo 
Specialization 

Khen thưởng 
Awards 

Kỷ luật 
Discipline 

     

     

     

     

     

Hình 4x6 

(Photo 

4cmx6cm) 



13) Quá trình làm việc (chi tiết các nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác, kết quả công tác tại từng vị trí):  
Working Experiences (details about career, title, past experiences, working results at each position)  

 

Thời gian 
Period 

Nơi làm việc 
Working Place 

Chức vụ 
Title 

Khen thưởng 
Awards 

Kỷ luật 
Discipline 

          

          

          

          

          

 
14) Danh sách những Công ty mà tôi đang là Thành viên Hội đồng quản trị / Thành viên Ban kiểm soát hoặc 

Tổng Giám đốc/ The names of companies of which I am the member of the Board of management/ the 

member of the Board of Supervisors or General Director: 

STT 
No. 

Tên Công ty 
Company name 

Chức vụ đang nắm giữ 
Title 

Ghi chú 
Notes 

    

    

    

    

    

15) Quan hệ nhân thân/ Relatives  
 

Họ và tên 
Full name 

Năm sinh 
Year of 

birth 

Số chứng 
minh nhân 

dân /Hộ 
chiếu 

ID/Passport 
number 

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú 

Permanent address 

Nghề  
nghiệp 

Occupation 

Chức vụ 
Title 

Bố  
Father  

          

Mẹ  
Mother  

          

Vợ/chồng  
Spouse  

          

Con  
Children  

          

Anh/chị/em ruột:  
Brothers/sisters  

  
  

          

 



Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nói trên.  
I hereby undertake to be responsible for the accuracy, truth of the above content.  

____, ngày ___tháng ___năm ___  
                                  _________ date              month          year    

Xác nhận của chính quyền địa 
phương nơi cư trú  
Confirmed by the local authority  

Xác nhận của tổ chức đang làm việc 
(nếu có) 
Confirmed by the company where the individual is 
currently working (if any) 

Người khai 
Declarant 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
(sign and write fullname) 

 
  
  
 


