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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 
 

 

Họ và tên: ........................................................................ .............Nam, Nữ: .............. ......... 

Tên thường gọi: .............................................................. ............. .............................. ......... 

Sinh ngày ……. tháng …. năm ……. 

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

Nguyên quán:………………………………………………………………………………  

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………. 

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

CMND số: ……………. Ngày cấp: …………………… Nơi cấp: ………............... 

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

Trình độ chuyên môn: ………………………………………………………………......... 

Trình độ ngoại ngữ: ………………………………………………………………............ 

Tình trạng sức khỏe hiện nay: …………………………………………………………… 

Ngày kết nạp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: ……………………………………………….. 

Ngày kết nạp Đảng cộng sản Việt Nam: ………………………………………………… 

Ngày nhập ngũ QĐND Việt Nam: ……………………………. Ngày xuất ngũ: ………. 

Khi cần báo tin cho ai? …………………Ở đâu?........................ Điện thoại:……………. 

 

 

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH 

1. Họ và tên cha: ................ ………………………................Sinh năm:............................. 

Nghề nghiệp (chức vụ và cấp bậc) trước và sau 30-4-1975: 

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

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

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

Nơi đang công tác (nếu có): ……………………………………………………………… 

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

2. Họ và tên mẹ: ................. ………………………................Sinh năm:............................. 

Nghề nghiệp (chức vụ và cấp bậc) trước và sau 30-4-1975: 

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

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

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

Nơi đang công tác (nếu có): ……………………………………………………………… 

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

 

3. Họ và tên vợ hoặc chồng: ....... ………………………...........Sinh năm:.......................... 

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………… 



Nơi đang công tác (nếu có): ……………………………………………………………… 

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

4. Họ và tên các con: 

- ………………………………………………………………..Sinh năm:........................ 

- ………………………………………………………………..Sinh năm:........................ 

- ………………………………………………………………..Sinh năm:........................ 

5. Họ và tên anh chị em ruột: 

- …………………………..Sinh năm:........................ Nghề nghiệp: …………………… 

Nơi công tác: ……………………………………………………………………………. 

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

- …………………………..Sinh năm:........................ Nghề nghiệp: …………………… 

Nơi công tác: ……………………………………………………………………………. 

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

- …………………………..Sinh năm:........................ Nghề nghiệp: …………………… 

Nơi công tác: ……………………………………………………………………………. 

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

- …………………………..Sinh năm:........................ Nghề nghiệp: …………………… 

Nơi công tác: ……………………………………………………………………………. 

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

 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA BẢN THÂN 

 

Từ tháng năm 

đến tháng năm 

Làm công tác gì? Ở đâu? Giữ chức vụ gì? 

Từ……/…… 

đến…../……. 

   

Từ……/…… 

đến…../……. 

   

Từ……/…… 

đến…../……. 

   

Từ……/…… 

đến…../……. 

   

Từ……/…… 

đến…../……. 

   

Từ……/…… 

đến…../……. 

   

Từ……/…… 

đến…../……. 

   

 

 

 



KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 

Khen thưởng:……………………………………………………………………… 

Kỷ luật: …………………………………………………………………………… 

 Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn 

toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật tại bản sơ yếu lý lịch 

này./. 

 

 Ngày ..... tháng … năm 2019 

      Người khai ký tên 

  

 

 

 

  

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 

HOẶC THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ NƠI ĐANG CÔNG TÁC 

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

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

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

 
 

   Ngày…..tháng … năm 2019 

                                                                                   (ký và ghi rõ họ và tên, đóng dấu) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




