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SƠ YẾU LÝ LỊCH 

TỰ THUẬT 

 

 

Họ và tên: ………………………………………………………………Nam, Nữ:……………… 

Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………………………………. 

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

Quê quán: ………………………………………………………………………………………… 

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

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

…………………………………………………………………………………………………… 

Chức vụ và đơn vị công tác:……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….

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

Cấp ngày:…….tháng….….năm….….Tại…...……………………………………...……………. 

Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………………………………. 

Điện thoại:  CQ:…………………………NR:…………………………DĐ:……………………. 

Trình độ văn hóa:…………………………………………………………………………………. 

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

Kết nạp đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày………………..…..tháng……….…năm……………… 

Nơi kết nạp:………………………………………………………………………………………. 

Kết nạp đoàn Đảng CS Việt Nam ngày ………………..…..tháng……….…năm……………… 

Nơi kết nạp:………………………………………………………………………………………. 

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

Ngày nhập ngũ QĐNDVN (TNXP):……………………………………..Ngày xuất ngũ:……………… 

Thuộc đối tượng ưu tiên:…………………………………………………………………………………. 



 

 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Trung học chuyên nghiệp (hoặc Cao đẳng) 

Hệ đào tạo:……………………………… …thời gian đào tạo:………………………………… 

Nơi học:………………………………………………………………………………………….. 

Ngành học:………………………………………………………………………………………. 

Năm tốt nghiệp:……………………………………..Số bằng:………………………………….. 

2. Đại học: 

Hệ đào tạo:……………………………… …thời gian đào tạo:………………………………… 

Nơi học:………………………………………………………………………………………….. 

Ngành học:………………………………………………………………………………………. 

Năm tốt nghiệp:……………………………………..Số bằng:………………………………….. 

3. Thạc sỹ: 

Thời gian đào tạo:………………………………………………………………………………… 

Nơi học:………………………………………………………………………………………….. 

Ngành học:………………………………………………………………………………………. 

Tên luận văn:…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Ngày và nơi bảo vệ luận văn:……………………………………………………………………. 

Người hướng dẫn:………………………………………………………………………………… 

Năm tốt nghiệp:……………………………………..Số bằng:………………………………….. 

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH 

Họ và tên bố:……………………………………………..tuổi……..…..nghề nghiệp……………...…… 

Trước cách mạng tháng Tám làm gì? Ở đâu?…………………………………………………………….. 

……….…………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………… 

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu?……………………………………………….. 

……….…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay làm gì) 

……….…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……….…………………………………………………………………………………………………… 



 

 

Họ và tên mẹ:……………………………………………..tuổi……..…..nghề nghiệp……………...…… 

Trước cách mạng tháng Tám làm gì? Ở đâu?…………………………………………………………….. 

……….…………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………… 

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu?……………………………………………….. 

……….…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay làm gì) 

……….…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……….…………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………… 

HỌ VÀ TÊN ANH CHỊ EM RUỘT 

(Ghi rõ tên, tuổi chỗ ở và nghề nghiệp trình độ chính trị của từng người) 

……….…………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………… 



 

 

Họ tên vợ hoặc chồng:……………………………………………………………tuổi:………………….. 

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

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

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

HỌ VÀ TÊN CÁC CON 

(Ghi rõ tên, tuổi chỗ ở và nghề nghiệp trình độ chính trị của từng người) 

……….…………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………… 
 

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN 

Từ tháng năm  

đến tháng năm 
Làm công tác gì? Ở đâu Giữ chức vụ gì? 

    

    

    

    

    

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 

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

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

LỜI CAM ĐOAN 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có điều gì khai man tôi xin chịu trách nhiệm 

hoàn toàn.  

Xác nhận của thủ trưởng cơ quan 

hoặc chủ tịch UBND xã phường 

Ngày ……tháng …….năm …….. 

Người khai 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

  

 

 

 


