
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

TỰ THUẬT 

 
1. Họ và tên khai sinh (viết chữ  in hoa): ......................................................Nam (Nữ):  ..........  

2. Tên gọi khác:  ......................................................................................................................  

3. Ngày, tháng, năm sinh:  ......................................................................................................  

4. Quê quán:  ...........................................................................................................................  

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

5. Hộ khẩu thường trú:  ...........................................................................................................  

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

6. Nơi ở hiện nay: ...................................................................................................................  

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

7. Dân tộc: ....................................................... 8. Tôn giáo:  .................................................  

9. Số CMND: .................................Ngày cấp: ........................... Nơi cấp: .............................  

10. Trình độ văn hóa:  .............................................................................................................  

11. Trình độ đào tạo: ...............................................................................................................  

12. Chuyên ngành đào tạo:  ....................................................................................................  

13. Hệ đào tạo:  .......................................................................................................................  

14. Trường (nơi đào tạo):  .......................................................................................................  

15. Kết quả tốt nghiệp xếp loại trong văn bằng:  ....................................................................  

16. Văn bằng khác (nếu có)(1): ................................................................................................  

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

17. Diện ưu tiên (nếu có):  ......................................................................................................  

18. Ngày vào Đoàn TNCSHCM: ................................ Nơi kết nạp: ..................................... 

19. Ngày vào Đảng CSVN: ..........................................Ngày chính thức:  .............................  

20. Ngày nhập ngũ (nếu có):  ..................................................................................................  

21. Ngày xuất ngũ:  .................................................................................................................  

22. Lý do xuất ngũ:  ................................................................................................................  

23. Quan hệ gia đình:  
 

Quan hệ Họ và tên Năm sinh 
Nghề nghiệp, nơi 

công tác 
Nơi ở hiện nay 

Bố đẻ     

Mẹ đẻ     

Bố vợ (Bố chồng)     

Mẹ vợ (Mẹ chồng)     

Vợ (Chồng)     

Con     

     

                                           
(1) ghi rõ theo thứ tự: trình độ, chuyên ngành, hệ đào tạo, nơi đào tạo, xếp loại trong văn bằng. 

Ảnh mầu 

4cm x 6cm 
(có đóng dấu 

giáp lai của 

cơ quan xác 

nhận lý lịch) 



     

Anh (Chị, em ruột)     

     

     

     

     
 

24. Khen thưởng (nếu không có thì ghi chữ “Không” vào ô “Năm khen thưởng”): 

Năm khen thưởng Hình thức, số Quyết định 

khen thưởng 

Cơ quan ra quyết định khen 

thưởng 

Lý do khen thưởng 

    

 

    

 

25. Kỷ luật (nếu không có thì ghi chữ “Không” vào ô “Năm kỷ luật”): 

Năm kỷ luật Hình thức kỷ luật Cơ quan ra quyết định kỷ luật Lý do kỷ luật 

    

 

26. Tự nhận xét (ưu điểm, tồn tại và tự xác nhận khả năng công tác): 

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

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

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

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

CAM ĐOAN LỜI KHAI TRÊN 

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

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

 
 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ 

TRẤN HOẶC ĐƠN VỊ ĐANG CÔNG TÁC 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

...................., ngày ...... tháng ...... năm 2018 

NGƯỜI KHAI 
(ký, ghi rõ họ tên) 

 

 




