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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

LÝ LỊCH CÁ NHÂN 
 

I. BẢN THÂN 
 

1.   Sơ yếu lý lịch 
 

Họ và tên khai sinh: ………………………………………………. Nam / Nữ :…………….. 

Tên thƣờng gọi: …………………………................................................................................. 

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

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

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

Hộ khẩu thƣờng trú: …………………………………………………………………………. 

Dân tộc: ………………………………………………………………………………………. 

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

Hiện công tác tại: …………………………………………………………………………….. 

Đoàn thể đang tham gia ( Đảng viên, Đoàn viên TNCSHCM): ……………………………… 

Tốt nghiệp Đại học ngành: ………………………… Tại: …………………………………… 

Hệ đào tạo: …………………………………………  Xếp loại tốt nghiệp: …………………. 

Số bằng: ………………………. Nơi cấp: …………………………  Ký ngày: …………….. 

Ngoại ngữ: …………………… Trình độ : ………………………………………………….. 

 

2. Quá trình học tập và công tác của bản thân ( từ 15 tuổi trở lên ) 

 

Ngày, tháng, năm Học hay làm việc gì Ở đâu Thành tích học tập, công tác 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

3. Khen thưởng, kỷ luật: 
 

A/   Khen thƣởng: 

        Huân chƣơng: ………………………………………………………………………… 

        Huy chƣơng: …………………………………………………………………………. 

        Bằng khen từ cấp tỉnh (hoặc tƣơng đƣơng): ………………....................................... 
 

B/   Kỷ luật (cần ghi rõ thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên):                              

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

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

           .………………………………………………………………………………………… 
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II. GIA ĐÌNH 

 ( Ghi rõ tên, nghề nghiệp, nơi làm việc và chỗ ở của những ngƣời thân gia đình: bố, mẹ, vợ,  

chồng, con và anh chị em ruột) 

 

Họ tên Tuổi Nghề nghiệp Nơi làm việc 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

III. TỰ NHẬN XÉT BẢN THÂN 

1. Phẩm chất đạo đức của bản thân ( nêu những nét chính ): 

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

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

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

2. Sở trƣờng: ……………………………………………………………………………………… 

3. Năng lực: ……………………………………………………………………………………….  
 

IV. LỜI CAM ĐOAN 
 

 Tôi xin cam đoan: 

 `1. Những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có điều gì sai trái, tôi xin chịu trách nhiệm 

trƣớc pháp luật 

  2. Nếu đƣợc trúng tuyển vào học, tôi sẽ chấp hành đúng nội quy, quy chế của nhà trƣờng. 

  

                                                                                      Ngày …..   tháng ….. năm …… 
 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN (*)                                           NGƢỜI KHAI 

 (hoặc chính quyền  địa phƣơng)                                          (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: (*) – Thủ trƣởng cơ quan giải quyết cho ngƣời đi học (hoặc cấp kinh phí), xác 

nhận cho cán bộ, nhân viên trong biên chế hoặc ký hợp đồng dài hạn. 

                     – Chủ tịch UBND xã (phƣờng) xác nhận cho những ngƣời không ở diện trên. 


