CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

STT:…………
….
……................
..........

SƠ YẾU LÝ LỊCH
Dùng cho người lao động đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Đài Loan
Ngành nghề đăng ký:...................................................

Dán ảnh màu,
cỡ ảnh 4x6 cm
(có đóng dấu
giáp lai)

I.

Phần khai về bản thân

Họ và tên (viết chữ IN HOA):…………………………………………
Giới tính: Nam 
Nữ 
Sinh ngày: …../…../….…. tại ..............................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:..........................................
xã/phường..................................... quận/huyện...................................
tỉnh/TP trực thuộc TW.........................................................................
- Nơi ở hiện nay (ghi cụ thể đến số nhà, thôn, xóm): ........................................................
...............................................................................................................................................
- Giấy CMND số :……………..... ngày cấp:…./…./…… Nơi cấp:……….....................
- Số điện thoại liên hệ (ghi rõ cả mã vùng):
Nhà riêng (hoặc người thân): ….......................... ĐT di động: ………........…….........
- Tình trạng hôn nhân: Độc thân: 
Đã kết hôn:  Đã ly hôn 
- Dân tộc: ………………… Tôn giáo: ……………………
- Ngày vào Đảng CSVN:………………….. Ngày chính thức:………………………...
- Trình độ học vấn:
Tốt nghiệp THCS  Tốt nghiệp THPT  Trung cấp 
CĐ, ĐH trở lên 
-

- Quá trình học tập và làm việc (từ năm 18 tuổi đến nay):
Từ tháng, năm
đến tháng, năm

Nghề nghiệp

Nơi đào tạo, làm việc
(ghi rõ tên, địa chỉ trường, cơ quan, công ty)

- Ngày nhập ngũ:…………………………………Ngày xuất ngũ…………………….
- Kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài:
Tại nước:...................................................trong thời gian:..........................................
Ngành nghề đã làm việc:..............................................................................................
- Người đại diện gia đình khi cần báo tin:
- Họ và tên: …………………………… quan hệ với người lao động ……………..
- Địa chỉ (ghi cụ thể đến số nhà, thôn, xóm): …………………………………….....
……………………………………………………………………………………….
- Điện thoại liên hệ:………………………………………………………………….
II. Phần khai về gia đình
(Bố mẹ, vợ/chồng, anh, chị, em ruột, con)
Họ và tên

Quan
hệ

Năm
sinh

Nghề nghiệp

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
(thôn, xóm, số nhà, xã/phường,
huyện/quận, tỉnh/TP)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn
toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Ngày …… tháng …… năm 201….
Xác nhận của UBND xã/phường
Người khai (ký, ghi rõ họ tên)
nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
hoặc Trường, cơ quan, đơn vị quản lý

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

Ngày…….tháng…….năm .................

2019

