CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ánh

Đôc lâp - Tự do - Hạnh phúc

(4cm X 6 cin)

(có đóng dấu
giáp lai của
cơ quan xác
nhận lý lịch)

Sơ YỂU LÝ LỊCH
Tư THUẬT
.Nam, nữ:

1. Họ và tên khai sinh (Viết chữ ỉn hoa).
2. Tên gọi khác:

3. Ngày, ứiáng, năm sinh:

.

4. Quê quán:

5. Gộ khẩu thường ữú:
6. Nod ở hiện nay:

7.Dântộc:
9. Số CMND:

;
.Ngày cấp;

8. Tôn giáo;.....,
.Noi cấp:

10. Trình độ văn hóa:
11. Trình độ đào tạo:

12. Chuyên ngành đào tạo:
13. Hệ đào tạo:

14. Trường (ncri đào tạo):

15. Kết quả tốt nghiệp xếp loại ừong văn bằng:
16. Văn bằng khác (nếu có)
17. Diện ưu tiên (nếu có)

:
.Nơi kẻt nạp:

18. Ngày váo Đoàn TNCSHCM:
19. Ngày vào Đảng CSVN:

,...Ngày chínli tìiức:.

20. Ngày nhập ngũ (nếu có):
21. Ngày xuất ngũ:
22. Lý do xuất ngũ:
v^uau liy sxa.

Quan hệ

Họ và tên

Năm sinh

Nghề nghiệp, nơi

Nơi ở hiện

công tác

nay

Bố đẻ
Mẹ đẻ

Bố vợ (Bố chồng)
Mẹ vợ (Mẹ chông)

Vợ (Chồng)

(1)

ghi rõ theo thứ tự: trình độ, chuyên ngành, hệ đào tạo, nơi đào tạo, xep loại ữong vãn băng.

Con

Anh (Chị, em một)

Từ tháng năm đến

Làm công tác gi? ở đâu? Giữ chức vụ gì?

tíỉángnãỉii

rvrnỵrtỹị

Năm khen thưởng

Năm kỷ luật

x* trtt Krtt cnư

A. non^

vaoo

ỉSãm khen thumng"):

Hình thức, số Quyết

Cơ quan ra Quyết định

định khen ứiưởng

khen thưởng

Hình thức kỷ luật

Cơ quan ra Quyết định kỷ luật

Lý do khen ứiưởng

Lý do kỷ luật

Mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨẠ VIỆT ÌVÍAM
Độc, lập - Tự đo - Eiạtth phúc
ngậy

tháng

năm20.....

©ON ĐĂNG KÝ Dự TUYỂN VIẾN caaức
(Bm hành ìứm theo Thông tư sắ J5/2012/ĨT-BNVngày 25 tháng 12 ttữn 2012
" '

của Bộ Nội yụ)

. Họ và tên:

Nam, Nữ:

NgàysÌBh;
Quê qũáii:

.

• •

Hộ khẩu thường trú:
Chỗởhiệnnay:
Điện ứioại liên lạc:

,

Dân tộc:

Trìĩủi độ và chuyên ngàiửi đào tạo:

Đối tượng ưu tiên (nếu có)í(l)

.

,

y

Sau'^ nghiên cứu cáều kiện đăng ký dự tuyển viên chức pm
................... (2), tôi thấy cỏ đủ điêu kiện .để tham dự kỳ tìii

tuyẳii Ợio^' xét tuyển.) . ^ên điức . ở vị trí -«0: iàm
(3). Vì vậy, tôị làm

đcm này đăng ký dự tuyển viền chức theo tìiông báo củá qụý cơ quan, đạn vị.

ĩíếu tnSig tuỵển tôi sẽ chấp hành các qúy .^iứi của Nhà nước và của cơ
q^uaiC đra vị co ửẮn quyền tuyển dụiig. , . /
■ Tôi ^ kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyên, gôm;
. Ĩ.Bẳnsơỵếulýlịchtựứiuât;
V/
\ 2. Bản chụp các văn bằng, chứng chi và kẽt q-uả học tập, gôỉn;
3 . ffiẩy chứng nhận sức khoẻ;

4;02phòngW(gtírõ4a chỉ UệnlạiG),02ảiửicõ4 x6;
: ^ ,
TỐI cm
sơ dựbỏtuyển
của tôitrách
là đúng
sự ứiật. Nêu sai
.quàtụjin
dmg,&àtí
của ìw
t&jỊ%
yà tôi.elỹụ
nMệmtrư^
luật/.sự ứiật, kêt
Kỉnh đơn

.

(Ký yà ghi rõ họ tên)

Ghi chứ:

(1) Ghi rộ đối tượng ưu tìên theo qity <fjnh;

(2) Ghi
GỊụ đứng
sự n^ệp
có thông
báovituyển
dụhg tuýẩn
vỊêỉi chức(3)
đitog vịtêntriđơn
Aậệc lảm
cằn tuyầi
của áon
áĩ nghiệp
HiingGhi lỗ tến của các bản chụp, được cơ quàn có thạm

gửi kèm đơn đăng ký Ịdự tuyển.

đito&thực

-

6 v-,

