BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH
Hình
3x4

I. BẢN THÂN:
1. Họ và tên (Viết bằng chữ in có dấu):

Giới tính:

........................................................................................................................ (nam ghi 0, nữ ghi 1)
2. Ngày sinh: …….../........./……… Nơi sinh: ......................................................................................
3. Hộ khẩu thường trú:.....................................................................................................................
4. Địa chỉ liên lạc: .............................................................................................................................
5. Số điện thoại: ...............................................................................................................................
6. Email: ............................................................................................................................................
7. Dân tộc: ............................................................................................................................
(Dân tộc Kinh ghi 01, Hoa ghi 04, Khmer ghi 05, Chăm ghi 12, dân tộc khác ghi 00)
8. Tôn giáo: .......................................................................................................................................
9. Đoàn thể (Đảng viên, Đoàn viên TNCSHCM): ...............................................................................
10. Đã đi làm việc:

Chưa đi làm:

Chức vụ nơi làm việc:...............................................

11. Tên cơ quan: .............................................................................................................................
12. Địa chỉ cơ quan: .........................................................................................................................
II.

PHẦN GIA ĐÌNH

1. Cha:
- Họ và tên: ........................................................................................... Năm sinh:.....................................
- Hộ khẩu thường trú: ..................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………… Điện thoại:…………………………………
2. Mẹ:
- Họ và tên: ............................................................................................ Năm sinh:.....................................
- Hộ khẩu thường trú: ..................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………… Điện thoại:………………………………..

III. Quá trình đào tạo
Hệ Đào tạo (Đại học hoặc Cao đẳng):……………………………………………………………………………………………….
Loại hình đào tạo (Chính quy, Vừa học vừa làm, Tại chức, Mở rộng): ...................................................

Dài hạn: ................................................... Ngắn hạn: ..............................................................................
Thời gian đào tạo: từ .......................... đến .......................... Nơi tốt nghiệp .........................................
Ngành học: ..............................................................................................................................................
Xếp hạng tốt nghiệp (Xuất sắc, Giỏi, Khá, Trung bình khá, Trung bình): ................................................
Trình độ ngoại ngữ: A, B, C tiếng: ...........................................................................................................
Nơi cấp, thời gian cấp: ............................................................................................................................
IV. Quá trình học tập và làm việc của bản thân (từ khi học Đại học/Cao đẳng đến nay):
Ngày tháng
năm

Học hoặc làm việc gì

Ở đâu

Thành tích học tập,
làm việc

6. Lời cam đoan

Tôi xin cam đoan những lời khai trong lý lịch này là đúng sự thật, nếu có điều gì sai trái
tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Cơ quan/ Chính quyền địa phương xác nhận

TP.HCM, ngày ...... tháng ....... năm ...........

(ký tên, đóng dấu)

Người khai ký tên

