
Mẫu số 1 

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------------ 

…….., ngày    tháng    năm 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG 
 

   Kính gửi: 

 

Tên tôi là (viết chữ in hoa):                                                     Bí danh 

Ngày sinh:                                                                       Nam, Nữ: 

Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân:                         Ngày cấp: 

Nơi cấp: 

Hộ khẩu thường trú (*): 

Địa chỉ đang ở (*):  

Địa chỉ báo tin (*): 

Số điện thoại liên lạc:                     ; Email: 

Trình độ đào tạo theo nghề hoặc chuyên môn kỹ thuật: 

Trình độ ngoại ngữ: 

 Sau khi nghiên cứu nội dung thông báo tuyển dụng lao động, tôi thấy bản 

thân có đủ điều kiện và tiêu chuẩn để đăng ký dự tuyển vào vị trí : 

 Tôi xin gửi các giấy tờ kèm theo phiếu đăng ký dự tuyển này, như sau: 

 1. Sơ yếu lý lịch; 

 2. Bản sao văn bằng, chứng chỉ; 

 3. Giấy chứng nhận sức khoẻ; 

 4. Các giấy tờ khác (theo yêu cầu của người sử dụng lao động); 

 5. Các giấy tờ xác nhận ưu tiên khi dự tuyển dụng lao động và các giấy tờ 

có liên quan khác; 

 Tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định về tuyển dụng lao động. 

 

                                                 NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG  

                                                                   (ký và ghi rõ họ, tên)  
 

 

 

 

 
Ghi chú: (*) cần ghi rõ số nhà; thôn / tổ dân phố; xã / phường / thị trấn; Huyện / Quận / Thị 

xã / Thành phó thuộc Tỉnh; Tỉnh / Thành phố trực thuộc Trung ương. 
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Mẫu số 2 

MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------------ 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

 

Họ và Tên:          Nam, nữ: 

Tên thường gọi: 

Sinh ngày… tháng … năm …. 

Nơi sinh(*): 

Nguyên quán(*): 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay(*): 

Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân:                 Ngày cấp          

Số điện thoại liên lạc:                      ; Email:  

Nơi cấp: 

Dân tộc:   Tôn giáo:  

Trình độ văn hóa: 

Trình độ ngoại ngữ: 

Trình độ chuyên môn hoặc nghề nghiệp: 

Tình trạng sức khỏe hiện nay: 

Kết nạp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày … tháng … năm … 

Kết nạp Đảng cộng sản Việt Nam: ngày … tháng … năm … 

Ngày nhập ngũ QĐNDVN (TNXP):      Ngày xuất ngũ: 

Khi cần báo tin cho ai? ………………………Ở đâu?........ 

 

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH 

Họ tên bố:                                                         Năm sinh: 

Nghề nghiệp: 

Nơi công tác (ghi rõ tên và địa chỉ đơn vị đang công tác): 

Chỗ ở hiện nay(*): 

Địa chỉ liên hệ(*): 

 

Họ tên mẹ:                                                         Năm sinh: 

Nghề nghiệp: 

Nơi công tác (ghi rõ tên và địa chỉ đơn vị đang công tác): 

Chỗ ở hiện nay(*): 

Địa chỉ liên hệ(*): 
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HỌ VÀ TÊN ANH CHỊ EM RUỘT 

(Ghi rõ họ tên, tuổi, chỗ ở và nghề nghiệp, nơi công tác, 

thái độ chính trị của từng người) 

Họ và tên:        Tuổi: 

Nghề nghiệp: 

Nơi công tác (ghi rõ tên và địa chỉ đơn vị đang công tác): 

Chỗ ở hiện nay(*): 

Địa chỉ liên hệ(*): 

 

HỌ, TÊN VỢ HOẶC CHỒNG VÀ CÁC CON 

(Ghi rõ họ tên, tuổi, chỗ ở và nghề nghiệp, nơi công tác, 

thái độ chính trị của từng người) 

Họ tên vợ, hoặc chồng:      Tuổi: 

Nghề nghiệp: 

Nơi công tác (ghi rõ tên và địa chỉ đơn vị đang công tác): 

Chỗ ở hiện nay(*): 

Họ và tên các con:                                                     Tuổi: 

Nghề nghiệp: 

Nơi công tác (ghi rõ tên và địa chỉ đơn vị đang công tác): 

Chỗ ở hiện nay: 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA BẢN THÂN 

Từ tháng năm 

đến tháng năm 
Làm công tác gì? Ở đâu? Giữ chức vụ gì 

 

 

   

 

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 

Khen thưởng: 

Kỷ luật: 

Tôi xin cam đoan những lời khai ở trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn 

trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật tại bản Sơ yếu lý lịch 

này. 

 
 Xác nhận của thủ tưởng đơn vị,                        ……., ngày    tháng   năm   

     Chủ tịch Ủy ban nhân xã,                                        Người khai ký tên  

         Phường, Thị trấn. 

….. ngày    tháng    năm 

(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

Ghi chú: (*) Cần ghi rõ số nhà; thôn/ tổ dân phố; xã / phường / thị trấn; huyện / quận / 

thị xã / thành phố thuộc tỉnh; Tỉnh / Thành phố trực thuộc Trung ương. 
 


