CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ảnh 4 x 6 (ảnh màu
chụp không quá 6
tháng và đóng dấu giáp
lai của cơ quan xác
nhận lý lịch)

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Dùng cho các thành viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng
Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I)

I. VỀ BẢN THÂN:
1. Họ và tên khai sinh: ...............................................................................................
2. Họ và tên thường dùng: .........................................................................................
3. Bí danh: .................................................................................................................
4. Giới tính:

Nam

Nữ

5. Ngày tháng năm sinh: ............................................................................................
6. Nơi sinh: ................................................................................................................
7. Số CMTND/Hộ chiếu: ……….………., ngày cấp: …….…, tại: .........................
8. Quốc tịch : .............................................................................................................
9. Dân tộc: .................................................................................................................
10. Quê quán: ...............................................................................................................
11. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: ...........................................................................
................................................................................................................................
12. Địa chỉ thường trú hiện nay: ..................................................................................
................................................................................................................................
13. Tên của Tổ chức ủy quyền đại diện (nếu có): .......................................................
................................................................................................................................
14. Địa chỉ của tổ chức ủy quyền đại diện: .................................................................
15. Số điện thoại liên lạc: ............................................................................................
16. Trình đ ộ văn hóa: ..................................................................................................
17. Trình độ chuyên môn (ghi rõ tốt nghiệp trường gì, chuyên ngành nào, hệ gì,
năm bao nhiêu) ......................................................................................................
................................................................................................................................

18. Trình đ ộ ngoại ngữ: ...............................................................................................
19. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
................................................................................................................................
20. Chức vụ công tác hiện nay: ...................................................................................
................................................................................................................................
21. Khen thưởng/Kỷ luật: ............................................................................................
................................................................................................................................
22. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): .....................................................................
................................................................................................................................
II. CÁC MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH (bố, mẹ, vợ/chồng, con, anh/chị em ruột,
bố nuôi, mẹ nuôi, con nuôi):
Stt

Mối quan hệ

Họ và tên

Năm
sinh

Nơi làm
việc

Chức vụ

1
2
3
…
III. CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu
mọi trách nhiệm trước phát luật.
………….., ngày … tháng … năm 2011
Người khai
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

