
 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 
CURRICULUM VITAE 

 
Mẫu / Form: HR-R04 

 

(Hình 3x4) 

VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN (APPLYING FOR POSITION):  

Chiều cao : ……….. 

(High) 

Cân nặng: ………...  

(Weight) 

Phòng ban (Dept): ………………………………..Địa điểm(Location):………………………. 

Mức lương tháng đề nghị (Monthly salary expected):      

                                    

                    __________________VND 

Thời gian nhận việc báo trước  

(Notice in advance 

  __________________ 

1.  LÝ LỊCH CÁ NHÂN - PERSONAL DATA 

Họ tên đầy đủ (Full Name): 

…………………………….…………………………………………….. 

Giới tính (Gender):  Nam (Male)  Nữ (Female) 

Ngày sinh (Date of Birth): 

Nơi sinh (Place of birth): 

 

  Nguyên quán (Native country): 

 

 

 

Quốc tịch (Nationality): Số CMND (National ID): 

………………………… 

 Ngày cấp (Issue 

Date):………………………. 

Tôn giáo (Religion):  Nơi cấp (Place of 

Issue):…………………….. 

Tình trạng hôn nhân (Marital Status):     Độc thân (Single)   Kết hôn (Married)     -         Số con (Child no):………. Tuổi (Years old):………. 

 
2.  ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC CÁ NHÂN - PRIVATE MAILING ADDRESS 

Địa chỉ thường trú (Permanent address): 

……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

Địa chỉ liên hệ (Contact address): 

………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………. 

 ĐT nhà (Home):  ĐT di động (Mobile):  Email: 

3.  QUAN HỆ GIA ĐÌNH – FAMILY RELATION (Cha, mẹ, anh, ruột.…) 

Họ tên (Name) 
Mối quan hệ 

(Relationship) 
Nghề nghiệp (Occupation) 

Tổ chức / công ty làm 

việc (Working 

organization) 

Điện thoại (Tel number) 

1.     

2.     

3.     

 4. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN – EDUCATION  

No. 
NAME OF COLLEGE /UNIVERSITY 

Tên trường Đại học, Cao đẳng 

CLASS ATTENDED / SUBJECT 

MAJOR / Ngành học 

PERIOD /Thời gian GRADUATION 

CERTIFICATE /         

Đã nhận bằng tốt nghiệp 

hay chưa? 
From(Từ) To (Đến) 

1.         

2.         

5.  CÁC KHÓA HUẤN LUYỆN- PROFESSIONAL TRAINING 

Tên khóa học 

Name of Course 

Nơi đào tạo 

Name and address of school 

Thời gian 

From year to year 

Chuyên ngành 

Major 

1.    

2.    

 

 



 

 

6. NGOẠI NGỮ- LANGUAGES 7. KỸ NĂNG - SKILLS 

Tiếng Anh -  English 

Nghe 

Hearing 

Nói 

Speaking 

Đọc 

Reading 

Viết 

Writing 
Mô tả những phần mềm, chương trình… bạn biết sử dụng (Describe 

any software, programs, etc. you are able to use) 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

    

Khác - Others 
    

 

  8. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC - EMPLOYMENT RECORD 

No. Item 1st Company 
Công ty 1 

2nd Company 
Công ty 2 

3rd Company 
Công ty 3 

1 Tên Công ty  / Name of Company        

2 Lĩnh vực hoạt động / Working field         

3 Địa chỉ ( Quận/Huyện&Tỉnh/Thành) / Address        

4 Phòng ban / Department        

5 Công việc, chức vụ / Position held        

6 Số năm làm việc / Employment  

From      

To      

7 Lương tháng (VND) / Monthly Salary  

Starting      

Leaving      

8 Lý do thôi việc / Reason for leaving         

9.  NGƯỜI THAM KHẢO – REFEREES / Cấp trên trực tiếp (Line Manager) 

Tên họ 

Name 

Quan hệ 

Relationship 

Thời gian quen biết 

Year Known 

Nghề nghiệp 

Current Occupation 

Liên lạc 

Contact (Tel, Fax…) 

1.     

2.     

*Do you have any friend or relative who work for B’s mart? – Bạn có người thân hoặc bạn bè làm việc tại B’s mart không? Yes       No  

  Please fill in: Full name – Nếu có vui lòng cho biết tên:………………..………………………Phòng ban / Department: …………………………… 

*Have you ever taken any Test or Interview at B’s mart?  When?– Bạn đã tham gia tuyển dụng tại B’s mart chưa? Khi nào?  Yes   No    

*Bạn biết thông tin tuyển dụng tại B’s Mart từ đâu: Người quen làm tại B’s mart: (Họ tên) ……………………………Phòng ban: ……………                                        

Website : Vietnamworks  Careerbuilder Timviecnhanh B’s mart website  Khác: ………………………………………………………..                                                                         

 

CAM KẾT - DECLARATION 

 
Bạn đã từng bị truy cứu trách nhiệm hình sự chưa? 

(Have you ever been convicted for any crimes? ) 

    Không (No) 

    Có (Yes) Chi tiết (Details)………………………………… 

  

   Tôi cam đoan tất cả các thông tin trên đây là đúng. Tôi không giấu giếm sự thật quan trọng nào. Tôi cũng nhất trí rằn nếu tôi đưa ra bất kỳ một thông tin 

sai lệch nào, công ty sẽ chấm dứt Hợp đồng lao động với tôi ngay lập tức mà không cần thông báo trước hoặc đền bù. 

   I hereby declare that every statement given by me in this form is true and correct and that I have not willfully suppressed any material fact. I also agree 

that if any false declaration is made by me, my Contract of Employment with the Company is terminated immediately forthwith notice or payment in lieu of 

notice. 

 

 

   Ngày (Date) :  _________________                                                Chữ ký (Signature):  _________________________      


