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

 

          SƠ YẾU LÝ LỊCH 

 
 

1. Họ và Tên : ………………………………Giới tính: ……………………… 

2. Ngày tháng năm sinh : ………………………………………………………………….  

3. Nơi sinh :  ………………………………………………………………… 

4. Quốc tịch : ………………………………… Dân tộc: ……………………. 

5. Quê quán : …………………………………………………………………. 

6. Địa chỉ thường trú : …………………………………………………………………. 

7. Chứng minh nhân dân số : ………………. Ngày cấp: ……………..Nơi cấp: ……………. 

8. Đơn vị công tác hiện nay: ……………………………………………………………  

9. Số điện thoại liên lạc : …………………………………………………………………. 

10. Trình độ văn hóa : ………………………………………………………………… 

11. Trình độ chuyên môn : …………………………………………………………………. 

12. Quá trình công tác :  

      a    - Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn 

Thời gian Trường đào tạo 
Chuyên ngành 

đào tạo 

Khen 

thưởng 
Kỷ luật 

     

     

     

     

     b    - Quá trình làm việc 

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 
Khen 

thưởng 
Kỷ luật 

     

     

     

     

     

 
 
 

Ảnh 



 

13. Chức vụ hiện nay : ……………………….……………………………………………...... 

14. Hành vi vi phạm pháp luật: …………………………………………………………….  … 

15. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty CP LILAMA 45.1: ……………………………. 

16. Số cổ phiếu nắm giữ tại Công ty CP LILAMA 45.1 (đến ngày chốt): ………… cổ phần. 

Trong đó đại diện sở hữu nhà nước là: ……………… cổ phần 

17. Mối Quan hệ gia đình: (Ghi rõ họ tên, tuổi, nghề nghiệp, chức vụ của từng người như 

Bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chi em ruột): 

     ……………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………… 

 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng với sự thật và chịu trách nhiệm hoàn 
toàn đối với những sai sót của thông tin đã cung cấp. 

 
 

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị 
Hoặc Uỷ Ban nhân dân xã, phường 

……….., ngày   tháng    năm 2016 
Người khai 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 

                  
 


