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I. THÔNG TIN DỰ TUYỂN 

Vị trí ứng cử 1: ....................................................................................................................................   

Vị trí ứng cử 2: .....................................................................................................................................     

 

Thu nhập chấp nhận được:  

 .................................................................................. 

Thu nhập mong muốn: 

 ............................................................................... 

Ngày có thế  bắt đầu làm  

việc: ................................................................. 

II. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Họ và tên:  ...................................................................................................................................................................................................................  

Ngày sinh:  ........................................................................  Nơi sinh:  ...........................................................................................................  

Số CMND/Hộ chiếu:  .  ........................................  Ngày cấp:  ..............................  Nơi cấp: ...............................................  

Giới tính:     Nam    Nữ             Độc thân:      Đã kết hôn:       Số con: …… 

Họ tên chủ hộ: ……………………………………………… năm sinh:…………….. 

Thông tin liên lạc: 

DĐ:  ................................................................  

NR: .................................................................  

Email: ..........................................................  

 

Hộ khẩu thường trú:    

Địa chỉ liên lạc hiện tại:  

 
III. GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO  

Trình độ Tên trường đào tạo Ngành học Thời 
gian 

Xếp loại Điểm 
TB 

PTTH              

� 

     

Trung cấp        

� 

     

Cao đẳng         

� 

     

Đại học            

� 

     

Trên Đại học   

� 

     

Các chứng chỉ 

khác 

 

Trình độ Ngoại 

ngữ  

Tiếng Anh :     …………………………………………………. 

Ngoại ngữ khác:……………………………………………….. 
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IV/ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC  

Thời gian 
Tên công ty/Đơn vị công tác Chức vụ Mức lương Lý do thôi việc 

Từ/ Đến 
      

      

      

      

      

� Người tham khảo: ……………………………… Chức vụ: ……………….Điện thoại: …………………… 

 
V. Chi tiết về kinh nghiệm công việc: ( Các công việc chính đã từng đảm trách ) 
 .................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 

VI. Nguyện vọng cá nhân : ( Ghi rỏ nguyện vọng và các ý kiến để xuất khác ) 

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................  

VII.  Một số kỹ năng khác ( Tóm tắt kỹ năng tích lũy được trong quá trình học tập, làm việc và các kinh 

nghiệm khác – Nếu có ) 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

VIII. Cam kết: 

Tôi cam đoan những thông tin được cung cấp trên đây là đúng sự thật. Tôi đồng ý để công ty thực hiện các điều tra 

xác minh những thông tin về cá nhân, quá trình làm việc, tình hình tài chính, sức khỏe hoặc các vấn đề liên quan khác 

cần thiết cho việc ra quyết định tuyển dụng của công ty. 

         ......... Ngày......... tháng ........ năm............ 

Người dự tuyển 
(ký, họ tên) 


