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

......... , ngày.... thảng..... năm....
PHIẾU ĐĂNG KÝ Dự TUYỂN

Vị trí dự tuyển (1):.........................................................................

Đơn vị dự tuyển:(2).......................................................................

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên:.................................... Ngày, tháng, năm sinh:............... Nam □ Nữ □
Dân tộc:........................................... Tôn giáo:.....................................................
Số CMND hoặc Thẻ căn cuớc công dân:........................ Ngày cấp:....................
Nơi cấp:.......
Số điện thoại di động để báo tin:...................................Email:........................

Quê quán:...............................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:...............................................................................................

Chỗ ở hiện nay (để báo tin):...................................................................................

Tình trạng sức khỏe:............... , Chiều cao:.............., Cân nặng:.........................

Thành phần bản thân hiện nay:..............................................................................

Trình độ văn hóa:...................................................................................................

Trình độ chuyên môn:............................... Loại hình đào tạo:...............................

II. THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Ngày, 
tháng, năm 

cấp vãn 
bằng, 

chứng chỉ

Tên trường, 
cơ sở đào 
tạo cấp

Trình độ, 
văn bằng, 
chứng chỉ

Số hiệu 
của văn 

bằng, 
chứng chỉ

Chuyên 
ngành đào 

tạo (ghi theo 
bảng điểm)

Ngành 
đào tạo

Hình 
thức 

đào tao•

xếp 
loại 

bằng, 
chứng 

chỉ



III. MIỄN THI TIN HỌC
(Người dự tuyển thuộc diện được mỉễn thỉ tin học cần ghi rõ lý do miễn thỉ ở mục này) 

Miễn thi Tin học do:...............................................................................................
IV. ĐÓI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được 
thông báo trúng tuyến tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Neu sai sự thật thì kết 
quả tuyển dụng của tôi sẽ bị Hội đồng tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm 
trước pháp luật và cam kết không đãng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ 
quan tuyển dụng./.

NGƯỜI VIẾT PHIẾU
(Kỷ, ghi rõ họ tên)
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

sơ YÉU LÝ LỊCH
của người dự tuyển thuộc diện tuyển dụng đặc biệt và xét tuyển

Ảnh màu 4x6 

(có đóng dấu giáp lai 
của cơ quan xác 

nhận lý lịch)

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):...............................................................................................

2) Tên gọi khác:.................................................................................................

3) Sinh ngày:.......... tháng............năm.............. , Giới tính:...........................

4) Nơi sinh:.........................................................................................................

5) Quê quán: Xã.......................................Huyện................................., Tỉnh..............................

6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.............................................................................................

(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tình)

7) Nơi ở hiện nay:........................................................................................................................

(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tinh)

8) Dân tộc:.............................................  9) Tôn giáo: ..................................................................

10) Thành phần gia đình xuất thân:.....................................................................................................

(cố nông, bần nông, trung nông, phú nông, địa chủ, công nhân, công chức, viên chức, dân nghèo, tiểu thương, tiểu chủ, tiểu tư sản,

tư sản...)

11) Thành phần bản thân hiện nay:.....................................................................................................

(công nhân, nông dân, công chức, viên chức, nhân viên, thợ thù công, bộ đội, nhà văn, nhà báo, chù doanh nghiệp; lao động hợp đồng... ; nếu sống

phụ thuộc gia đình thì ghi là học sinh, sinh viên hoặc chưa có việc làm)

12) Trình độ:

12.1- Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào):......................................................................................

12.2- Trình độ chuyên môn:.............................................................................................................

(Đại học, trung cấp......; ghi rõ ngành hoặc chuyên ngành đào tạo, năm cấp bằng)

12.3- Học hàm, học vị:...............................(Thạc sĩ Tiến sĩ.....)

12.4- Lý luận chính trị: .....................................................

(Cao cấp, cử nhân, trung cấp và tương đương)

12.5- Quản lý nhà nước:............................

12.6- Tin học:...........................................................

(12.7-Ngoại ngữ:................................................
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13) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt nam:........ /......... /.........Ngày chính thức:............/........../..........

14) Ngày tham gia tổ chức chính trị-xã hội:.....................................................................................

(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội,.... và làm việc gì trong tổ chức đó)

15) Ngày nhập ngũ:...... /...... /......, Ngày xuất ngũ:......./...... /....... , Quân hàm cao nhất:.................

16) Khen thưởng:...................................... , 17) Kỷ luật:................................................................

(Hình thức cao nhất, năm nào) (về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao nhất, năm nào)

19) Tình trạng sức khỏe:.............. , Chiều cao:.........., Cân nặng: .......... kg, Nhóm máu:.............

21) Số CMND (CCCD):................................... Ngày cấp:....../...... /....... Nơi cấp:..............................

II. THÔNG TIN VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Ngày, 
tháng, năm 

cấp văn 
bang, 

chứng chỉ

Tên trường, 
cơ sở đào taoẤcap

Trình độ, 
văn bằng, 
chứng chỉ

Số hiệu 
của văn 
bằng, 

chứng chỉ

Chuyên 
ngành đào 

tạo (ghi theo 
bảng điểm)

Ngành 
đào tạo

Hình 
thức 

đào tạo

xếp 
loại 

bằng, 
chứng 

chỉ

III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HỌC TẬP, CÔNG TÁC

Từ tháng, năm 
đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã 
hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,...

IV. ĐẶC ĐIỂM LỊCH sử BẢN THÂN
- Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày thảng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì ?

- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gi, tổ chức nào, đạt trụ 
sở ỡ đâu ... ?):

- CÓ thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) Ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ ...) ?..................................................

V. QUAN HẸ GIA ĐÌNH
1) về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột
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2) về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột

Mối 
quan 
hệ

Họ và tên Năm 
sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công 
tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ 
chức chính trị-xã hội... ?

Mối 
quan 
hệ

Họ và tên Năm 
sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công 
tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ 
chức chính trị-xã hội... ?

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu có điều gì khai man tôi xin 
chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn .................. , ngày......... tháng.............. năm.............
(nơi đăng ký hộ khẩu thường trú) Người khai lý lịch

VI. PHẦN KHAI BỔ SUNG

1) Vị trí dự tuyển:..........................................................................................................................................

2) Đơn vị dự tuyển:.......................................................................................................................................

3) Khi cần báo tin cho ai, ở đâu ? (Họ tên, địa chỉ, sổ ĐT, Email):..............................................................

4) Đối tượng ưu tiên (Nếu có)............................................................................................................

.................. , ngày......... tháng.............năm..............
Người đăng ký dự tuyển 

(Ký, họ tên)
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HƯỚNG DÃN
KHAI PHIẾU ĐĂNG KÝ Dự TUYỂN VÀ sơ YÉU LÝ LỊCH (SYLL)

- Phiếu đăng ký dự tuyển và SYLL không được sửa chữa, không viết bằng hai thứ mực, có 
thể đánh máy.

- Người đăng ký dự tuyển công chức phải ghi đầy đủ, chính xác thông tin vào các mục, ô 
trên Phiếu đăng ký dự tuyển và SYLL. Nếu mục nào, ô nào không có thông tin thì ghi rõ là: 
“Không”.

1. Hướng dẫn kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển

- Mục (1) vị trí dự tuyển : Ghi đúng chức danh đăng ký dự tuyển:

Ví dụ: Văn phòng - thống ké (phụ trách công tác Văn phòng HĐND-UBND).

- Mục (2) Đon vị dự tuyển : Ghi đon vị có chỉ tiêu tuyển dụng:

Fz dụ: UBND xã Tân Khảnh

- Mục THÔNG TIN CÁ NHÂN:

Họ và tên: ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa.

Chọn dấu X vào ô Nam, Nữ.

- Mục THÔNG TIN ĐÀO TẠO: ghi thông tin ở các cột như sau, ví dụ:

Ngày, tháng, 
năm cấp văn 
bằng, chứng 

chỉ

Tên trường, cơ 
sở đào tạo cấp

Trình độ, văn 
bằng, chứng 

chỉ

Số hiệu của 
văn bằng, 
chứng chỉ

Chuyên 
ngành 
đào tạo 

(ghi theo 
bảng 
điểm)

Ngành 
đào tạo

Hình 
thức 

đào tạo

xếp 
loại 

bằng, 
chứng 

chỉ

1 2 3 4 5 6 7 8

05/6/2018
Trường ĐH 

KHXHvaNhân 
văn

Đại học B 1185489 Không Quản lý 
xã hội

Chính
quy Giỏi

15/01/2019 Trường Đại học 
Sư phạm Hà Nội

Chứng chỉ ứng 
dụng CNTT cơ 

bản
A 0299856 Không Không Không Đạt

...

Ghi theo thứ tư: văn bằng (bằng chuyên môn), chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ, 
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ,...

+ Cột 1: Ghi rõ ngày, tháng, năm trên văn bằng, chứng chỉ được cấp.

+ Cột 2: Ghi rõ tê cơ qua cấp như: tên trường Đại học, Học viện, tên Truhg tâm (nếu Trung 
tâm thuộc Trường, Học viện thì ghi đủ cả đơn vị chủ quản của Trung tâm)...

+ Cột 3 (Trình độ văn bằng, chứng chỉ): Ghi đúng như trên văn bằng, chứng chỉ được cấp, ví 
dụ:

Đại học, Cử nhân,...
Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, Chứng chỉ Tin học ứng dụng trình độ B,



+ Cột 4: Ghi rõ số hiệu của văn bằng, chứng chỉ, ghi cả phần chữ và phần số được ghi trên 
văn bằng, chứng chỉ; ví dụ: B 1092559; QC 147388; HAU4-005879;...

+ Cột 5: Chuyên ngành đào tạo ghi theo bảng điểm (nếu không có thì ghi “Không”.

+ Cột 6: Ghi theo ngành đào tạo ghi trên văn bằng hoặc bảng điểm.

+ Cột 7: Hình thức đào tạo:
Đối với văn bằng: Chính quy; tại chức; vừa học vừa làm;...

Đối với chứng chỉ. (ghi theo hình thức được đào tạo và được cấp, nếu trên chứng chỉ được 
cấp không ghi hình thức đào tạo thì ở cột này ghi: Không).

+ Cột 8: xếp loại văn bằng, chứng chỉ; ví dụ: Giỏi, Khá, Trung bình, Đạt,...

- Mục ĐỐI TƯỢNG Ưu TIÊN: Ghi đúng đối tượng ưu tiên, ngày cấp Giấy chứng nhận ưu 
tiên theo quy định tại khoản 2 Mục III thông báo tuyển dụng, cụ thể:

+ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách 
như thương binh, thương binh loại B.

+ Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, 
người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của 
người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt 
động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng 
Lao động.

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công 
an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát 
triển nông thôn, miền núi, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên 
đã hoàn thành nhiệm vụ.

Sau khi kê khai xong, người đăng ký dự tuyể phải ký xác nhận, ghi rõ họ tên và ký trên 
từng trang của phiếu đăng ký dự tuyển.

2. Hướng dẫn kê khai SYLL

Các mục tương ứng kê như trong Phiếu đăng ký dự tuyển và Hướng dẫn chi tiết trong 
SYLL

Mục III. Tóm tắt quá trình học tập, công tác: kê khai bắt đầu từ năm 18 tuổi


