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SƠ YẾU LÝ LỊCH/CURRICULUM VITAE 

 

1. Họ và tên/Full name:      Giới tính/Gender: 

2. Ngày tháng năm sinh/Date of birth:        Nơi sinh/Place of birth: 

3. Quốc tịch/Nationality: 

4. Giấy CMND số/NRIC No:                Ngày cấp/Date of issued: 

Nơi cấp/Place of issued: 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú/Address:   

6. Chỗ ở hiện tại/Currently Address:  

7. Điện thoại/Phone No: 

8. Trình độ văn hoá/Education: 

9. Trình độ chuyên môn/Qualification: 

10. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ/Duration of Qualifications: 

Thời 

gian/Period 

Trường đào 

tạo/School-College 

Chuyên ngành đào 

tạo/Subject 

Khen thưởng/ 

Reward 

Kỷ luật/ 

Discipline 

     

     

     

11. Quá trình làm việc/Working Experience: 

Thời 

gian/Period 

Nơi làm việc/ 

Working place 

Chức vụ/Position Khen thưởng/ 

Reward 

Kỷ luật/ 

Discipline 

     

     

     

12. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm/Currently Positions: 

Nơi làm việc/Working place Chức vụ/Position Thời gian đảm 

nhiệm/Period 

   

13. Quan hệ thân nhân (bố, mẹ đẻ/ anh, chị, em ruột/ vợ, con)/Relatives (Father, Mother, 

Siblings, Wife, Husband, Daughter, Son) 

Quan hệ/ Họ và tên/ Năm sinh/ Địa chỉ thường Nghề  nghiệp/ Đơn vị công tác 
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Relatives Full name Year of birth 
trú/Address 

Occupation 
(nếu có)/ 

Working place 

      

14. Hành vi vi phạm pháp luật/Breaking the Law (If any): 

15. Năng lực nổi bật/Outstanding Ability: 

Tôi cam kết/I am hereby committed to: 

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý về các thông tin cá nhân được 

công bố/ Be responsibility for the accuracy, honesty and reasonableity of these personal 

information; 

- Không vi phạm các quy định về đề cử , ứng cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định 

của Tổng công ty Dầu Việt Nam và các quy định của Pháp luật hiện hành/Do not violate 

the regulations on Candidacy or nomination of members of the Board of Management in 

accordance with regulations of PetroVietnam Oil Corporation and the provisions of the 

Law; 

- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của 

PVOIL nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Perform the task honestly, 

faithfully, carefully and for the best benefits of PVOIL if elected as a member of the Board 

of Management. 

 

 

 

..................., ngày.......tháng ..... năm ............. 

Date.....Month.......Year 

Xác nhận của chính quyền địa phương/nơi 

công tác/Confirmation of Authorities 

 

 

 

 

 

................, ngày ........ tháng........ năm ........... 

Date......Month.......Year 

NGƯỜI KHAI/Signature and full name 

 

 

 

 

 

 

 


