
Lê&Lê 
Thông tin tóm tắt về người nộp đơn 
Vị trí cần tuyển: ............................................... 

 
Tên:.............................................................  Tôn giáo: ........................................... 
Nguyên quán: .......................................................................................................... 
Nơi đăng ký thường trú: ........................................................................................... 
.....................................................................  Tel: ................................................... 
Gia đình: Độc thân/Đã lập gia đình/Ly dị                           (khoanh tròn phần thích hợp) 
Tên vợ/chồng: ......................................................................................................... 
Nơi làm việc của vợ/chồng: ..................................................................................... 
................................................................................................................................. 
 

Đào tạo 
Tên trường phổ thông trung học và địa chỉ: ............................................................ 
................................................................................................................................. 
Loại trường/lớp phổ thông trung học: chuyên Toán/Lý/Hóa/Anh/Pháp................... 

    (khoanh tròn phần thích hợp) 
Tên trường đại học (ghi rõ khối thi đầu vào): 
................................................................................................................................. 
Ngành học: ............................................................................................................ 
Loại bằng: tiến sỹ/thạc sỹ/cử nhân/.................................. (khoanh tròn phần thích hợp) 
Năm tốt nghiệp : ..........................................   Tốt nghiệp loại: ............................... 
 
Tên trường đại học: ................................................................................................. 
Ngành học: ............................................................................................................ 
Loại bằng: tiến sỹ/thạc sỹ/cử nhân/.................................. (khoanh tròn phần thích hợp) 
Năm tốt nghiệp : ..........................................   Tốt nghiệp loại: ............................... 
 
Tên trường đại học: ................................................................................................. 
Ngành học: ............................................................................................................ 
Loại bằng: tiến sỹ/thạc sỹ/cử nhân/.................................. (khoanh tròn phần thích hợp) 
Năm tốt nghiệp : ..........................................   Tốt nghiệp loại: ............................... 
 
Tên trường đại học: ................................................................................................. 
Ngành học: ............................................................................................................ 
Loại bằng: tiến sỹ/thạc sỹ/cử nhân/.................................. (khoanh tròn phần thích hợp) 
Năm tốt nghiệp : ..........................................   Tốt nghiệp loại: ............................... 
 
Tên trường đại học: ................................................................................................. 
Ngành học: ............................................................................................................ 
Loại bằng: tiến sỹ/thạc sỹ/cử nhân/.................................. (khoanh tròn phần thích hợp) 
Năm tốt nghiệp : ..........................................   Tốt nghiệp loại: ............................... 
 

Trình độ Ngoại ngữ 
Anh:        Đọc: T/K/TB    Viết:  T/K/TB    Nghe: T/K/TB      Nói: T/K/TB 
Pháp:      Đọc: T/K/TB    Viết:  T/K/TB    Nghe:T/K/TB       Nói: T/K/TB   
Trung:     Đọc: T/K/TB    Viết:  T/K/TB    Nghe:T/K/TB       Nói: T/K/TB 
Nhật:       Đọc: T/K/TB    Viết:  T/K/TB    Nghe:T/K/TB       Nói: T/K/TB 

(Tốt/Khá/Trung Bình) 
........................................................................................ (khoanh tròn phần thích hợp) 
.............................................................................................................................     



Quá trình công tác 
Tên cơ quan và địa chỉ: ........................................................................................ 
................................................................................................................................. 
Tên và chức vụ người quản lý trực tiếp: .................................................................. 
Chức vụ và nhiệm vụ được giao: ............................................................................. 
................................................................................................................................. 
Ngày bắt đầu làm việc: .......................... Mức lương tháng chính: .......................... 
Lý do thôi việc: ........................................................................................................ 
................................................................................................................................. 
Tên cơ quan và địa chỉ: ........................................................................................ 
................................................................................................................................. 
Tên và chức vụ người quản lý trực tiếp: .................................................................. 
Chức vụ và nhiệm vụ được giao: ............................................................................. 
................................................................................................................................. 
Ngày bắt đầu làm việc: .......................... Mức lương tháng chính: .......................... 
Lý do thôi việc: ........................................................................................................ 
................................................................................................................................. 
Tên cơ quan và địa chỉ: ........................................................................................ 
................................................................................................................................. 
Tên và chức vụ người quản lý trực tiếp: .................................................................. 
Chức vụ và nhiệm vụ được giao: ............................................................................. 
................................................................................................................................. 
Ngày bắt đầu làm việc: .......................... Mức lương tháng chính: .......................... 
Lý do thôi việc: ........................................................................................................ 
................................................................................................................................. 
Tên cơ quan và địa chỉ: ........................................................................................ 
................................................................................................................................. 
Tên và chức vụ người quản lý trực tiếp: .................................................................. 
Chức vụ và nhiệm vụ được giao: ............................................................................. 
................................................................................................................................. 
Ngày bắt đầu làm việc: .......................... Mức lương tháng chính: .......................... 
Lý do thôi việc: ........................................................................................................ 
................................................................................................................................. 
 

References (Người có thể hỏi thêm về thông tin trên) 
Tên/đia chỉ/Tel: ....................................................................................................... 
................................................................................................................................. 
Tên/đia chỉ/Tel: ....................................................................................................... 
................................................................................................................................. 
Tên/đia chỉ/Tel: ....................................................................................................... 
................................................................................................................................. 
Tên/đia chỉ/Tel: ....................................................................................................... 
................................................................................................................................. 
 
 
Tôi xin cam đoan những thông tin trên là chính xác, nếu có thông tin nào sai tôi hiểu 
rằng tôi sẽ bị buộc thôi việc. 
 
Tên và Chữ ký người làm đơn: ................................................................................  
Ngày: ....................................................................................................................... 
 
 


