Số báo danh: ..........................
B LAO Đ NG – TH NG BINH
VÀ XÃ H I

C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM

Đ c lập – Tự do – Hạnh phúc

TRUNG TÂM LAO Đ NG
NGOÀI N
C

S

Y U LÝ L CH

(Dùng cho ng ời lao đ ng đăng ký dự tuyển
đi làm vi c tại Hàn Quốc theo ch ng trình EPS)

Dán ảnh 4x6 cm
đóng dấu giáp lai

I. Phần khai về bản thân
1. Họ và tên (viết chữ IN HOA có dấu):……………………………………..Nam  Nữ 
2. Sinh ngày: …../…../….…. tại ..................................................
3. N i đăng ký h khẩu th ờng trú hiện nay:................................................................
xã/ph ờng.................................................. quận/huyện....................................................
tỉnh/TP trực thu c TW....................................................
4. Ch ở hiện tại:...............................................................................................................
...........................................................................................................................................
5. Địa chỉ gửi th (ghi cụ thể người nhận, thôn, xóm, số nhà, phố):………………........
………………………………………………………………………………………..….
6. Giấy CMND số :……………..... ngày cấp:…./…./…… N i cấp:………....................
7. Số điện thoại cố định (cả mã vùng):……………….. ĐT di đ ng: ………........……...
8. Tình trạng hôn nhân:
Đã kết hôn: 
Đ c thân: 
9. Dân t c: ………………… Tôn giáo: ……………………
10. Kết nạp Đoàn TNCSHCM ngày .... tháng ..... năm ..........
11. Kết nạp Đảng CSVN ngày .... tháng ..... năm ..........
12. Trình đ học vấn:
Tốt nghiệp THCS  Tốt nghiệp THPT  Trung cấp  CĐ, ĐH trở lên 
13. Chuyên ngành đ ợc đào tạo: …………………………………………………
14. Trình đ ngoại ngữ: Tiếng……………….. Cấp trình đ : …………………..
15. Quá trình học tập và công tác từ năm 15 tuổi đ n nay:
Từ tháng, năm
đ n tháng, năm

Nghề nghi p

N i đào tạo, công tác
(ghi rõ tên và đ a ch c a Tr ờng/c quan)

16. Ngày nhập ngũ Quân đ i nhân dân Việt Nam:..............................
Ngày xuất ngũ: …………………………Đ n vị tr ớc khi xuất ngũ:.......................
...........................................................................................................................................
17. Khen th ởng: ……………………………………………………………………....
18. Kỷ luật: ……………………………………………………………………..……..
19. Ng ời đại diện gia đình khi cần báo tin trong tr ờng hợp khẩn cấp (bố/mẹ,
vợ/chồng, anh/chị/em ru t):
- Họ và tên: …………………………… quan hệ với ng ời lao đ ng ……………
- Địa chỉ (ghi cụ thể đến số nhà, thôn, xóm): …………………………………….....
………………………………………………………………………………………
- Điện thoại cố định: ………………..điện thoại di đ ng: ……………………
II. Phần khai về gia đình
(Bố mẹ, vợ/chồng, anh, chị, em ruột, con)
Họ và tên

Quan
h

Năm
sinh

Nghề
nghi p

N i làm
vi c tại
t nh/TP

N i đăng ký h khẩu th ờng trú (thôn,
xóm, số nhà, xã/phường, huyện/quận,
tỉnh/TP)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu khai man điều gì tôi
xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Ngày …… tháng ……… năm 201….
Xác nhận c a UBND xã/ph ờng
Ng ời khai (ký, ghi rõ họ tên)
n i đăng ký h khẩu th ờng trú
(hoặc n i c trú hợp pháp)

………………………………………………….............
………………………………………………….............
………………………………………………….............
………………………………………………….............
………………………………………………….............

Ngày…….tháng…….năm .................

