SILVER MOUNTAIN LOGISTICS (VIETNAM) CO.,LTD
6Flr, VIET A Bldg, Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay Dist, Ha Noi, VN

Tel: 6282 6892/93/94/95/96

Fax: 04 6282 6848

Thông tin nhân sự
Xin bạn vui lòng điền đầy đủ các thông tin vào chỗ trống dưới đây bằng tiếng Anh.
Please filling it clearly in Vietnamese or English.

Hà nội, ngày

năm

tháng

(Ảnh 3x4cm phông
trắng)
Picture in white font

I: Thông tin cá nhân/Personal details
[1] Họ và tên/Full Name:
[2] Giới tính/Gender:
[3] Quốc tịch/Nationality: Việt Nam
[4] Ngày sinh/Date of birth:
[5] Nơi sinh/Place of birth:
[6] Số CMND:
[7] Ngày cấp/Issued on:

[8] Nơi cấp/Issued by:

[9] Hộ khẩu thường trú/Pernament residence:
[10] Nơi ở hiện nay/Current address:
[11] ĐTCĐ/Tel .

..

[12] Di động/Mobile:

[13] Email:

[14] Tình trạng hôn nhân/Maritus status: Độc thân/Single
[15] Chiều cao/Height:



Đã lập gia đình/Married

m [19] Cân nặng/Weight: kg

[16] Có bị thương tật và ốm nặng/ Injuries or serioully ills:

 Có/Yes

[17] Hiện tại có mang thai không/Currently pregnant:  Có/Yes

 Không/No

Khi nào/If yes –specify:

 Không/No:

[18] Người thân (Cha mẹ, chồng, vợ, con, anh chị em ruột)/Relative persons:
Họ và tên/

Giới tính/

Full Name

Gender

Năm sinh/
Year of
birth

Quan hệ/

Nghề nghiệp – Nơi làm việc/

Relation

Occupation-Working place

II. Trình độ học vấn/Education
Tên trường đào tạo

Ngành học

Thời gian tốt nghiệp

Loại bằng

Xếp loại

Name of School or University

Major

Graduated time

By category

Qualification

[19] Trình độ ngoại ngữ/Foreign language skills:
1. Tiếng Anh: Nghe/Listening:

Nói/Speaking:

Đọc/Reading:

Viết/Writing:

[20] Chứng chỉ/Other certificates:
Ngày cấp

Tên chứng chỉ

Đơn vị cấp chứng chỉ

Xếp loại

Date of issue

Certificates

Issued by

Qualification

[21] Các hoạt động, thành tích xã hội khác/ Other activities, acchievements:
-

………………………………………………………………………………………..

-

………………………………………………………………………………………..

-

………………………………………………………………………………………..

III. Quá trình công tác (Kể cả bán thời gian) Expericences (part-time and full-time)
Công việc - chức vụ
Position

Thời gian/ Time
từ/from

đến/to

Tên công ty/

Lý do thôi việc/

Company

Leaving reasons

IV. Ngày bắt đầu làm việc/ Date of start: ………………………………………………………………………………………………
Tôi cam đoan tất cả các thông tin trên đây là đúng. Tôi không che giấu thông tin nào. Tôi đồng ý nếu tôi cung cấp bất kỳ thông tin sai
lệch nào công ty có quyền chấm dứt Hợp đồng lao động với tôi ngay lập tức mà không cần thông báo hoặc bồi thường
I guarantee the truth of my declaration. Conversely, Ben can terminate the labour contract without notification or compensation.
V. Người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp/ Contact person in emergency case:
Họ và tên/ Full name: ………………………………………………………………………………………..….…..…….
Số Điện thoại/ Telephone number: ………………………………………………………………………………………..
Mối quan hệ/ Relation: ………………………………………………………………………………………..…..…..…..
Hà Nội, ngày/date …… tháng/month … … năm/year 20…...
Người khai ký tên/Signature

