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Mẫu M 01/LS 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

Phần khai về bản thân 
1- Họ và tên khai sinh (chữ in hoa) (*):

Họ tên thường dùng:
Tên gọi khác hoặc bí danh (nếu có):

2- Sinh ngày (*) Giới tính:            
3- Nơi sinh (*):
4- Nguyên quán (*):

 (xã, phường)             (huyện, qận)             (tỉnh, thành phố, bang/nước)              
5- Dân tộc: Tôn giáo: 
6- Địa chỉ thường trú ở Việt Nam trước khi xuất cảnh(*):
7- Địa chỉ hiện nay (*):
8- Điện thoại (*):
9- Số CMND/ CCCD: (nếu có)   Cấp ngày

 Cơ quan cấp: 
10- Xuất cảnh Việt Nam ngày
11- Đến nước sở tại ngày
12- Quốc tịch nước ngoài: (nếu có)

Vào quốc tịch nước ngoài từ năm
13- Quá trình hoạt động từ 15 tuổi đến nay (*) (nêu rõ từng giai đoạn, làm gì, ở đâu)

- Nộp 3 ảnh, cỡ 2 inches x 2
inches, ảnh chụp mắt nhìn
thẳng, đầu để trần, không
đeo kính màu

- Ảnh chụp không quá 1 năm
- Nền trắng
- Dán một ảnh vào khung này

(nếu là cán bộ, công chức
Nhà nước, đề nghị đóng dấu
giáp lai của cơ quan quản lý)

Xuất cảnh theo diện
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Phần khai về quan hệ gia đình 
14- Bố:

Họ tên (*): Sinh ngày (*): 
Nơi sinh (*):
Nguyên quán (*):
Quốc tịch (*): Dân tộc:             Tôn giáo: 
Địa chỉ thường trú ở Việt Nam (*):
Nơi ở hiện nay (*):

15- Mẹ:
Họ tên (*):  Sinh ngày (*): 
Nơi sinh (*):
Nguyên quán (*):
Quốc tịch (*): Dân tộc:  Tôn giáo: 
Địa chỉ thường trú ở Việt Nam (*):
Nơi ở hiện nay (*):

16- Vợ /chồng:
Họ tên (*): Sinh ngày (*): 
Nơi sinh (*):
Nguyên quán (*):
Quốc tịch (*): Dân tộc:     Tôn giáo: 
Địa chỉ thường trú ở Việt Nam (*):
Nơi ở hiện nay (*):

17- Con:
Họ tên (*):  Sinh ngày (*): 
Nơi sinh (*):      Giới tính:    
Quốc tịch (*): Dân tộc:     Tôn giáo: 
Nơi ở hiện nay (*):

18- Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, mối quan hệ với thân nhân gần gũi khác thường trú ở Việt Nam:(*)
Họ tên:                                                                           Mối quan hệ với đương đơn:
Nơi ở hiện nay:
Số điện thoại:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp  luật 

Làm tại                         ngày       tháng        năm    
Người khai 

(ký và ghi rõ họ tên) 
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