
SƠ YẾU LÝ LỊCH 
    

                                              

Kinh nghiệm làm việc (Ghi rõ tháng năm nhận việc – đang làm hoặc thôi việc) 

Tháng/năm Tháng/năm Tên công ty Công việc đảm nhận cụ thể Tỉnh 

     

     

     

     

     

Chuyên ngành (Công việc chuyên môn): 

…………………………………………………… 
Tự nhận xét về tính cách của bản thân: 

…………………………………………………………………… 

Lý do muốn làm việc tại Nhật Bản:………………………………………………………………………………….. 

Sau 03 năm muốn mang bao nhiêu tiền về Việt Nam ?...................triệu BĐXN                  Dân sự 

Dự định sau khi về nước sẽ làm gì?................................................................................................................................ 

Nội trú                Ngoại trú          Ăn chay:        Có            Không Tay thuận:   Phải            Trái   

Hút thuốc: Có                  Không Uống rượu:    Có            Không Xăm trổ:      Có               Không 

Thị lực: MP:….....MT:..…….     Mù màu:…….……… 

Chiều cao:…………..….(Cm)Cân nặng…..…...(Kg) 

Nhóm máu:……………...... Phẫu thuật:…….………………. 

IQ:………….……………... Dương khánh:…………………. 

Tôi xin cam đoan những điều khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 
Sơ tuyển ngày…….tháng…….năm 201….. 

KẾT QUẢ …………..... 
 

Họ và tên (Viết chữ in hoa): 

 

Giới tính: 

……….......................... 

Ngày tháng năm sinh: 

……………………………..... 

Nguyên quán (tỉnh): 

……………..………… 

Tuổi: 

……………………… 
Hộ khẩu thường trú: ( Địa chỉ trên CMND) 

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

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

Tình trạng hôn nhân: 

Đã kết hôn/Chưa kết hôn 

Quá trình học tập(Ghi rõ tháng, năm nhập học & ra trường; địa điểm ra trường) 
ĐTDĐ:…………………........... 

Người thân:………………........ 

Tháng/năm Tháng/năm Tên trường(Chỉ khai từ THPT trở lên) Ngành Hệ Tỉnh 

09/ 06/     

      

      

Bằng cấp, chứng chỉ (Ghi rõ tháng, năm cấp) 

Tháng Năm Bằng cấp, chứng chỉ (Bằng – Chứng chỉ nghề, TC, CĐ, ĐH…) 

   

   

   

Thành phần gia đình Quan hệ Năm sinh Nghề nghiệp Có người thân hoặc bạn bè đang sống 

ở Nhật Bản không? 

      Có                         Không 

 

Ai?................................................ 

 Bố   

 Mẹ   

    

    

    Sử dụng giáo trình tiếng Nhật 

………............................................ 
Thời gian học Tiếng Nhật: ……tháng 

Học đến bài:……….…..................... 

    

    

    

    

    

    

Những thành viên sống chung cùng gia đình: ( VD: sống với bố mẹ, 2 anh, 1 chi, 2 em trai) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
Tổng thu nhập những người sống chung trong gia đình…..triệu/tháng Sở thích: ……………………..……...…………… 

Số CMND:…….…….……..Ngày cấp:…………..……. MS: 



                                             XÁC NHẬN THÔNG TIN 

1. Có học sớm/Học muộn/Học đúp/Học lại không? Năm nào?      

        A. Không            B.Có             Lớp: …………………… 

 

2. Đã từng đăng ký chương trình Thực tập sinh, du học tại Công Ty khác chưa? 

A. Không            B. Có             Tên Công ty: ………………………………… 

 

3. Bạn đã từng nộp hồ sơ xin visa đi Nhật Bản theo dạng: 

      A. Du lịch             B. Thực tập sinh          C. Du học      D. Hình thức khác     E. Chưa từng xin          

                      (…….……………………….) 

4. Việc bạn đi Nhật có được gia đình ủng hộ không?              

A. Có                    B. Không 

 

5. Tài chính kinh tế gia đình có đủ điều kiện lo cho bạn đi chương trình Thực Tập Sinh không? 

       A. Có                   B. Không 

 

6. Bạn đã từng trải qua phẫu thuật chưa? 

      A. Có                    B. Không               Phẫu thuật gì : ….…………………………………… 

                                                                  Khi nào:……………………………………………… 

7. Bạn có tiền sử bệnh tật không? (Bao gồm cả việc hiện tại đang điều trị) 

    A. Có                      B. Không                   Nếu 「Có」 thì là bệnh như thế nào, hay là thương tích? 

                                           (………….……………………….…………)  

8. Bạn có đủ tự tin về sức khỏe để tham gia chương trình Thực Tập sinh không? 

     A. Có                     B. Không       C. Không tự tin lắm  

    

9. Bạn có từng bị gãy tay, gãy chân bao giờ chưa? 

      A. Chưa                B. Có               Khi nào:………………………………………………… 

 

10. Bạn có theo Tôn giáo nào không ? 

   A. Có                       B. Không         Tên tôn giáo: …………………………………………… 

 

11. Bạn có ăn chay trường không? 

A. Không                  B. Có (  Thời gian ăn chay………………………………) 

 

12. Bạn có dị ứng với thực phẩm hoặc món ăn nào không?  

   A. Không                B. Có  ( Ghi rõ thực phẩm bị dị ứng:……………………… )        

 

13. Bạn có thể uống được rượu, bia không?   

   A. Có                      B. Không               Nếu có:   + Uống mỗi ngày 

                                                                                 + Uống trong trường hợp khác                   

                                                                               (…………………………………………) 

14. Bạn có kinh nghiệm sống xa gia đình, kinh nghiệm sống tập thể chưa ? 

    A. Có                     B. Không   

Nếu 「Có」Sống vào thời gian nào? Sống với mấy người? Được bao lâu? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

15. Ai là người giới thiệu bạn đến Trung tâm: ………………………………………………… 

 

Tôi xin cam đoan  những điều khai như trên là hoàn toàn đúng sự thật.  

                Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm với lời khai của mình. 

 
                                                                                                                             Ngày.............tháng..............năm………. 

                                                                                                                                         Người khai 

                                                                                                                                    (Ký, ghi r  họ tên) 

 


