
 
                                                                  FORM SƠ YẾU LÍ LỊCH 

1. Họ và tên ( Viết IN HOA): .…………………………………………………………………………….. 

2. Ngày tháng năm sinh: ………/……/…………… 

3.  Nơi sinh: ……………………………………… .. 4. Quốc tịch: ……………….. 

3. Giới tính:          * Nam             * Nữ 

4. Số hộ chiếu: …………………         Nơi cấp: ………………………         Cơ quan cấp: ……. 

      Ngày cấp: ……/……/……                                                                      Ngày hết hạn: ……/……/…… 

5. Số CMTND: …………………         Nơi cấp: ………………………         Cơ quan cấp: ……. 

      Ngày cấp: ……/……/……          

6. Số điện thoại nhà riêng: ………………………6. Số điện thoại di động (*): …………………....... …… 

7. Email:……………………………………………………………………………………………… ……… 

8. Hộ khẩu tại: ……………………………………………..…………………………………………………. 

9. Địa chỉ thường trú hiện nay tại: ……………………………………………..…………………………….. 

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

10. Nghề nghiệp/ Chức vụ(*): ………………………………………………………………………………. 

11. Tên công ty  hoặc Tên trường học (*):………………………………………………………………....... 

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

    Địa chỉ công ty(*):…………………………………………………………………………......................... 

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

    Tel (*): ……………………………….Fax: ………………………….Web: ……….................................. 

12. Thời gian vào công ty (*): …………………………………………Loại hợp đồng lao động………….. 

13 Đã được cấp visa Nhật Bản lần nào chưa?(*)               * Có               * Chưa           

Khi nào: ………………………………………………Loại visa: ………………………………………… 

14 Đã bị từ chối visa Nhật Bản lần nào chưa?(*)               * Có               * Chưa    

Khi nào: ……………………………………………………                Ở 
đâu: ……………………………………………. 



15. Đã bị từ chối visa Hàn Quốc, Châu Âu, Úc, Hoa Kỳ, Canada lần nào chưa?(*)      * Có   * Chưa    

Khi nào: ………………………………………………Ở đâu: ……………………………………………. 

  

16. Liệt kê những nước đã đi du lịch, công tác trong vòng 05 năm qua (*): 

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

17. Quý khách có  người thân tại Nhật Bản hay không ?   * Có      * Không 

      Quan hệ: ………………………………………………Làm gì tại Nhật Bản: …………………………. 

18. Tình trạng hôn nhân: …………………………………………………………………………………….. 

      Tên vợ/chồng (*) : …………………………………… Số điện thoại di động: ………………………… 

      Ngày tháng năm sinh(*): ……/……/………………..Quốc tịch: ……………………………………… 

      Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………………………. 

      Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………………… 

  

19. Tên vợ/chồng (*) : …………………………………… Số điện thoại di động: ………………………… 

      Ngày tháng năm sinh(*): ……/……/………………..Quốc tịch: ……………………………………… 

  

20. Các con: …………………………………… ……………………………………………………………… 

      ..…………………………………… Năm sinh…………Nghề nghiệp……………………………………. 

      ..…………………………………… Năm sinh…………Nghề nghiệp……………………………………. 

      ..…………………………………… Năm sinh…………Nghề nghiệp……………………………………. 

  

Lưu ý: Quý khách vui lòng điền đầy đủ các thông tin trong mục và đính kèm theo 02 ảnh 4,5cm x 4,5cm 
cùng photo CMTND, hộ khẩu (tất cả các trang) kèm theo khi nộp hồ sơ 

  

Chúng tôi cam kết các thông tin trên là đúng, và sẵn sàng cung cấp các giấy tờ chứng minh theo nội 
dung này và có mặt để phỏng vấn theo yêu cầu của Đại sứ quán 

  



Hồ Chí Minh, ngày……tháng ………..năm 2018 

  

  

Người khai ký tên 

(Ghi rõ họ tên) 

 


