
………………….…… 

…….………………… 

* 

BẢN KHAI LÝ LỊCH 
(Dùng cho công tác Bảo vệ chính trị nội bộ) 

----- 

         
 

I. BẢN THÂN  

- Họ và tên khai sinh: ………………………………………………………………..    

- Họ và tên khác: ……………………………………………………………………. 

- Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………. 

- Số CMTND: ………………..Ngày cấp: ……….. ……..Nơi cấp: ………………... 

- Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………….                    

- Quê quán: ………………………………………………………………………….. 

- Nơi ở hiện nay: …………………………………………………………………….. 

- Nơi đăng ký HKTT: ……………………………………………………………….. 

- Dân tộc: ……………………………….Tôn giáo: ………………………………… 

- Ngày vào Đoàn TNCSHCM:………………………………………………………. 

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ……….…..Ngày chính thức: ……………… 

- Trình độ chuyên môn: …………………………………………………………....... 

- Trình độ lý luận chính trị: ………………………………………………………….  

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay (ghi rõ chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể, cấp bậc):  

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

- Tóm tắt quá trình công tác: 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 
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- Khen thưởng (từ Bằng khen trở lên):……….…………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

- Kỷ luật (Lý do, hình thức, cấp quyết định, ngày, tháng, năm quyết định): …………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH 

1. Bố đẻ 

- Họ và tên: …………………………………………Năm sinh: …………………… 

- Quê quán: ………………………………………………………………………….. 

- Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………………. 

- Nơi đăng ký HKTT: ……………………………………………………………… 

- Nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác: …………………………………………… 

- Thái độ chính trị và hoạt động của bản thân qua các thời kỳ: 

+ Trước cách mạng tháng 8/1945: ………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

+ Trong kháng chiến chống Pháp: ………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

+ Từ năm 1954 đến nay: ……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hay không? 

2. Mẹ đẻ 

- Họ và tên: …………………………………………Năm sinh: …………………… 

- Quê quán: ………………………………………………………………………….. 

- Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………………. 

- Nơi đăng ký HKTT: ……………………………………………………………….. 

- Nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác: …………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 
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- Thái độ chính trị và hoạt động của bản thân qua các thời kỳ: 

+ Trước cách mạng tháng 8/1945: …………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………….. 

+ Trong kháng chiến chống Pháp: ……………………………………...................... 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

+ Từ năm 1954 đến nay:  

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hay không? 

3. Bố vợ (hoặc bố chồng) 

- Họ và tên: …………………………………………Năm sinh: …………………… 

- Quê quán: ………………………………………………………………………….. 

- Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………………. 

- Nơi đăng ký HKTT: ……………………………………………………………….. 

- Nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác: …………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

- Thái độ chính trị và hoạt động của bản thân qua các thời kỳ: 

+ Trước cách mạng tháng 8/1945: ………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

+ Trong kháng chiến chống Pháp: …………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

+ Từ năm 1954 đến nay:  

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hay không? 
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4. Mẹ vợ (hoặc mẹ chồng) 

- Họ và tên: …………………………………………Năm sinh: …………………… 

- Quê quán: ………………………………………………………………………….. 

- Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………………. 

- Nơi đăng ký HKTT: ……………………………………………………………….. 

- Nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác: …………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

- Thái độ chính trị và hoạt động của bản thân qua các thời kỳ: 

+ Trước cách mạng tháng 8/1945: ………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

+ Trong kháng chiến chống Pháp: ………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

+ Từ năm 1954 đến nay: ……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hay không? 

5. Bố dượng, mẹ kế, người trực tiếp nuôi dưỡng của bản thân và vợ (chồng)  

(Nếu có, khai đầy đủ các nội nội dung như của bố, mẹ đẻ). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hay không? 
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6. Vợ hoặc chồng 

- Họ và tên: …………………………………………Năm sinh: …………………… 

- Quê quán: ………………………………………………………………………….. 

- Nơi ở hiện nay: …………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

- Nơi đăng ký HKTT: ……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

- Nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác: …………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

- Thái độ chính trị và hoạt động của bản thân: 

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

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

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

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

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

 Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hay không? 

7. Con (Ghi rõ họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác, nơi ở hiện nay và thái độ 

chính trị). 

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

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

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

8. Anh, chị, em ruột (Ghi rõ họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác, nơi ở hiện 

nay và thái độ chính trị của từng người). 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

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

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

Người khai cam đoan và ký tên 
Tôi xin cam đoan nội dung khai trên là 

đúng sự thật, nếu có gì sai tôi xin chịu                                          

hoàn toàn trách nhiệm trước tổ chức 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày ….. tháng ……. năm 20……. 

Xác nhận của cấp uỷ hoặc thủ trưởng 

cơ quan, đơn vị 
( Ký tên, đóng dấu ) 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: - Đề nghị đồng chí khai đầy đủ các nội dung theo mẫu. 

                - Phần khai về bản thân và gia đình đề nghị: phần quê quán, HKTT, nơi ở 

hiện nay, khai đầy đủ xã, huyện, tỉnh; nếu bố, mẹ đẻ và bố, mẹ vợ (chồng), vợ, 

chồng…đã chết thì vẫn phải khai đầy đủ những nội dung yêu cầu. 


