
 

Mẫu số 03 

SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA CHUYÊN GIA 

Vị trí dự kiến đảm nhiệm: ________________________________  

Tên tổ chức tư vấn thiết kế: __________________________________  

Họ tên chuyên gia: ________________ Quốc tịch: _______ ’ ________  

Nghề nghiệp: _____________________________________________  

Ngày, tháng, năm sinh: ______________________________________  

Tham gia tổ chức nghề nghiệp: _______________________________  

Quá trình công tác: 

Thời gian Tên cơ quan, 

đơn vị công tác 
Thông tin tham chiếu 

Vị trí công 

việc đảm 

nhận 

Từ tháng/năm đến 

tháng/năm 

 (nêu tên, điện thoại, email 

của người được tham chiếu 

để kiểm chứng thông tin) 

 

 

Nhiệm vụ dự kiến được phân công: 

 

Chi tiết nhiệm vụ dự kiến được phân 

công trong việc lập phưorng án kiến 

trúc dự thi: 

Nêu kinh nghiệm thực hiện những công 

việc, nhiệm vụ liên quan trước đây để 

chứng minh khả năng thực hiện công 

việc, nhiệm vụ được phân công 

[Nêu các hạng mục công việc cụ thể mà 

chuyên gia được phân công thực hiện] 

 

Năng lực: 

[Mô tả chi tiết kinh nghiệm và các khóa đào tạo đã tham dự đáp ứng 

phạm vi công tác được phân công. Trong phần mô tả kinh nghiệm cần nêu rõ 

nhiệm vụ được phân công cụ thể trong từng dự án và tên/địa chỉ của chủ đầu tư] 

Trình độ học vấn: [Nêu rõ các bằng cấp liên quan, tổ chức cấp bằng, thời 

gian học và loại bằng cấp] 

Ngoại ngữ: [Nêu rõ trĩnh độ ngoại ngữ] 

Thông tin liên hệ:[Nêu rô tên, sổ điện thoại, e-mail của người cần liên hệ 

để đối chiếu thông tin] 

Tôi xin cam đoan các thông tin nêu trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin 

chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

 ___ , ngày __ tháng ___ năm ___  

Người khai 

[Ký tên, chức danh và ghi rõ họ tên] 

Ghi chú: 
- Tổ chức tư vấn thiết kế gửi kèm theo bản sao hợp đồng lao động; bản chụp bằng tốt 

nghiệp, chứng chỉ hành nghề chuyên môn của các chuyên gia tư vấn nêu trên. 


