
 

 
 
Accounting is an Art 
 
Accounting is considered an   because it requires 
the use of skills and creative judgment. One has to be 
trained in this discipline to be able to perform 
accounting functions well. 

ART CONSULTING VIETNAM CO., LTD 
 
HO: No. 745 Cach Mang Thang 8 Street, Tan Binh District, Ho Chi Minh 
City, Vietnam 
 
RO: Suite 3-13, Thien Son Plaza, 800 Nguyen Van Linh, Tan Phu 
Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam 
 
W: www.artbookkeeping.vn    
E:  info@artbookkeeping.vn 
T:  0902 309 222 
F:  (028) 5411 0610 

 
THÔNG TIN ỨNG VIÊN/ APPLICATION FORM 

 

 

 

Hình của ứng cử viên  

Insert your photographer 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến thông tin tuyển dụng của Art Consulting 

Vietnam Co., Ltd. Để giúp chúng tôi nắm rõ hơn các thông tin về bạn, 

xin bạn vui lòng điền đầy đủ các thông tin vào chỗ trống dưới đây bằng 

tiếng Việt hoặc tiếng Anh 

Thank you for your choosing our company. Application form is an 

important part in our recruitment process of Art Consulting Vietnam Co., 

Ltd. in particular and Art Consulting Vietnam Co., Ltd. in general. Please 

filling it clearly in Vietnamese or English. 
 
Vị trí dự tuyển tại Art Consulting Vietnam Co., Ltd. /Your desired position in Art Consulting 
Vietnam Co., Ltd.: …………………………………………………………………………………………………... 

I: Thông tin cá nhân/Personal details 

[1] Họ và tên/Full Name: ………...................................................................................................................... 

[2] Giới tính/Gender: …………………………………………………………………………………………………. 

[3] Quốc tịch/Nationality: ……………………………………………………………………………………………... 

[4] Ngày sinh/Date of birth: …………............................................................................................................... 

[5] Nơi sinh/Place of birth: …………………………………………………………………………………………… 

[6] Số CMND……………………. Ngày cấp/Issued on: ……………. Nơi cấp/Issued by: ……………………. 

[7] Hộ khẩu thường trú/Pernament residence: ………………………………………………………………….... 

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

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

[8] Nơi ở hiện nay/Current address: ………………………………………………………………………………. 

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

[9] Di động/Mobile: …………………………………………………………………………………………………. 

[10] Email: ……………………………………………………………………………………………………………. 

[11] Điện thoại của người liên hệ khẩn khi cần/Emergency contact: …………………………………………. 



[12] Tình trạng hôn nhân/Maritus status: 

�  Độc thân/Single    �  Đã lập gia đình/Married    �  Ly hôn/Divorded  

[13] Sở thích cá nhân/Hobbies: …………………………………………………………………………………… 

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

[14] Chiều cao/Height: …………… m Cân nặng/Weight: …………. kg 

[15] Người thân (Cha mẹ, chồng, vợ, con, anh chị em ruột)/Relative persons: 

Họ và tên/ 

Full Name 

Giới tính/ 

Gender 

Năm sinh/ 

Year of 

birth 

Quan hệ/ 

Relation 

Nghề nghiệp – Nơi làm việc/ 

Occupation-Working place 

     

     

     

     

     

     

     

II. Trình độ học vấn/Education 

Tên trường đào tạo 

Name of School or 

University 

Ngành học 

Major 

Thời gian 

Graduated 

time 

Loại bằng 

By category 

Xếp loại 

Qualification 

     

     

     

[16] Trình độ ngoại ngữ/Foreign language skills: 

Tiếng Anh: Nghe/Listening: ………Nói/Speaking: ……...Đọc/Reading: ………Viết/Writing:  ………… 

[17] Chứng chỉ/Other certificates:  

Ngày cấp 
Date of issue 

Tên chứng chỉ 
Certificates 

Đơn vị cấp chứng chỉ 
Issued by 

Xếp loại 
Qualification 

    

    

    

[18] Các khoá đào tạo khác/Other courses: 

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



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

[19] Các hoạt động, thành tích xã hội khác/ Other activities, acchievements: 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 

III. Đặc điểm cá nhân và kinh nghiệm phù hợp với vị trí dự tuyển/ Your personal characters suits 
your applied position:  
…………………………………………………………………………………………………………………….......... 

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

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

IV. Quá trình công tác (Kể cả bán thời gian) Expericences (part-time and full-time) 

Công việc - chức vụ 
Position 

Thời gian/ Time Tên công ty/ 
Company 

Lý do thôi việc/ 
Leaving reasons từ/from đến/to 

     

     

 
V. Những người chúng tôi có thể tham khảo thông tin: (Công ty sẽ thông báo trước khi liên 

hệ)/References (You will be informed before contact made): 

Tên 
Name 

Chức vụ - Nơi làm việc 
Occupation - Working 

place 

Mối quan hệ 
với bạn - 
Relation 

Địa chỉ hoặc số điện thoại 
liên lạc 

Contacts 

   
Mobile:                                 

Email:  

   
Mobile:                                 

Email:  

   
Mobile:                                

Email:  

VI. Thông tin tuyển dụng mà bạn biết được qua/Select channel you get our recruitment info:  

Báo điện tử/Our websites□ Vietnamworks□ Người thân/Relative□ Khác/Others □ (cụ thể/specify):  

VII. Lý do nộp đơn dự tuyển vào công ty chúng tôi/The main reason makes you apply for our 

company 

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

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

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



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

VIII. Trình bày về mục đích trước mắt và ước mơ về sự nghiệp tương lai/Your short term and long 
term plans: 

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

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

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

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

IX. Mức lương tối thiểu chấp nhận được/Your accepted salary: …………………………………………. 

X. Ngày có thể bắt đầu làm việc/ Date you can start: ………………………………………………………. 

 

Tôi cam đoan tất cả các thông tin trên đây là đúng. Tôi không che giấu thông tin nào. Tôi đồng ý nếu tôi 

cung cấp bất kỳ thông tin sai lệch nào công ty có quyền chấm dứt Hợp đồng lao động với tôi ngay lập tức 

mà không cần thông báo hoặc bồi thường. (Nếu chưa phù hợp với đợt tuyển dụng này tôi muốn để lại hồ 

sơ dự tuyển làm hồ sơ ứng viên tiềm năng □ OK) 

I guarantee the truth of my declaration. Conversely, Art Consulting Vietnam Co., Ltd. can terminate the 

labour contract without notification or compensation. 

Thành phố, ngày/date …... tháng/month …. năm/year.… 

Người khai ký tên/Signature 

  

  

  

  

  

 

 

 


