
Cách viết CV bằng tiếng Anh 

 

CV (Curriculum Vitae) là một phần không thể thiếu trong hồ sơ xin việc hiện nay. Vậy một 

CV cần bao gồm gì, trình bày thế nào, hãy để Vietjack giúp bạn. 

 

Những thông tin cần có trên CV:  

▪ Personal details (Thông tin cá nhân) 

▪ Education and Qualifications (Trình độ học vấn, bằng cấp) 

▪ Work experience (Kinh nghiệm làm việc) 

▪ Interests and Achievement (Sở thích và thành tựu) 

▪ Skills (Kĩ năng) 

 

1. Personal details (Thông tin cá nhân) 

 

 

Thông thường ở mục này bạn sẽ cần phải cung cấp: 

▪ Họ và tên/ Full name 

▪ Ngày tháng năm sinh/ Date of birth 

▪ Địa chỉ/ Address 

▪ Số điện thoại/ Phone number 



▪ Email 
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Lưu ý: Ảnh trên CV nên để rõ nét, nghiêm túc, mô tả được khuôn mặt của bạn. 

 

2. Education and Qualifications (Trình độ học vấn, bằng cấp) 

Trình độ học vấn và bằng cấp nên được đề cập ngắn gọn, rõ ràng, đủ ý. 

 

Trình độ học vấn và bằng cấp nên được đề cập ngắn gọn, rõ ràng, đủ ý. 

 

3. Work experience (Kinh nghiệm làm việc) 
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▪ Liệt kê thứ tự công việc từ gần nhất tới xa nhất. 

▪ Nếu có nhiều kinh nghiệm ở nhiều nơi khác nhau, các bạn hãy chọn lọc những 

công việc nổi bật, có liên quan tới vị trí mình đang ứng tuyển. 

 

4. Interest and Achievement (Sở thích và thành tựu) 
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▪ Liệt kê những sở thích ngắn gọn và tập trung hơn cho phần thành tưj nếu có. 

▪ Có thể đưa ra các hoạt động ngoại khoá, hoạt động tình nguyện bạn đã tham gia. 

 

5. Skills (kĩ năng) 

 

▪ Liệt kê những kĩ năng mềm, kĩ năng chuyên môn và khả năng ngoại ngữ 

▪ Lưu ý là bạn hãy trung thực với những gì mình viết ra. 

 


