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ĐƠN ỨNG TUYỂN
Kính gửi: Ban lãnh đạo và phòng nhân sự Công Ty.

Tên tôi là: NGUYỄN XUÂN KỶ

Sinh ngày: 28 / 12 / 1982

Chứng minh nhân dân: 211711665

Thường Trú :Cát Hiệp, Phù Cát , Bình Định

Hiện cư ngụ tại: 80/8/17 TX52, P. Thạnh Xuân, Quận 12, TPHCM.

Trình độ văn hóa: Cao Đẳng

Chuyên ngành: Cử nhân Trắc Địa

Trình độ Anh Văn: Cơ bản

Điện thoại: 0937121982

Thông qua việc tìm kiếm thông tin trên trang mạng, Tôi được biết công ty đang tuyển 
dụng vị trí: Kỹ sư trắc địa. Cho nên tôi mong muốn có được cơ hội làm việc và thử 
sức mình trong môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp tại công ty. Với những 
kiến thức được học và kinh nghiệm làm việc ở nhiều môi trường khác nhau, cùng với 
sự chịu khó, chăm chỉ tôi tin sẽ đảm nhận được vai trò mà quý công ty giao cho.

Thêm vào đó tôi là người vui vẽ, hoạt bát, năng động và trung thực. Chịu được áp lực
và có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc, có khả năng làm việc độc lập, làm 
việc nhóm, sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu của lãnh đạo công ty, có ý chí tiến thủ 
trong công việc.

Vì vậy tôi mong đóng góp một phần nào đó công sức và lòng nhiệt huyết cho sự phát 
triển của công ty.

Cảm ơn quý công ty đã dành thời gian quý báu để xem xét đơn ứng tuyển này. Tôi rất 
mong quý công ty có thể sắp xếp một cuộc phỏng vấn trực tiếp gần đây nhất để tôi có 
thể trình bày rõ hơn về bản thân cũng như tìm hiểu thêm các yêu cầu chi tiết cho vị trí 
mà công ty đã có nhu cầu tuyển dụng

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào!

                 



BẢNG TÓM TẮT SƠ LƯỢC

HỒ SƠ CÁ NHÂN:

 Họ và tên                       : NGUYỄN XUÂN KỶ
 Sinh ngày                       : 28/12/1982

 Hộ khẩu thường Trú      : Cát Hiệp, Phù Cát , Bình Định

 Hiện cư ngụ tại         : 80/8/17 Thạnh Xuân 52, P. Thạnh Xuân, Quận 12, 
TPHCM

 Giới tính                          : Nam

 Tình trạng hôn nhân        : Đã lập gia đình
 Tình trạng sức khỏe         : Tốt
 Di động                            : 0937121982
 Địa chỉ email                   : xuankytd82@gmail.com

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP:

 Năm 2002:  Tốt nghiệp trường THPT Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình 
Định .

 Năm 2005: Tốt nghiệp trường Cán Bộ Khí Tượng và Thủy Văn. Chuyên 
ngành: trắc Địa và Bản Đồ

 Năm 2011: Tốt nghiệp trường Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường Tphcm. 
Chuyên Ngành: Cử Nhân Trắc Địa

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

*.Công ty CPXD Và Xuất Nhập Khẩu Tranimexco.

      Đ/c: 127 Định Tiên Hoàng - P. 3 – Bình Thạnh - TP HCM

Chức vụ: Nhân viên Trắc Địa.

Ngành nghề: Xây dựng.

Thời gian bắt đầu: 19/010/ 2006

Thời gian kết thúc: 26/3/ 2008. 

     Mô tả công việc:

- Đo quan trắc các công trình mà công ty đang thực hiện
- Thi công đo đạc ,trắc địa công trình
- Tư vấn hạng mục trắc địa cho nhà thầu
- Đo đạc Phóng tuyến,tính khối lượng san lấp)
- Định vị công trình (Chuyển bản thiết kế ra thực địa): Cao tầng, hạ tầng, giao 
thông
- Lập đề cương trắc đạc cho công trình.
- Lập và kiểm tra mốc.
- Bình sai các số liệu đo đạc.



- Triển khai hệ thống lưới trụ và chi tiết cột vách sau khi đỗ bê tông sàn.
- Cân chỉnh cao độ sàn cốt pha nghiệm thu với tư vấn giám sát về độ cao sàn 
cốt pha.

     Các dự án đã từng tham gia:

- Dự án: Công trình thủy điện đồng nai 3.

-Dự án: Tuyến đường và cầu ,quốc lộ 22B,đi gò dầu tây ninh

Công ty CPXD Số Một Việt Nguyên

     Đ/c: 51/31 Nơ Trang Long , Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí 
Minh

Chức vụ: Nhân viên Trắc Địa.

Ngành nghề: Xây dựng.

Thời gian bắt đầu: 12/11/ 2008

Thời gian kết thúc: 30/ 6 / 2014. 

     Mô tả công việc:

- Đo đạc định vị hạ tầng giao thông,định vị móng,bu lông công trịnh
- Chuyển trục,cao độ lên các tầng tòa nhà,kiểm tra độ thẳng đứng,...

- Định vị công trình: Cao tầng, hạ tầng, giao thông
- Lập đề cương trắc đạc cho công trình.
- Lập và kiểm tra mốc.
- Bình sai các số liệu đo đạc.
- Nghiệm thu tim trục và cao độ với tư vấn giám sát cho từng hạng 
mục

     Các dự án đã từng tham gia:

- Dự án: Nhà máy lọc dầu dung quốc,ở quảng ngãi (2008)

-Dự án: Nhà máy nhiệt điện nhơn trach 1,ở đồng nai (2008-2009)

-Dự án: Chung cư An Viên Nam Long ở Tân Thuận,quận 7,Tphcm.(2009-
2010)

- Dự án:Trung tâm hành chính và kí túc xá ở Đà Lạt Lâm Đồng.(2010-2012).

- Dự án: Kí túc đại học quốc gia tphcm,ỏ dĩ an bình dương.(2012-2013).

- Dự án:Nhà máy nước thủ đức tphcm.(2014).

- Dự án EAONL Bình Tân (2015).



- Dự án thi công xây dựng cảng quốc tế ITC Q9  (2016-2019).

*.Công ty TNHH XÂY DỰNG HPCONS 

Đ/c: 132A, BẠCH ĐẰNG,Tân Bình,Tphcm

Chức vụ: Kỹ sư Trắc Địa.

Ngành nghề: Xây dựng.

Thời gian bắt đầu: 9/10/ 2019

Thời gian kết thúc: 0910/ 2020.

     Mô tả công việc:

- Tính toán, bóc tách khối lượng tại công trình cho các hạng mục thi công với 
nhà thầu phụ.

- Thi công đo đạc ,trắc địa công trình
- Định vị công trình: Định vị móng,tim,trục,cao độ,làm phần hoàn thiện xây 

tô,tính toán bình sai số liệu.
- Lập và kiểm tra mốc.
- Giám sát các nhà thầu phụ và tổ đội thi công.    .

ĐIỂM MẠNH:

- Làm việc độc lập hoặc nhóm và có thể quản lý công việc một cách tốt nhất.

- Có khả năng bao quát và điều phối công việc,giám sát công việc trắc đạc,lập 
đề cương qui trình trắc đạc.

- Chấp hành tốt các quy định và sự chỉ đạo từ công ty.

-   Là người vui vẽ , hòa đồng, dễ gây thiện cảm cho những người xung quanh, 
có thể hợp tác tốt với người khác

-   Có kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin và mạnh mẽ.

-   Nhiệt tình, năng nổ, sáng tạo

-   Đam mê công việc, sẵn sàng cống hiến và muốn tiến xa hơn trong công việc

         TP. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 10năm 2020

  Người khai

                                                                                  NGUYỄN XUÂN KỶ
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