
MAU PHIEU DANG K D1F TUYEN 
(Kern theo Nghi din/i so' 161/2018/ND-CP ngày 29 tháng 11 nthn 2018 ci'ia ChInhpin't) 

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Bc 1p - Tr do - Hanh phüc 

 thOng  

(Dan an/i 

4x6) 
(3) 

PHIEU BANG KY 1M) TUYEN 

VI tn dir tuyên 1 :  

 

Bo'n vj dtr tuyn 2 :  

I. THÔNG TIN CA NHAN 

HQ và tê11 Ngày, tháng, nàm sinh Nam o 

Dan tc Ton giáo  

s6 CMND hoc The can cuó'c cong dân Ngày cAp:  

S din thoi di ding d báo ti11  

Emai1  

NU o 

Nai cAp  

Que quán  

H khâu thuà'ng trü  

Ch a hin nay (d báo tin)  

TInh trang süc khóe  , Chi&u ca0 , Can nng kg 

Thành phn bàn than hin nay  

TrInh do van hóa  

TrInh do chuyên môn:  Loai hInh dào to  

II. THÔNG TIN BAO TAO 

Ngày, 
tháng, näm 

cAp van 

bang, chü'ng 
chi 

Ten tru'&ng, 

co s& dao 
to cap 

Trrnh dç 

van bang, 
chfrng chi 

S hiu 

cüa van 
bang, 

chfrng chi 

Chuyên 

ngành dào 

to (ghi theo 

bang dim) 

'nh 

dào  

tao  

HInh  

thwc  

dao  
to 

Xêp 1oi 

bng, 
chfrng chi 



ifi. MIEN THI NGOiJ NGtJ, TIN HOC 

(ThI sixth thuOc  din min thi ngoi ngU, tin h9c cn ghi rO 1 do min thi a mvc  nay) 

Min thi ngo.i ngC do:  

Min thi tin hoc do:  

IV. BANG K DV Till MON NGOi1 NGIY 

(ThI sinh 1ra chpn và ghi rO därig k thi mt trong näm thi'r ting: Anh, Pháp, Nga, Trung 

Qu6c, Dirc hoc ngoi ngU khác theo yêu cu cüa vj trI d%r tuyn. ThI sixth ducic min thi 

mon ngo?.i ngU không phài din thông tin ô miic nay). 

Dng k dirT thi ngoai ngU:  

V. DO! TU(iNG Ut TIEN (nu co) 

Tôi xin cam doan nhCrng 1ii khai trên cüa tôi là dung sirr  that. Sau khi nhn duqc thông báo 
trüng tuyn tôi së hoàn thin h6 sa theo quy djnh. Nk sai sirr that thI k& qua tuyn ding 
cüa tôi së bj c quan Co thm quyn tuyn di.ng hUy bO, tôi sê chju trách nhim truâc pháp 

1ut và cam kt không dang k tham gia tuyn d1ng k tip tai Co quan tuyn diing./. 

NGU1L VIET inEu 
(K, ghi r6 hQ ten) 

Ghi c/ia: 

(1) Ghi dung vj trI vic lam dang k dr tuyn; 

(2) Uhi dung ten co quan, t chic, don vj CO chi tiêu tuyn ding; 

(3) Nguai vit phiu tIch du X vào ô tl.Iong mg ô Nam, N. 
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