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                                      (Mẫu đơn đăng ký dự tuyển) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

………, ngày ….. tháng      năm 2021 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN CHỨC DANH  

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KHÁNG NHẬT  
 

 
Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang 

 

Họ và tên:…………………………………… …Nam, Nữ:…………… 

Ngày tháng năm sinh:………………………………………………… 

Quê quán:…………………………………………………………….. 

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………… 

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………… 

Điện thoại liên lạc:……………………………………………………… 

Dân tộc:……………………………………………………………….. 

Trình độ và chuyên ngành đào tạo:…………………………………… 

………………………………………………………………………… 

Chức vụ hiện nay:……………………………………………………. 

Đơn vị đang công tác:………………………………………………… 

 Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:………………………………… 

Vị trí đã được quy hoạch:……………………………………………… 

Vị trí đăng ký dự tuyển:………………………………………………… 

Sau khi nghiên cứu điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi tuyển chức danh 

Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Kháng Nhật thuộc Sở Giáo dục và Đào 

tạo Tuyên Quang, tôi thấy có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi tuyển vào 

vị trí chức danh Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Kháng Nhật. Vì vậy, tôi 

làm đơn này đăng ký dự tuyển. 

Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang về công tác cán bộ. 

Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm: 
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(1) Sơ yếu lý lịch  theo mẫu quy định. 

(2) Bản sao Giấy khai sinh. 

(3) Bản tự kiểm điểm cá nhân trong 03 năm công tác gần nhất. 

(4) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có chứng thực  

(5) Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. 

(6) Bản nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú. 

 (7) Nhận xét, đánh giá của cấp ủy cơ sở …………………………. 

(8) Nhận xét, đánh giá của tập thể đơn vị…….……………. trong 03 năm 

gần nhất. 

(9) Giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định. 

(10) Văn bản đồng ý cho phép dự tuyển của .……………… (nếu là nhân sự 

từ nơi khác). 

(11) Bản sao quyết định tuyển dụng. 

(12) Văn bản phê duyệt quy hoạch của cấp có thẩm quyền. 

Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật. Nếu khai không đúng 

sự thật, kết quả thi tuyển của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm hủy bỏ và 

tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật./. 

  

  Người viết đơn dự tuyển 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


