
Phti luc II 
MAU PHIEU DANG KY D TUYEN 
hongbaosS)P /TB-VPngàyJ3 tháng9 näm 2021 
za Van phông UBND thành phó Dà Nang) 

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Bc Ip - Tty do - Hnh phñc 

 ngày tháng nàrn 2021 

Dan ánh (4x6) 

 

PHIEU DANG KY DJJ' TUYEN 

Vj tn d' tuyên':  

  

Don vj d' tuyn(2):  

  

I. THÔNG TIN CA NIIAN 

Hovãtên:  

Ngày, tháng, näm sinh:  

Dan tôc:  Ton giáo: 

S CMND hoc The can cu,ó'c cong dan:  
Ncii cap:  

Ngày vào Dàng Cong  san Viêt Nam:  

S din thoai di dng d báo tin:  

NU• Nam 3  • 

NgIy cap:  

Ngay chInh thirc:	  

Email:  

Qué quán:  

H khâu thuing trü:  

Ch hin nay (d báo tin):  

TInh trng sirc khoé: Chiu cao:  Can nng:  kg 

Thânh phn bàn than hin nay:  

TrInh do van hOa:  

TrInh d chuyên rnôn:  
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II. THÔNG TIN Cc5 BAN YE GIA DNH 

Mi 
quau he 

Ho vã 
ten 

Ngãy, tháng, 
nam sinh 

Quê quán, nghê nghip, ch&c danh, chü'c vy, co quan, 
to chñc cong tác, hoc tp, ni 0' (trong, ngoài nu'Oc); tliãnh 

viên cäc to cht'c chinli tn - xã hôi ) 

III. THÔNG TIN YE QUA TRINH PAO TO 

Ngay, tliáng, 
nàm cap vn 
bang, chüng 

ch 

Ten 
truông, co 
sO' dão to 

cap 

TrInh do 
van bng, 
chfrng ch 

S hiêu 
cun van 
bing, 

chü'ng chi 

Chuyên 
ngành dao to 
(ghi theo bang 

dim) 

Ngành 
dão to 

Flinh 
tIuc 
dào 
to 

Xêp Ioi 
bang, 
chüng 

chi 

IV. THÔNG TIN yE QUA TR!NH CONG TAC (neu co) 

Tn ngay, tháng, näm 
en ngày, tháng, näm 

Co' quan, to cliü'c cong tác 

V. MIEN Till NGOeJ NGIf 

(ThI sinh thuóc din mien thi ngogi ngi cn ghi rö lj do rniê'n thi a myc nay) 

Min thi ngoi ngU' do: 
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VI. BANG K'c NI THI MON NGOAI NG(Y 

(ThI sinh ly'a chQn và ghi rô dàng kj thi m5t trong náin th tiéng: Anh, Nga, Pháp, 
D&c, Trung Quoc hoàc ngoai ng11 khác theo yêu cáu cza vi tn vic lam tgi Thông 
báo tuyên dyng). 

Dang k dr thi ngoi ngii:  

VII. DO! TUONG UU TIEN (nêu co) 

VII. NQI DUNG KHAC THEO YEU CAU CUA CO QUAN 
cO THM QUYEN TUYJN DVNG 

Tôi xin cam doan nhttng li khai trén cüa tôi là diing sir that. Sau khi nhan 
&rc thông báo trng tuyên tôi s hoàn thin ho so theo quy dnh. Nêu sai sr that 
thi kêt qua tuyên diing cüa tôi sê b co quan có thâm quyên tuyén ding hüy bO, toi 
s ch ju trách nhim truâc phap luat Va cam kêt khong dang k2 tham gia k' tuyên 
di.ing ké tiêp t?i  co quan tuyên dvng./. 

NGiRI vIET PHIEU 
(Kg, ghi rö hp ten) 

Ghichá: 
(1) Ghi d(ing vj trI vic lam dàng k' dir tuyên; 
(2) Ghi dángtên c quan, to chc, don vi có chi tiêu tuyên dyng; 
(3) NguOi viêt phiêu tIch dâu X vâo ô tu0ng (mg ô Nam, Nü. 
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