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ceNG uÔe xÂ ugl cHÛ r\GHïA rrlgr NAM
DQc l$p - Tg do - H4nh phüc

, ngày ..... thdng ..... ndm 2022

PHIÉU oÀxc Kÿ DTITUYÉN

Vi trf dg tuyén (l).

Do'n vi dg'tuyên(2):

I. THÔNG TIN CÂ NHÂN

H9 và tên:...

Ngày, thâng, nàm sinh: ....Nam: tr Nü n

Dân tQc: Tôn giâo:

SO ClfN» ho4c Thé càn cuôc công dân:

Ngày vào Eâng Công sân ViÇt Narn.......

Sô Oiçn tho4i di rlông Oé Uao tin: ... Ernail: ....

Quê quân

Hô khâu thuùng trü:

Chô ô hiÇn nay (rlé bâo tin):

Tinh tr4ng sric khôe: .. Chièu cao: .Cân n[ng: ....... kg

Ihành phàn bân thân hiÇn

Irinh dQ vàn hôa:

Irinh dQ chuyên rnôn



rr. THôNG TrN co BÂN vÈ cnoiNn

m. rnôNG rIN vÈ euÂ rniNu oÀo r4o

ruôi
quan hÇ

Hg và tên
Ngày, thâng,

nàm sinh

Quê quân, nghè nghiÇp, chûc danh, chûc vç, ccr

quan, tô chr?c công tâc, hgc,t$p, ncri ô (trong,
ngoài nuôc); thành viên câc tô chrfrc chinh tri - xâ

hoi...)

*_*ur,lhâ1g,
nam cap van
bàng, chr?ng

chi

Tên truùng, co
sô dào tqo câp

Trinh .Iô
vàn bàng,
chr?ng chi

Sii hiÇu cüa
vàn bàng,
chü'ng chi

Chuyên ngành
ilào t4o (ghi
theo-bâng

iIiêm)

Ngành
clào t4o

Hinh
thûc

dào t4o

Xép lo4i
bàng,
chrl'ng

chi



rv. THôNG TrN vÈ euÂ rniNn côNc rÂc (néu c6)

T.u'ngày, thâng, nàm
ilên ngày, thâng, nàm

Co quan, tô chric công tâc

V. MIEN THI NGOAI NGü TIN HQC

(Thï sinh thuôc diên miàn thi ngoqi ngfi, tin hoc càn ghi rô lÿ do miàn thi û mqc này)

Miên thi ngo4i ngii do:

Miên thi tin hoc do: .

vr. DoI TtIgNG U-U rÉN (néu cô)

vrr. NQr DUNG XUÂC THEO vÊU CÂU CÛl CO QUAN

cô ruÂna euYÈN TUYEN DUNG

Tôi xin cam doan nhüng lùi khai trên cüa tôi là düng sp thpt. Sau khi nhQn dugc
thông bâo trüng tuyén tôi së hoàn thiÇn hà so theo quy dfnh. Néu sai sg thât thi két quâ

tuyén dqng cüa tôi sê bi co quan c6 thâm quyèn tuyén dUng hüy bô, tôi së chiu tÉch
nhiÇrn truôc phâp luAt và cam kêt không dàng § tham gia kÿ tuyên dpng kê tiêp tpi co
quan tuyén dpng./.

Ghi chü:
(l) Ghi ihing vi tri viec làm dàng kÿ d1r tuyên;

(2) Ghi dring tên co quan, tô chüc, tlon vi c6 chi tiêu
tuyên dgng;

(3) Nguùi viét phiéu üch dâu X vào ô tuong üng ô
Nam, Nü.

NGIIÙI VIET PHIEU
(Kÿ, ghi rô hç tên)


