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PHIÉU DÀNG r<ÿ xÉT TUYEN

(Ddn ânh 4 x
6)

Vi trf dr,r tuyén (l).

Dür v! dg tuyên e)

I. THÔNG TIN cÂ NrrÂx

Hg và tên: ......Ngày sinh. ...Nam r Nü I

sô curxo ..Ncyi câo
I

Diên thoai liên hê dé bâo tin: .Email

Quê quân: ...........

Hô khâu thuùng trü:

Chô ô hiÇn nay 1dê bao tin)

Tinh trang süc khôe ......, Chièu cao , Cân n{ng: .............. kg

Ihành phân bân thân hiÇn nay

Irïnh dô vàn hôa

Trinh dq chuyên rnôn cao nhât .....Lo4i hinh dào t4o

rr. HoÀN cÂxs GrA oixs

1. Bô mç:

- H9 và tên bô: .....Tuôi:

Truôc câch mpng Thâng 8 làm gi? Ô dâu?

Nghè nghiÇp:



Trong khâng chién chông thyc dân Phâp làm gi? Ô dâ,rz

Tîr nàm 195

làrn (néu cô)
5 dén nay làm gi? Ô dâu? (Ghi rô tên co quan, don v!hiÇn nay dang

- Hq và tên rne: ......tuôi: Nghè nghiÇp:

Truôc câch rn4ng Thâng 8 làrn gi? Ô dâu?

Trong khâng chién chông thçc dân Phâp làm gi? Ô darz

Tir nàm 1955 dén nay làrn gi? Ô dâu? (Ghi rô tên co quan, dcrn vi hiÇn nay dang

làm (néu cô)

tuôi
3. Vq ho[c chông:

- Chô ô hiÇn

4. Câc con:

- Chô ô hiÇn nay: ........

III. DÔr TIIÇNG uU rrÊN çNÉu cÔ;



Tôi xin cam doan nhüng lôi khai trên cüa tôi là düng sg thpt. Sau khi nhAn

dugc.thông bâo trring tuyén tôi së hoàn thiÇn hô so theo quy.ditü. Néu sai sU thât

thi két q.,itrryé., dUrg cüa tôi së bi co- quan cô thâm qryèn tuyén dUng hüy bô và tôi
së chlu trâch nhiÇm truôc phâp luât vè viÇc kê khai thông tin không düng sg thQt./.

Iv. euÂ rRiNH DÀo rAo

V. THÀNH TiCH HQC TÂP, NGHIEN CÛU KHOA HQC

NGTId VIÉT PHIÉU
(Kÿ, ghi rô hç tên)

(') Ghi <lüng vi tri viÇc làrn dàng kÿ dg tuyên.

(') Ghi drirrg tên co quan, tô chric, tlon vf cô thông bâo tuyên dqng.

(3) Ghi rô hinh thûc clào tz.ro: Chinh quy, t4i chric, dào t4o tri xa, bôi duông.... /Vàn bàng TSKH, TS, Ths,

Cù,nhân, Kÿ su..../Chirng chi tin hgc tlat Chuân § nàng sü'dgng công nghÇ thông tin theo quy dinh cüa BÔ

Thông tin và Truyèn thông; Chring chi ngo4i ngü'theo khung nàng lpc ngo4i ngü 6 b4c dùng cho ViÇt Nam

theo quy ilinh cüa Bô Giâo dpc và Dào t4o.

(o) Ghi rô thô'i gian tharn gia cuQc thi, thùi gian thgc hiÇn công trinh nghiên crîu.

(') Ghi rô ilâ rt4t giâi thuôLrg gi trong câc cuQc thi; công trinh nghiên cri'u khoa hgc và tlugc câp nào công

nhân; két quâ nghiên cûu khoa hqc dâ ilugc dàng trên câc t4p chi khoa hgc chuyên ngành nào Ô trong ho{c

ngoài nuô'c.

Tù'thâng, nàm
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Chuyên ngành

tlào tao
Hinh thüc dào
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Xép logi bàng /Chring
chi

STT
Tên cuQc thi, công
trinh nghiên cri'u

Thôi gian(a)
Két quâ cuQc thi, công

trinh nghiên cûu(s)
Ghi chü
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