
1  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 
ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN DỤNG 

 

 

 

Họ và tên (in hoa):   Giới tính:     

Ngày, tháng, năm sinh:   Dân tộc:      

Số CMND/CCCD:_____________   Ngày cấp:__/__/___  Nơi cấp:____________________  

Nơi sinh:      

Nơi ở hiện nay:      

Điện thoại liên hệ:  Email:     

Trình độ đào tạo (thí sinh điền thông tin đến trình độ cao nhất đã có Bằng hoặc Giấy chứng 

nhận tốt nghiệp tạm thời): 

- Cử nhân: 

+Tốt nghiệp trường:     

+ Chuyên ngành đào tạo:  Tốt nghiệp loại:     

- Thạc sĩ: 

+Tốt nghiệp trường:     

+ Chuyên ngành đào tạo:  Tốt nghiệp loại:     

- Tiến sĩ: 

+Tốt nghiệp trường:     

+ Chuyên ngành đào tạo:  Tốt nghiệp loại:     

Đăng ký dự thi (thí sinh chỉ được đánh dấu vào 1 ô dưới đây): 

Chuyên ngành Ngoại ngữ 

 Quan hệ quốc tế và các chuyên ngành liên quan 

                Tiếng Anh 

 Tiếng Trung 
 Luật quốc tế 

 Kinh tế quốc tế và các chuyên ngành liên quan 

  

*Lưu ý: Các thí sinh bắt buộc điền đầy đủ tất cả các thông tin trên. 
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Tôi gửi kèm theo đơn này Hồ sơ dự tuyển, gồm: 

1. 01 sơ yếu lý lịch tự thuật, có dán ảnh cỡ 4x6 cm; 

2. Bản sao bằng Đại học và các chứng chỉ ngoại ngữ liên quan; 

3. Bản sao chứng minh thư nhân dân. 

4. Bản sao công nhận văn bằng của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo.  

Lưu ý: Tất cả văn bản cần đựng trong 01 túi Hồ sơ dự tuyển, bên ngoài ghi rõ danh mục 

văn bản. 

Sau khi nghiên cứu điều kiện dự tuyển cán bộ hợp đồng như trong Thông báo tuyển 

dụng, tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển. Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký thi 

tuyển. Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật, nếu có gì sai, tôi xin chịu mọi 

trách nhiệm trước pháp luật. 

 

.............., ngày ......... tháng ........ năm 2021 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


