
CỘNG HÒA XẪ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Bộc lập - Tự do - Hạnh phúc

................ , ngày.........tháng.........năm 2015

ĐƠN ĐĂNG KÝ Dự TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2015 

Kính gửi: Hội đồng thi tuyển công chức Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015

Tên tôi là:.................................................................................................. ; Nam, nữ :................ ;

Ngày sinh:.............................................................; Dân tộ c :..........................................;

Quê quán:......................................................................................................................... ;

Hộ khấu thường trú :......................................................................................................... ;

Chỗ ờ hiện nay :................................................................................................................ ;
Điện thoại liên lạc :......................................................................................... ;

Trình độ và chuyên ngành đào tạo (1 ):.......................................................................... ;

Đối tượng ưu tiên (2) (néu có):.......................................................................................;

Ngoại ngữ đăng ký dự th i ...............................................................................................;

Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển công chức ngạch chuyên viên (hoặc
cán sự), ngành, chuyên ngành cần tuyển(3):.............................................................................
tại ( 4 ) ............................................................................................................... , tôi thấy có đủ
điều kiện để tham dự kỳ tuyển dụng công chức. Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển 
công chức theo thông báo của quý cơ quan.

Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và cùa cơ quan có 
thẩm quyền tuyển dụng.

Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm:
1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật;
2. Bản sao giấy khai sinh;
3. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, gồm (5 ):.........................................

4. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y té có thầm quyền cấp;

5. 3 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ liên lạc, 2 ảnh cỡ 4 X 6.

Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật, sau khi nhận được thông báo 
trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo guy định. Nếu sai sự thật thì két quả 
tuyên dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyên dụng hủy bỏ và tôi sẽ chịu trách 
nhiệm trước pháp luật./.

Kỉnh đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (1): Ghi rõ trình độ Đại học, Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ và ngành hoặc chuyên ngành đào tạo (Ví dụ: Đại học, ngành Quàn lý 
đất đai); (2): Ghi rỗ dổi tượng tru tiên theo quy định; (3): Ghi đúng theo ngành, chuyên ngành cần tuyển được Thông báo; (4) Ghỉ 
đúng tên phòng, ban, chi cục ,... thuộc sở, ngành, quận, huyện có chỉ tiêu tuyền đụng công chức; (5) Ghi rO tên của các bàn sao gửi 
kèm đơn dăng ký dự tuyển công chức.


