
                        Mẫu 1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

                                           ……………., ngày….. tháng ….. năm 2017 
 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI  

VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2017 

 
Kính gửi: Hội đồng Thi tuyển viên chức ngành Giáo dục tỉnh Quảng Nam; 

 

Tôi tên là:  ............................................... .......................- Nam, nữ: .................................  

Sinh ngày: ........... tháng ......... năm.........- Dân tộc: ..........................................................  

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

Chỗ ở hiện nay: .................................................................................................................  

Số điện thoại liên lạc: ............................. - Địa chỉ Email: ................................................  

Trình độ chuyên môn1: ........................... - Chuyên ngành đào tạo2: .................................  

Địa chỉ liên lạc (để gửi thư, giấy báo): ........................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Hệ đào tạo (Chính quy, liên thông, tại chức): ..................................................................  

Nơi đào tạo: ......................................................................................................................   

Đối tượng ưu tiên (nếu có): .....................  ..................  .....................................................  

        Sau khi nghiên cứu các văn bản, chỉ tiêu tuyển dụng, điều kiện dự thi viên chức 

ngành giáo dục năm 2017 của Hội đồng thi tuyển tại Thông báo số 27/TB-HĐTT ngày 

19/10/2017, xét thấy, tôi đảm bảo đủ điều kiện tham dự kỳ thi. Tôi làm đơn này kính 

đề nghị Hội đồng Thi tuyển viên chức ngành Giáo dục tỉnh Quảng Nam cho tôi đăng 

ký dự thi tuyển viên chức vào đơn vị trường3: ................................................................ 

.......................................................................................................................................... 

thuộc UBND huyện (thị xã, thành phố)4: .........................................................................  

Vị trí việc làm5: .................................................................................................................  

Môn ngoại ngữ đăng ký dự thi6: .......................................................................................  

 Nếu được tham dự thi và trúng tuyển, tôi sẽ chấp nhận các quy định của Nhà 

nước và của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức. 

 Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm các loại hồ sơ ghi tại Bì đựng hồ 

sơ đăng ký thi tuyển viên chức ngành giáo dục tỉnh Quảng Nam năm 2017. 

 Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật, sau khi nhận được thông báo 

trúng tuyển tôi sẽ nộp hồ sơ gốc để đối chiếu theo quy định. Nếu phát hiện sai sót, giả 

mạo, không đúng sự thật thì tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và chấp nhận xử lý theo 

quy định của cơ quan và pháp luật, đồng thời bị hủy bỏ kết quả tuyển dụng của tôi./. 

         Kính đơn 

                    (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 
 

 
1: Ghi Trình độ chuyên môn. Ví dụ: Thạc sỹ/ Đại học/Cao đẳng…. 
2: Ghi rõ chuyên ngành đào tạo. Ví dụ: Sư phạm Giáo dục Mầm non/ Cử nhân Tiếng Anh.. 
3: Ghi cụ thể tên trường: Ví dụ: Trường Mầm non Sơn Ca 
4: Ghi rõ đơn vị ứng viên muốn đăng ký. Ví dụ:  UBND huyện/Thị xã/Thành phố….. 
5: Ghi rõ vị trí việc làm. Ví dụ: Giáo viên Tiểu học hoặc Giáo viên Tiếng Anh dạy Tiểu học 
6: Ghi môn ngoại ngữ đăng ký dự thi. Ví dụ: Tiếng Pháp, nếu thuộc đối tượng miễn thi thì ghi miễn thi. 


