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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
 

PHIẾU KIỂM TRA HỒ SƠ DỰ THI  

VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2017 

(Phiếu này dành cho người tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ ghi) 

 
Họ và tên người kiểm tra hồ sơ: .......................................................................................  

Đơn vị: ..............................................................................................................................  

I. Thông tin thí sinh. 

Họ và tên thí sinh: ......................................................... ; Giới tính: .................................  

Ngày, tháng, năm sinh: ................................................. ; Dân tộc: ...................................  

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

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

Địa chỉ liên hệ: ..................................................................................................................  

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

Trình độ chuyên môn1: .....................................................................................................  

Chuyên ngành đào tạo2: ....................................................................................................  

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

Trình độ ngoại ngữ3: .........................................................................................................  

Trình độ tin học4: ..............................................................................................................  

Đã tham gia thi tuyển viên chức ngày 25,26/02/2017 (có hoặc không): ..........................  

II. Thông tin đăng ký dự thi của thí sinh. 

1. Đăng ký dự tuyển vào đơn vị trường5: .............................. ................................... 

Thuộc UBND huyện/Tx/Tp: ................................................................................. 

Bậc học: ............................................................................. ................................... 

2. Vị trí việc làm6: .....................................................................................................  

3. Môn ngoại ngữ đăng ký thi7: .................................................................................  

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

5. Miễn thi môn điều kiện8: 

- Miễn thi môn ngoại ngữ: 

- Miễn thi môn Tin học: 

Kết luận: Qua kiểm tra hồ sơ, thí sinh có tên trong phiếu này đủ điều kiện dự thi 

viên chức. 

   Quảng Nam, ngày …... tháng..….năm 2017 

          Người kiểm tra hồ sơ 

               (Ký và ghi rõ họ tên) 

           
 

 
 

 
1 Ghi rõ trình độ chuyên môn. Ví dụ: Trung cấp, Cao đẳng, Đại học… 
2 Ghi chuyên ngành đào tạo theo bảng điểm. Ví dụ: Sư phạm Toán, Cử nhân Tiếng Anh 
3 Ghi trình độ ngoại ngữ (nếu tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Tiếng Anh thì ghi trình độ ngoại ngữ thứ hai) Ví 

dụ: B Pháp, C Nga 
4 Ghi trình độ Tin học. Ví dụ: Chứng chỉ A, Cao đẳng Tin học văn phòng. 
5 Ghi đơn vị dự tuyển. Ví dụ: Trường THCS Lý Tự Trọng 
6 Ghi vị trí muốn dự tuyển. Ví dụ: Giáo viên Mầm non, Giáo viên Tiếng Anh. 
7 Ghi mã ngạch viên chức theo Kế hoạch thi tuyển. Ví dụ: V.07.04.12 
8 Đăng ký một trong 5 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung. Nếu thuộc đối tượng miễn thi thì ghi ”Miễn thi” 
9  Miễn thi môn nào thì đánh dấu X vào ô đó. 


