
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                                                                  Thái Bình, ngày ..... tháng ... năm 2020  

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỄN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

 

Họ và tên: ................................... Nam, Nữ: ............................................... 

Ngày sinh: ..................................................................................................  

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

Hộ khẩu thường trú: ...................................................................................  

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

Điện thoại liên lạc: ......................................................................................  

Dân tộc: .....................................................................................................  

Trình độ và chuyên ngành đào tạo: ............................................................  

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

Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển hợp đồng lao động tại 

Trường Đại học Y Dược Thái Bình, tôi thấy có đủ điều kiện để dự tuyển. Vì vậy, 

tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển hợp đồng lao động theo thông báo của quý cơ 

quan.   

Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ quan 

có thẩm quyền tuyển dụng.   

Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm:  

1. Bản khai sơ yếu lý lịch;  

2. Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân;  

3. Bản sao Hộ khẩu thường trú;  

4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, gồm: ..................................................... 

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

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

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

5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;  

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 quy định. Nếu sai 

sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy 

bỏ và tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.  

 Ngƣời viết đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

 

Ảnh màu 

(4 x 6 cm) 

 

Phần I: Sơ yếu lý lịch bản thân 

1. Họ và tên: ..................................... Nam, Nữ: ................ 

2. Ngày, tháng, năm sinh:................................................... 

3. Nơi sinh: .......................................................................  

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

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ....................................  
 

6. Dân tộc: ........................................  7. Tôn giáo: ................................................  

8. Nghề nghiệp: ....................................................................................................  

9. Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: ................................................................  

10. Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ...............................................................  

11. Đối tượng thuộc diện ưu tiên (nếu có): .............................................................  

12. Tình trạng sức khoẻ bản thân hiện nay: ............................................................. 

13. Tóm tắt quá trình hoạt động của bản thân (Từ 18 tuổi đến nay làm gì, ở đâu?):    

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

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

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

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

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

 

Phần II: Quan hệ gia đình 

14. Họ và tên cha: ...................................................... Năm sinh: ......................... 

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................  

- Nghề nghiệp: ............................................................................................. 

- Trước 30/4/1975 (Làm gì, ở đâu?): .............................................................  

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

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

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

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

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

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

- Hiện nay (Làm gì, ở đâu?): ........................................................................ 

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



15. Họ và tên mẹ:........................................................ Năm sinh:.......................... 

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................  

- Nghề nghiệp: ............................................................................................. 

- Trước 30/4/1975 (Làm gì, ở đâu?): .............................................................  

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

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

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

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

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

- Hiện nay (Làm gì, ở đâu?): ........................................................................ 

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

 16. Họ và tên anh, chị, em ruột (Năm sinh, làm gì, ở đâu?):  

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

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

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

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

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

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

 

Phần III: Quá trình đào tạo 

18. Trình độ văn hóa: ............................................................................................  

19. Trình độ chuyên môn: ...................................................................................... 

- Các lĩnh vực khác đã được đào tạo (Ngoại ngữ, Tin học ...): ................................. 

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

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, tôi xin chịu hoàn toàn 

trách nhiệm với lời khai của mình./.  

Thái Bình, ngày      tháng      năm 2020  

                                                                                          Ngƣời khai  

 

 

 

 

NHẬN XÉT VÀ CHỨNG NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƢƠNG 

(HOẶC CƠ QUAN ĐANG CÔNG TÁC) 


