Mẫu 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
, ngày ….. tháng ….. năm 2016

…........................…..

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI CÔNG CHỨC NĂM 2016
Kính gửi: - Hội đồng Tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Nam;
- Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam.
Tôi tên là1:............................................................................................................................................................, Nam, nữ: .....................................
Sinh ngày: .................. tháng ............... năm 19.....................; Dân tộc:..................................................................................................
Quê quán: ................................................................................ ............... .................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú: ........................................................ ............... ...........................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay: ................................................... ............... .............................................................................................................................................
Số điện thoại liên lạc:....................................................................................., Địa chỉ E-Mail: .........................................................
Trình độ chuyên môn:.........................................., Chuyên ngành đào tạo:...............................................................................
Đối tượng ưu tiên (nếu có):.....................................................................................................Mã số ưu tiên2:.............................
Sau khi nghiên cứu chỉ tiêu, điều kiện dự thi công chức năm 2016 của Sở Nội vụ
tỉnh Quảng Nam tại Thông báo số 1263/TB-SNV ngày 05/9/2016, xét thấy, tôi có đủ
điều kiện để tham dự kỳ thi. Tôi làm đơn này kính đề nghị Sở Nội vụ, Hội đồng Tuyển
dụng công chức tỉnh Quảng Nam cho tôi đăng ký dự thi tuyển công chức vào đơn
vị3:..................................................................................................................................................................................................................................................
Mã vị trí việc làm4:..................................................................., Ngạch:

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

, Trình độ

đào tạo5: ...................................................................., Mã ngành dự tuyển6: ......................................................... Môn ngọai
ngữ đăng ký thi: tiếng7: ....................................................
Nếu trúng tuyển, tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ quan có
thẩm quyền tuyển dụng công 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 công chức năm 2016.
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 tuyển dụng 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./.
Kính đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Viết chữ in hoa.
Thuộc đối tượng ưu tiên nào (nếu có) thì ghi Mã số ưu tiên quy định tại Mục III Thông báo tuyển dụng.
3
Ghi Phòng, ban trực thuộc và đơn vị tuyển dụng. Ví dụ: Chi cục Quản lý thị trường Sở Công thương.
4
Ghi đúng Mã vị trí việc làm quy định tại cột 4, Phụ lục chỉ tiêu tuyển dụng. Ví dụ: COTH01.
5
Ghi ngạch công chức và trình độ đào tạo (tối thiểu) tại Mục I Thông báo t.dụng. Ví dụ: dự thi vào ngạch chuyên viên, trình độ thạc sĩ.
6
Tùy từng vị trí việc làm, ghi đúng Mã ngành dự tuyển quy định tại cột 2 Phụ lục chỉ tiêu tuyển dụng. Ví dụ: COTH (qltt)
7
Đăng ký thi một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc. Nếu được miễn thi ngoại ngữ thì ghi “Miễn thi”.
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