
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng 12 năm 2015 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC
1
 

 

Kính gửi: Ban Tổ chức Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh 

 

Tên tôi là:      Nam, Nữ: 

Sinh ngày      tháng       năm 19   Dân tộc: 

Quê quán: 

Hộ khẩu thường trú: 

Chỗ ở hiện nay: 

Điên thoại liên lạc: 

Trình độ đào tạo: 

Thuộc đối tượng ưu tiên
2
: 

Sau khi nghiên cứu thông báo tuyển dụng công chức, tôi nhận thấy bản 

thân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển nên làm đơn này xin 

đăng ký dự tuyển vào chức danh
3
: ………………………….. tại Hội đồng thi 

tuyển dụng công chức cơ quan Đảng, đoàn thể thành phố Hồ Chí Minh. Nếu 

trúng tuyển, tôi cam kết sẽ chấp hành nghiêm túc mọi quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức; tuân thủ sự điều động của tổ chức và sẽ công tác lâu dài với 

thời hạn ít nhất là 5 năm. 

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

1. Sơ yếu lý lịch (mẫu 2C-BNV/2008); 

2. Giấy chứng nhận sức khỏe do
4
………………… cấp ngày …/…/2015; 

3. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ, hộ khẩu thường trú, chứng minh 

nhân dân và các giấy tờ có liên quan khác gồm: 

……………………………………………………………………………… 

4. Hai tấm ảnh chân dung của tôi (cỡ 3x4 cm); 

5. Lệ phí dự thi theo quy định; 

Tôi sẽ nộp bản chụp hợp pháp các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ liên 

quan khác trong hồ sơ dự tuyển nêu trên khi được thông báo trúng tuyển. 

Tôi xin cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là sự thật, đúng và đủ tiêu chuẩn, 

điều kiện dự tuyển. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các bản chụp 

văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ liên quan khác nộp trong hồ sơ dự tuyển, nếu sai 

thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ. 

 Kính đơn 

 (ký và ghi rõ họ tên) 

                                                
1 

Đơn do thí sinh tự viết tay theo mẫu này. Được lưu trữ như là mẫu chữ viết của thí sinh để sử dụng khi cần thiết. 
2
 Ghi theo Thông báo tuyển dụng 

3 
CTĐ: chuyên trách công tác Đảng; CTđt: chuyên trách tổ chức đoàn thể; KT: kế toán; CNTT: công nghệ thông tin 

4 Cơ sở y tế cấp quận (huyện) trở lên cấp. 


