
 

 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

…………….., ngày    tháng    năm 2022 
 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG 

Kính gửi: 

Tên tôi là (viết chữ  in hoa): Bí danh: 

Ngày sinh: Nam, nữ: 

Số chứng minh nhân dân:  Ngày cấp:         Nơi cấp: 

Hộ khẩu thường trú(*): 

Địa chỉ đang ở(*): 

Địa chỉ báo tin(*): 

Số điện thoại liên hệ: 

Trình độ đào tạo theo nghề hoặc chuyên môn kỹ thuật: 

Trình độ ngoại ngữ: 

 Sau khi nghiên cứu nội dung thông báo tuyển dụng lao động năm 2022, Tôi 

thấy bản thân có đủ điều kiện và tiêu chuẩn để đăng ký dự tuyển vào vị trí công 

tác…………….  

Tôi xin gửi các giấy tờ kèm theo đơn đăng ký dự tuyển này, như sau: 

1. Sơ yếu lý lịch. 

           2. Bản sao các văn bằng, bảng điểm; các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các 

chứng chỉ có liên quan đến công việc tuyển dụng. 

3. Bản sao Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (phải có chứng thực).  

 4. Bản sao hộ khẩu và chứng minh nhân dân (phải có chứng thực). 

 5. 04 ảnh màu 3x4. 

6. Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp: có phân loại sức 

khỏe và xác định đủ điều kiện làm việc trên cao (leo cao) đối với công nhân trực 

tiếp theo mẫu quy định không quá 06 tháng. 

7. Bản sao Giấy khai sinh. 

8. Giấy xác nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) khi dự tuyển dụng lao động 

và các giấy tờ có liên quan khác. 

 Tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định về tuyển dụng lao động. 

 Nếu trúng tuyển tôi xin cam kết phục vụ trong ngành Điện từ 05 năm trở lên. 

                                                          

  NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG 

                                                                                   (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 
 

Ghi chú: (*): cần ghi rõ số nhà; thôn / tổ dân phố; xã / phường / thị trấn; Huyện / Quận / Thị xã / Thành phó 

thuộc Tỉnh; Tỉnh / Thành phố trực thuộc Trung ương. 

 


