
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập — Tự do — Hạnh phúc

Đà Nang, ngàyN thảng 10 năm 2021

THÔNG BÁO 
Xét tuyển viên chức Trung tâm Huấn luyện và Đào tao 

Vận động viên Thể due Thể thao Đà Nằng năm 2021

Căn cứ Quyết định số 400/QĐ-SNVngày 12 tháng 10 năm 2021 của Sờ 
Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch xét tuyển viên chức, Trung tâm Huấn luyện 
và Đào tạo Vận động viên Thể dục thể thao thông báo nhu cầu xét tuyển viên 
chức năm 2021 như sau:

I. TIÊU CHƯẢN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
1. Tiêu chuẩn, điều kiện chung:
Người đủ điều kiện tham gia tuyển dụng phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm 

chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí, chức danh dự 
tuyển; đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 22, Luật viên chức.

2. Điều kiên cu thể:
•  •

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuỵển phải đảm bảo các điều 
kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện 
hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí 
việc làm cần tuyển dụng kèm theo Thông báo này.

II. NHU CẦU XÉT TUYỂN
1. Số lượng người làm việc cần tuyển ứng với vị trí việc làm: 09 người

2. Đơn vị có nhu cầu, vị trí việc làm và yêu cầu về trình đô, chuyên 
ngành đào tạo cần tuyền dụng: Theo phụ lục đính kèm.

HI. THỦ TỤC, THỜI HẠN, ĐỊA ĐIẺM NHÀN PHIÉU ĐĂNG KÝ, 
LỆ PHÍ D ự  TUYỂN

1. Thủ tuc
*

- Người đăng ký dự tuyển viên chức kê khai đầy đủ nội dung tại Phiếu 
đăng ký dự tuyển viên chức (ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP 
ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và 
quản lý viên chức) và nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp 
nhận phiếu đảng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính;

- Mầu Phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải trên website Sở Văn hóa và 
Thể thao thành phố Đà Nằng tại địa chỉ https://vhtt.danang.gov.vn.

Lưu ỷ:

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẰNG 

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN 
VÀ ĐẢO TẠO VĐV - TDTT

Số: /.: /TB-TTHLĐTVĐVTDTT

https://vhtt.danang.gov.vn
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- Người đăng ký dự tuyển viên chức chỉ kê khai các văn bằng, chứng chỉ 
theo yêu cầu của vị trí việc làm đã được các cơ sở giáo dục đào tạo câp trước 
ngày nộp Phiếu đãng ký dự tuyển; không sử dụng giấy chứng nhận tot nghiệp 
tạm thời, giây chứng nhận đã hoàn thành kỳ thi chờ câp chứng chỉ... đê thay thê 
các văn bằng, chứng chỉ theo quy định;

- Người đăng ký dự tuyển viên chức chịu trách nhiệm về tính chính xác 
của các thông tin kê khai tại Phiêu đăng ký dự tuyên viên chức và tính hợp pháp, 
hợp lệ của các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cân tuỵên. 
Trường hợp phát hiện hành vi gian lận trong kê khai hoặc sử dụng văn băng, 
chứng chỉ không hợp pháp, hợp lệ, Sờ Văn hóa và Thê thao thành phô Đà Năng 
sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ kết quả tuyển dụng.

2. Thòi hạn, địa chỉ và địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
a) Thời hạn
Từ ngày 22/10/2021 đến ngày 21/11/2021 (trong giờ hành chính).
b) Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo Vận động viên TDTT, nhà c khu E2 

chung cư Nam cầu cẩm Lệ, phường Hòa Xuân, quận cẩm  Lệ, Tp Đà Nang. 
SĐT: 0236.3624452

IV. NGUYỀN TẤC, NỘI DƯNG, CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XÁC 
ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Nguyên tắc tuyển dụng
a) Chi tuyển dụng đủ số lượng chỉ tiêu theo nhu cầu tuyển dụng;

b) Phải đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, đúng pháp 
luật và được thông qua Hội đồng tuyển dụng viên chức;

c) Người được tuyển dụng phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện quy 
định và được bố trí đúng vị trí chức danh đăng ký dự tuyển;

d) Điểm kết quả xét tuyển của người dự tuyển được xểp theo thứ tự từ cao 
xuống cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2. Nội dung, hình thức xét tuyển, cách tính điểm
Nội dung và hình thức xét tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP. Cụ thể như sau:
Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển 

theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyên, nếu phù hợp thì người dự tuyên được 
tham dự vòng 2.

Vòng 2: Kiểm ưa kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự 
tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyên dụng.

- Hình thức thi: Phỏng vấn
- Thang điểm: 100 điểm
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- Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh 
dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
3. Xác định người trúng tuyển

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều 
kiện sau:

- Có kết quả xét tuyển tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy đinh tại khoản 4 Mục này 
(nếu có) cao hcm lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển 
dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường họp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định 
tại điểm a khoản này bằng nhau ở chi tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần 
tuyên thi người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu 
vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền 
tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo 
lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

4. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người 

hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm 
vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân 
chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt 
nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tôt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy 
quân sự câp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã 
đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con 
của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con 
đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng 
Lực lượng vũ ữang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả 
điểm vòng 2.

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân 
dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm 
vòng 2.

Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại 
khoản này thì chỉ được cộng diêm ưu tiên cao nhất vào kết quả diêm vòng 2.

5. Thòi gian và địa điểm xét tuyển:
a) Thời gian dự kiến: Từ ngày 09/12/2021 đến hết ngày 10/12/2021
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b) Địa điểm xét tuyển: Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo Vận động viên 
TDTT, nhà c khu E2 chung cư Nam cầu cẩm  Lệ, phường Hòa Xuân, quận 
Cẩm Lệ, Tp Đà Nằng.

Trên đây là thông báo xét tuyển viên chức của Trung tâm Huấn luyện và 
Đào tạo Vận động viên Thể dục thể thao Đà Nằng năm 2021.

Noi nhận:

-  Lưu: VT, VP.

- Sờ Văn hóa và Thể thao (để b/c);
- Các Phòng, CLB thuộc Trung tâm;
- Niêm yết tại bảng Thông báo TT; 
-Website Sơ VHTT;

guyễn Đông Hải



Phụ lục
BẢNG THỐNG KÊ NHU CÀU VÀ M ố TẢ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Hình thức tuỵển dụng: Xét tuyển
(Kèm theo Kế hoạch số: 44c  /TB-TTHLĐTVĐVTDTT ngày / ị  thảng 10 năm 2021 cùa Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo VĐV TDTT)

Số
TT

Phòng
chuyên

môn

Số lượng 
cân tuyên

Tên vị 
trí việc 

làm

Chức
danh
nghề

nghiệp

Mã chức 
danh nghề 

nghiệp
Mô tả vị trí công việc

Yêu cầu về trình độ chuyên môn, kinh 
nghiệm công tác cần thiết của vị trí 

tuyển dụng

Ghi
chú

1

Quản
lý

Huấn
luyện

Môn 
Boxing: 
01 người

Huấn
luyện
các

môn
thể
dục
thể

thao

Hướng
dẫn
viên

(Hạng
IV)

V. 10.01.04

- Thực hiện công tác huấn luyện bộ 
môn Boxing: xây dựng kế hoạch huấn 
luyện, giáo án huấn luyện, tổ chức thực 
hiện và báo cáo công tác huấn luyện bộ 
môn Boxing;
- Thực hiện công tác tìm kiếm vận 
động viên trẻ có năng khiếu thể thao, 
tham mưu, đề xuất trong công tác tuyển 
sinh và đào thải vận động viên.
- Đảm bảo thực hiện tốt công tác 
chuyên môn và chi tiêu, thành tích huy 
chương ở các giải quốc gia và quốc tế 
đối với bộ môn Boxing.

- Tốt nghiệp Trung học chuyên ngành 
Thể dục thể thao trở lên hoặc trường hợp 
là Vận động viên cấp 1 trở lên phải qua 
lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 
chúc danh hướng dẫn viên (Hạng IV).
- Có trinh độ tin học đạt chuẩn kỹ năng 
sừ dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 
quy định tại Thông tư số 03/2014/TT- 
BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014;

2

Quản
lý

Huấn
luyện

Môn 
Karate: 

01 người

Huấn
luyện
các
môn
thể
dục
thể

thao

Hướng
dẫn
viên

(Hạng
IV)

V. 10.01.04

- Thực hiện công tác huấn luyện bộ 
môn Karate: xây dựng kế hoạch huấn 
luyện, giáo án huấn luyện, tổ chức thực 
hiện và báo cáo công tác huấn luyện bộ 
môn Karate;
- Thực hiện công tác tìm kiếm vận 
động viên trẻ có năng khiếu thể thao, 
tham mưu, đề xuất trong công tác tuyển 
sinh và đào thải vận động viên.
- Đảm bảo thực hiện tốt công tác 
chuyên môn và chl tiêu, thành tích huy 
chương ở các giải quốc gia và quốc tế 
đối với bộ môn Karate.

- Tốt nghiệp Trung học chuyên ngành 
Thể dục thể thao trở lên hoặc trường hợp 
là Vận dộng viên cấp 1 trở lên phải qua 
lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 
chức danh hướng dẫn viên (Hạng IV).
- Có trình độ tin học đạt chuấn kỹ năng 
sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 
quy định tại Thông tư số 03/2014/TT- 
BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014;

9
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Quản
lý

Huấn
luyện

Môn Điền 
kinh:

01 người

Huấn
luyện
các
môn
thể
dục
thể

thao

Huấn
luyện
viên

(Hạng
III)

V. 10.01.03

- Thực hiện công tác huấn luyện bộ 
môn Điền kinh: xây dựng kế hoạch 
huấn luyện, giáo án huấn luyện, tồ chức 
thực hiện và báo cáo công tác huấn 
luyện bộ môn Điền kinh;
- Thực hiện công tác tìm kiếm vận 
động viên trẻ có năng khiếu thể thao, 
tham mưu, đề xuất trong công tác tuyển 
sinh và đào thải vận động viên.
- Đảm bảo thực hiện tốt công tác 
chuyên môn và chi tiêu, thành tích huy 
chương ở các giải quốc gia và quốc tế 
đối với bộ môn Điền kinh.

- Tốt nghiệp đại học ngành Huấn luyện 
thể thao;
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A 1) trở lên 
theo quy định tại Thông tư số 
01 /2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 
năm 2014 của Bộ Giáo dục và Dào tạo 
(tương dương trình độ A trở lên);
- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng 
sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 
quy dịnh tại Thông tư số 03/2014/TT- 
BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của 
Bộ Thông tin và Truyền thông

4

Quản
lý

Huấn
luyện

Môn 
Wushu: 

01 người

Huấn
luyện
các
môn
thể
dục
thể

thao

Huấn
luyện
viên

(Hạng
III)

V.10.01.03

- Thực hiện công tác huấn luyện bộ 
môn Wushu: xây dựng kế hoạch huấn 
luyện, giáo án huấn luyện, tổ chức thực 
hiện và báo cáo công tác huấn luyện bộ 
môn Wushu.
- Thực hiện công tác tim kiếm vận 
động viên trẻ có năng khiếu thể thao, 
tham mưu, đề xuất trong công tác tuyển 
sinh và đào thải vận động viên.
- Đảm bảo thực hiện tốt công tác 
chuyên môn và chỉ tiêu, thành tích huy 
chương ở các giải quốc gia và quốc tế 
đối với bộ môn Wushu.

- Tốt nghiệp đại học ngành Giáo dục thể 
chất.
-Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (Al) trở lên 
theo quy định tại Thông tư số 
Ol/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 
năm 2014 cùa Bộ Giáo dục và Đào tạo 
(tương đương trình độ A trở lẽn);
- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng 
sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 
quy định tại Thông tư số 03/2014/TT- 
BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014;

5

Quản
lý

Huấn
luyện

Môn 
Đillards: 
01 người

Huấn
luyện
các
môn
thể
dục
thể

thao

Huấn
luyện
viên

(Hạng
III)

v.10.01.03

- Thực hiện công tác huấn luyện bộ 
môn Dillards: xây dựng kế hoạch huấn 
luyện, giáo án huấn luyện, tổ chức thực 
hiện và báo cáo công tác huấn luyện bộ 
môn Dillards.
- Thực hiện công tác tìm kiếm vận 
động viên trè có năng khiếu thể thao, 
tham mưu, đề xuất trong công tác tuyển 
sinh và đào thải vận động viên.
- Đảm bào thực hiện tốt công tác

- Tốt nghiệp đại học ngành Giáo dục thể 
chất.
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (Al ) trở lên 
theo quy định tại Thông tư số 
Ol/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 
năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
(tương đương trình độ A trở lên);
- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng 
sử dụng công nghệ thông tin cơ bán theo 
quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

10



Tổ
chức -  
Hành 
chính

01

Hành
chính
tổng
hợp

Chuyên
viên 01.003

chuyên môn và chỉ tiêu, thành tích huy 
chương ở các giải quốc gia và quốc tế 
dối với bộ môn nil lards.
- Xây dựng kể hoạch và báo cáo 
chuyên môn tập huấn, thi đấu hàng 
tuần, tháng, quý cùa Trung tâm;
- Tổng hợp, thống kê các số liệu về 
chuyên môn: chỉ tiêu đào tạo, chi tiêu 
huy chương, số lượng VĐV, thành tích 
thi đấu tại các giải thể thao trong và 
ngoài nước
- Theo dõi, cập nhật và tổng hợp thành 
tích đạt được cùa các huấn luyện viên 
tại các giải thể thao quốc gia, quốc tế.
- Xây dựng kế hoạch bảo trì, bào 
dưỡng các công trình, cơ sở vật chất 
cùa Trung tâm.
- Theo dõi, tìm hiểu các yếu tố thuộc 
mối quan hệ lao động, đề xuất các thủ 
tục chuẩn bị ký kết, thanh lý các loại 
hợp đồng lao động.
- Theo dõi và thực hiện hợp đồng lao 
dộng vận động viên trung tâm.
- Soạn thảo và tham mưu các văn bản 
có liên quan đến bộ phận Tổ chức cán 
bộ như cừ đi nước ngoài, cừ đi học, các 
kế hoạch biên chế hằng năm, báo cáo 
đối ngoại... tổ chức thực hiện đến việc 
lưu trữ các văn bản liên quan dến bộ 
phận;

BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014;

- Tốt nghiệp đại học ngành Quản trị kinh 
doanh.

Tổ
chức -  
Hành 
chính

01

Tổ
chức
nhân
sự

Chuyên
viên 01.003 - Tốt nghiệp đại học ngành Quản trị văn 

phòng.

- Kế toán giao dịch ngân hàng, kho bạc.
- Kế toán tổng hợp các nguồn kinh phí.
- Kế toán thanh toán; Quản lý nguồn 
thu.
- Kế toán xây dựng cơ bàn.___________

- Tốt nghiệp đại học ngành Kế toán, Tài 
chính ngân hàng.
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên 
theo quy định tại Thông tư số 
01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01

Kế
hoạch
-T ài

vụ

01
Kế

toán

Kế
toán
viên

06.031

I I



- Kế toán tiền lưomg. năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
(tương đương trình độ B trở lên);
- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng 
sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 
quy định tại Thông tư số 03/2014/TT- 
BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014;

9

Quản 
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động 

viên và 
Khu 
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01

Quản 
lý Vận 
động 
viên 
và 

Khu 
nội trú

Chuyên
viên 01.003

- Chuẩn bị tài liệu, số liệu và thực hiện 
hoạt động chào cờ đầu tuần.
- Theo dõi, báo cáo việc học văn hóa 
cùa lực lượng VĐV
- Thực hiện công tác giáo dục chính trị 
tư tưởng, đạo đức, tác phong, đời sống 
văn hóa, các hoạt động phong trào cho 
toàn bộ lực lượng VĐV

- Tốt nghiệp đại học ngành Luật học.

TỎNG
CỘNG

09 người
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Mau số 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc

............ , ngày.... tháng.... năm .........

PHIẾU ĐĂNG KÝ D ự TUYỂN

Vị'trí dự tuyễn(l): ......................................................
Đơn vị dự tuyển(2): ....................................................

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên:....................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:............................ Nam(3) n  Nữ I I
Dân tộc:.................................. Tôn giáo:......................................................................
Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân:............. Ngày cấp :..............Nơi cấp:.......
Sổ điện thoại di động để báo tin:................................ Email:.................................
Quê quán:................................ .....................................................................................
Hộ khẩu thường trú :.....................................................................................................
Chỗ ở hiện nay (dề báo tin):.......................................................................................
Tình trạng sức khoè:............... , Chiều cao:..................  Cân nặng:................. kg
Thảnh phần bản thân hiện nay:....................................................................................
Trình độ văn hoá:............................................................................................. ............
Trình độ chuyên m ôn:...................................................................

n. THÔNG TIN C ơ BẢN VỀ GIA ĐÌNH

Mối
quan

hệ
Họ và tên

Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, 
chức vụ, đơn vị công tác, học tập, 

nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên 
các tổ chức chính trị - xã hội

(Dán ảnh 4x6)
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III. THÔNG TIN VÈ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngày, 
tháng, 

năm cấp 
văn bằng, 
chứng chỉ

Tên 
trường, 

cơ sở 
đào tạo 

cấp

Trình
đô văn «
bằng,
chứng

chỉ

Số hiệu 
của văn 
bằng, 

chứng chỉ

Chuyên 
ngành đào 

tạo (ghi 
theo bảng 

điểm)

Ngành
đào
tao

•

Hình
thức
đào
tao

•

x ế p
Ị loại 
bằng, 
chửng 

chỉ
1

1
1

i
J_________________

11
1i
1
1

IV. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (nếu có)!

Từ ngàj, tháng, 
năm đến ngày, 

tháng, năm

1
1 •

Cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác
!
ị

I

'i
1

• ị’ •
- ■

V. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

(Thí sinh thuộc diện miễn thị ngoại ngữ, tin học cần ghi rõ lý do miễn thi 
ở mục này)

Miễn thi ngoại ngữ d o :................... .....................................................ị..

Miễn thi tin học d o :............................ ................................................. Ị..

VI. ĐĂNG KÝ D ự THI MÔN NGOẠI NGỮ
(Thí sinh lựa chọn và ghi rõ đăng ký thi một trong năm thứ tiếng: Ạnh, 

Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc 
làm tại Thông báo tuyển dụng. Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ không 
phải điền thông tin ờ mục này).

Đăng ký dự thi ngoại ngữ:.................................................................. ị.
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VII. ĐÓI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi 
nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu 
sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan, đơn vị có thẩm quyền 
tuyên dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không 
đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kể tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

NGƯỜI VIẾT PHIẾU
(Kỷ, ghi rõ họ tên)

Ghi chủ:
1. Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;
2. Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng;
3. Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam, Nữ.


