Phụ lục 02/DK
(kèm theo Thông tư số ……/2021/TT-BKHCN ngày
tháng
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

năm 2021 của

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…….., ngày

tháng

năm ……..

ĐƠN ĐĂNG KÝ ỨNG VIÊN LỰA CHỌN THUÊ ĐẢM NHIỆM
CHỨC DANH………….... TẠI……………….. (1)
Kính gửi: …………………………………………………………….......…
Họ và tên: ……………………...………………. Nam, Nữ:………..….……
Sinh ngày:……../………../…………..
Quê quán (Quốc tịch):………………………………….…………….………
Chỗ ở hiện tại:………………… …………… ………,,,,,…………….….…
Thông tin liên lạc:……………………………………...… ………………(2)
Trình độ và chuyên ngành đào tạo:………………………… ……....……(3)
Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký ứng viên thuê đảm nhiệm chức
danh…..,,,…..,... của……………., tôi thấy có đủ điều kiện để tham gia ứng tuyển
vị trí …………………………….. Vì vậy, tôi làm Đơn đăng ký ứng tuyển thuê
đảm nhiệm chức danh………………….. theo thông báo của quý cơ quan, đơn vị.
Nếu được thuê đảm nhiệm chức danh………………….… tôi sẽ chấp hành
các quy định của Nhà nước và của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.
Tôi gửi kèm theo Đơn này hồ sơ ứng tuyển gồm:
1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật;
2. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, gồm:………….(4);
3. Tài liệu chứng minh chứng minh trình độ chuyên môn, kết quả hoạt động
khoa học và công nghệ và kinh nghiệm;
4. Giấy chứng nhận sức khỏe.
Tôi cam đoan hồ sơ đăng ký ứng tuyển của tôi là đúng sự thật. Nếu sai sự thật
cơ quan, đơn vị có thể chấm dứt hợp đồng và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
Kính đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
(1) Ghi rõ tên chức danh ứng tuyển và tại cơ quan, đơn vị nào.
(2) Ghi đầy đủ thông tin để cơ quan, đơn vị liên lạc.
(3) Ghi trình độ và chuyên môn đào tạo bậc cao nhất.
(4) Ghi rõ tên của các bản chụp, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

