
Mẫu 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

  

(Dán ảnh  

4 x 6)  

Vị trí dự tuyển (1):...........................................................................  

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

Đơn vị dự tuyển (2):.........................................................................  

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

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Họ và tên: …………………………….Ngày sinh …………………Nam □ Nữ □ 

Dân tộc: ………………………………Tôn giáo: .................................................  

Số CMTND/CCCD: ……………..Ngày cấp: ……… ….Nơi cấp: ...................... 

……………………………………………………………………………………  

Điện thoại liên hệ để báo tin: …………..Email: ....................................................  

Quê quán:.................................................................................................................  

Hộ khẩu thường trú:................................................................................................  

Chỗ ở hiện nay (để báo tin):....................................................................................  

Tình trạng sức khỏe: ………………., Chiều cao ….………, Cân nặng: ........ kg 

Thành phần bản thân hiện nay: ..............................................................................  

Trình độ văn hóa: ..................................................................................................  

Trình độ chuyên môn cao nhất: ……………..Loại hình đào tạo: ..........................  

II. HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH 

1. Bố mẹ: 

- Họ và tên bố: …………………………...Tuổi:….….Nghề nghiệp:.....................  

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu?..............................................................  

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

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

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu?.......................................  

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



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

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, đơn vị hiện nay đang 

làm (nếu có) ............................................................................................................  

- Họ và tên mẹ: ……………………….Tuổi:……… Nghề nghiệp: ……………. 

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu? .............................................................  

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

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

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu?.......................................  

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

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

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, đơn vị hiện nay đang 

làm (nếu có) …........................................................................................................  

2. Anh, chị, em ruột: 

- Họ và tên:……………………………………….…….………Tuổi:...................  

- Nghề nghiệp:.........................................................................................................  

- Nơi làm việc:……….............................................................................................  

- Chỗ ở hiện nay:….................................................................................................  

3. Vợ hoặc chồng: 

- Họ và tên: ……………….………..……Tuổi:.....................................................  

- Nghề nghiệp:.........................................................................................................  

- Nơi làm việc:.........................................................................................................  

- Chỗ ở hiện nay:.....................................................................................................  

4. Các con: 

- Họ và tên: …………………………………………..…Tuổi:..............................  

- Nghề nghiệp: ........................................................................................................  

- Nơi làm việc: ........................................................................................................  

- Chỗ ở hiện nay: ....................................................................................................  

III. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (NẾU CÓ) 

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

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

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

 

IV. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 



Từ tháng, năm 

đến tháng, 

năm 

Tên cơ sở đào 

tạo 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

Hình thức 

đào tạo(3) 

Xếp loại bằng 

/Chứng chỉ 

          

          

          

          

 

V. THÀNH TÍCH HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

STT 
Tên cuộc thi, công 

trình nghiên cứu 
Thời gian(4) 

Kết quả cuộc thi, 

công trình nghiên 

cứu(5) 

Ghi chú 

1         

2         

3         

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 có thẩm quyền tuyển dụng hủy 

bỏ và tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai thông tin không 

đúng sự thật./. 

  NGƯỜI VIẾT PHIẾU 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

(1) Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển. 
(2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có thông báo tuyển dụng. 
(3) Ghi rõ hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, đào tạo từ xa, bồi dưỡng…. /Văn bằng 

TSKH, TS, Ths, Cử nhân, Kỹ sư..../Chứng chỉ tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông; Chứng chỉ ngoại ngữ theo khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
(4) Ghi rõ thời gian tham gia cuộc thi, thời gian thực hiện công trình nghiên cứu. 
(5) Ghi rõ đã đạt giải thưởng gì trong các cuộc thi; công trình nghiên cứu khoa học và được 

cấp nào công nhận; kết quả nghiên cứu khoa học đã được đăng trên các tạp chí khoa học 

chuyên ngành nào ở trong hoặc ngoài nước. 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI 

Số:   415  /TB-ĐHSPTDTTHN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày 16  tháng 8 năm 2022 

   

THÔNG BÁO 

Về việc giới thiệu thông tin việc làm cho sinh viên 

 

Căn cứ Thông báo số 1631/TB-SGDĐT, ngày 05/8/2022 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo Lai Châu về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022. Nhằm hỗ trợ cho sinh viên sau khi ra trường 

tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ, ngành nghề đào tạo. 

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội thông báo giới thiệu 

thông tin tuyển dụng viên chức đối với sinh viên Nhà trường như sau: 

1. Vị trí chức danh việc làm 

Viên chức chức danh nghề nghiệp giáo viên, cụ thể: 

- Vị trí việc làm: Giáo viên Giáo dục quốc phòng - An ninh 06 vị trí. 

- Vị trí việc làm: Giáo viên Thể dục 05 vị trí. 

2. Đối tượng, tiêu chuẩn dự tuyển 

 Áp dụng theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thu 

hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. 

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển 

a) Thời gian: 30 ngày, kể từ ngày 05/8/2022 đến ngày 04/9/2022 trong giờ 

hành chính các ngày làm việc. Trường hợp gửi theo đường bưu chính thì tính thời 

gian theo dấu công văn đến Trung tâm phục vụ hành chính công, tỉnh Lai Châu. 

b) Địa điểm: Trung tâm phục vụ hành chính công, tỉnh Lai Châu (Địa chỉ: 

tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường 

Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu). 

Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng được gửi kèm theo Thông báo này, truy  

cập vào địa chỉ: http://laichau.edu.vn./. 

 

 Nơi nhận: 

- ĐU, HĐT, BGH; 

- Các đơn vị; 

- Cổng thông tin điện tử trường; 

- Sinh viên các khóa; 

- Lưu VT; TCCB&TT. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Quyết 

 

 



Phụ lục 

CHỈ TIÊU, CHUYÊN NGÀNH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC  

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2022 
(Kèm theo Kế hoạch số            /KH-SGDĐT ngày        /8/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

TT 

Vị trí việc 

làm cần 

tuyển 

Số 

lượng 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chuyên ngành đào tạo 

Chức danh nghề 

nghiệp, mã số dự 

tuyển 

Yêu cầu khác 

1 
Giáo viên 

Ngữ văn 
04 

Tốt 

nghiệp 

Đại học 

trở lên 

Sư phạm Ngữ văn; Ngữ văn; Văn 

học; Lý luận văn học; Phương pháp 

dạy học môn Văn; Ngôn ngữ, văn 

học và văn hóa Việt Nam; Ngôn 

ngữ, văn học và văn hóa nước 

ngoài; Văn học so sánh; văn hóa 

học; văn học dân gian. 

Giáo viên THPT 

hạng III, mã số 

V.07.05.15 

Nếu tốt nghiệp ngoài ngành 

Sư phạm Ngữ văn phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành 

cho giáo viên Trung học 

phổ thông theo chương 

trình do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành. 

2 
Giáo viên 

Địa lý 
03 

Tốt 

nghiệp 

Đại học 

trở lên 

Sư phạm Địa lý; Địa lý; Địa lý học; 

Địa lý tự nhiên; Bản đồ học; Bản 

đồ, Viễn thám và hệ thông tin địa 

lý; Địa lí tự nhiên; Địa mạo và cổ 

địa lý; Địa lý tài nguyên và môi 

trường. 

Giáo viên THPT 

hạng III, mã số 

V.07.05.15 

Nếu tốt nghiệp ngoài ngành 

Sư phạm Địa lý phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành 

cho giáo viên Trung học 

phổ thông theo chương 

trình do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành. 



TT 

Vị trí việc 

làm cần 

tuyển 

Số 

lượng 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chuyên ngành đào tạo 

Chức danh nghề 

nghiệp, mã số dự 

tuyển 

Yêu cầu khác 

3 

Giáo viên 

Quốc 

phòng - 

An ninh 

06 

Tốt 

nghiệp 

Đại học 

trở lên 

Giáo dục Quốc phòng - An ninh 

Giáo viên THPT 

hạng III, mã số 

V.07.05.15 

  

4 
Giáo viên 

Thể dục 
05 

Tốt 

nghiệp 

Đại học 

trở lên 

Sư phạm Thể dục thể thao 

Giáo viên THPT 

hạng III, mã số 

V.07.05.15 

Nếu tốt nghiệp ngành của 

các trường Đại học thể dục 

thể thao khác phù hợp với 

vị trí Giáo viên môn Thể 

dục ở trường Trung học 

phổ thông thì phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành 

cho giáo viên Trung học 

phổ thông theo chương 

trình do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành. 

5 
Giáo viên 

Tiếng Anh 
04 

Tốt 

nghiệp 

Đại học 

trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh; Tiếng Anh; 

Ngôn ngữ Anh; Phiên dịch Anh. 

Giáo viên THPT 

hạng III, mã số 

V.07.05.15 

Nếu tốt nghiệp ngoài ngành 

Sư phạm Tiếng Anh phải 

có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành 

cho giáo viên Trung học 

phổ thông theo chương 

trình do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành. 



TT 

Vị trí việc 

làm cần 

tuyển 

Số 

lượng 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chuyên ngành đào tạo 

Chức danh nghề 

nghiệp, mã số dự 

tuyển 

Yêu cầu khác 

6 

Giáo viên 

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật  

04 

Tốt 

nghiệp 

Đại học 

trở lên 

Giáo dục công dân; Giáo dục chính 

trị; Giáo dục pháp luật 

Giáo viên THPT 

hạng III, mã số 

V.07.05.15 

Nếu tốt nghiệp ngành Giáo 

dục pháp luật phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành 

cho giáo viên THPT theo 

chương trình do Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành. 

 



Mẫu 02 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

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

(Dán ảnh 

4x6) 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

Vị trí dự tuyển (1): ………………………………………………. 

Đơn vị dự tuyển (2): ……………………………………………… 

 

  

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 
 

Họ và tên:………………………………………………………………….………… 

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………. Nam (3)         Nữ  

Dân tộc: ……………………………….. Tôn giáo: ………………………………… 

Số CMND/CCCD: ……………. Ngày cấp: ………… Nơi cấp: ……….……….…. 

Số điện thoại di động để báo tin: ………………… Email: ………………………… 

Quê quán: ………………………………………………………...…………………. 

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………..……………….. 

Chỗ ở hiện nay (để báo tin): ………………………………………………………… 

Tình trạng sức khỏe: …………, Chiều cao: ……….., Cân nặng: …………. kg 

Thành phần bản thân hiện nay: ……………………………...……………………… 

Trình độ văn hóa: …………………………………………………………………… 

Trình độ chuyên môn: …………………………………….………………………… 

 

II. THÔNG TIN CƠ 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 ..........) 

        



        

        

        

        

 

III. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

 

Ngày, 

tháng, năm 

cấp văn 

bằng, chứng 

chỉ 

Tên 

trường, 

cơ sở đào 

tạo cấp 

Trình độ 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Số hiệu 

của văn 

bằng, 

chứng chỉ 

Chuyên 

ngành đào 

tạo (ghi 

theo bảng 

điểm) 

Ngành 

đào tạo 

Hình 

thức 

đào 

tạo 

Xếp loại 

bằng, 

chứng chỉ 

                

                

                

                

                

                

                

 

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

 

Từ ngày, tháng, năm 

đến ngày, tháng, 

năm 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác 

    

    

    

    

    

 



V. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC 

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

Miễn thi ngoại ngữ do: ………………………………….…………..…………. 

Miễn thi tin học do: …………………………………………………………….. 

VI. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ 

(Thí sinh lựa chọn và ghi rõ đăng ký thi một trong năm thứ tiếng: Anh, 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 ở mục này). 

Đăng ký dự thi ngoại ngữ: …………………………………………………… 

VII. ĐỐI 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 tuyển 

dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký 

tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./. 

 

   NGƯỜI VIẾT PHIẾU 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 
Ghi chú: 
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. 

 

 


