
TỔNG CÔNG TY HKVN – CTCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG TIẾP VIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

I/ THÔNG TIN ỨNG VIÊN: 

 Họ và tên (Ghi chữ in hoa) : ............................................................................ 

 Giới tính : ...................................................................................................... 

 Ngày sinh : ....... / .......... / ........................ Nơi sinh: ......................................... 

 Nguyên quán : .................................................................................................. 

 Điện thoại liên lạc: Di động: ...........................  Cố định: .................................. 

 E-mail : ...................................................................................................... 

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

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

 Địa chỉ nơi ở hiện nay: ...................................................................................... 

 Trình độ học vấn: 

 Phổ thông trung học  Trung cấp   Cao đẳng  

 Đại học   Thạc sĩ  Khác 

 Tên Trường đào tạo : ........................................................................................ 

 Điểm Tiếng Anh ( TOEIC  IELTS  TOEFL) : ......................................... 

 Ngày thi Tiếng Anh : ................. / ................ / .................................................  

 Ngoại ngữ khác :  ......................... Chứng chỉ (nếu có): .................................... 

 Bằng cấp khác : ............................................................................................... 

 Năng khiếu : ...................................... Sở thích:  ......................................... 

 Nơi đang công tác: ............................................................................................ 

 Nơi đăng ký thi tuyển: …………………………………………………. ........ 

 Hồ sơ nộp:                Trực tiếp  Online 

 Lần đầu biết thông tin tuyển dụng qua:  

 Facebook  Trường ĐH/CĐ  Bạn bè/ Người thân 

 Website: ...........................................................  Khác  ................................ 

(Nếu ứng viên chọn Trường ĐH/CĐ, vui lòng ghi rõ tên trường ĐH/CĐ  mà 

bạn biết được thông tin tuyển dụng : .............................................................. ) 

…………..., ngày…..…. tháng…..…năm 201.. 

  NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

      (Ký và ghi rõ họ tên) 

  

 

 

Ảnh màu 

(4x6) 



 II/ PHẦN CỦA BAN TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG: (Ứng viên không ghi vào phần này) 

 

STT Hồ sơ dự thi gồm Bản 

gốc 

Bản 

sao y 

Bản 

photo 

1 

Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm 

quyền(Trong vòng 06 tháng tính đến ngày thi 

tuyển) 

   

2 Giấy khai sinh    

3 Chứng minh nhân dân     

4 Bằng Tốt nghiệpPhổ thông Trung học    

5 
Bằng Trung cấp /Cao đằng /Đại học /Cao học  

(Nếu có) 

   

6 Các Bằng cấp/ Chứng chỉ khác (Nếu có)    

7 
Trình độ tiếng Anh: TOEIC/IELTS/TOEFL  

Điểm : ........................... Ngày thi: ...................  

   

8 02ảnh màu 4 x 6     

KẾT LUẬN: Hồ sơ ứng viên nộp (đầy đủ/cần bổ sung...) ......................................  

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

  …………..., ngày…..…. tháng…..…năm 201.. 

  NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ 

  (Ký và ghi rõ họ tên) 

 


