
 

TỈNH ỦY THÁI BÌNH 

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ 
* 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Thái Bình, ngày....... tháng........ năm ……. 
 

 

PHIẾU HỒ SƠ  

       ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN LỚP BỒI DƯỠNG QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN 
------ 

 

 

1 - Họ và tên (Viết chữ in hoa có dấu):........................................................ Nam (nữ)…… 

2 - Ngày tháng năm sinh: Ngày: ........tháng.........Năm..................... Dân tộc:…………… 

(Bằng chữ)……………………………………………………………………………………………. 

3- Quê quán: ……………………………………………………………………………… 

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

4 - Chức vụ công tác:…………………………………………………………………….. 

5 - Đơn vị công tác:……………………………………………………………………….. 

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

6- Ngạch công chức, viên chức:............................Hệ số lương .......................................... 

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

7- Trình độ: Học vấn : Đại học................... .. Năm cấp:..........Trường cấp:……………… 

8 - Điện thoại cá nhân: ...............  ...............  Cơ quan, đơn vị:……………………………...

 ................................................... Email:  .... ………………………………………………... 

9- Khi cần báo tin cho……………………………………………………………………… 

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

 

LƯU Ý 

1 Yêu cầu ghi đúng và đầy đủ các mục, chịu trách nhiệm 

hoàn toàn về các thông tin đã khai. 

2. Dán 01 ảnh 3x4 cm vào ô trên. 

3. Kèm theo Phiếu hồ sơ đăng ký học lớp BD QLNN 

ngạch CV gồm: Đơn xin đi học (theo mẫu); 02 ảnh 3x4;  

01 bản sao bằng tốt nghiệp Đại học có chứng thực của cơ 

quan có thẩm quyền. 

4 Người đăng ký xét tuyển nộp phiếu hồ sơ và các tài liệu 

kèm theo tại Phòng Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu khoa 

học. 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ  

(Ký, ghi rõ họ tên) 

  

 

 
Ảnh 

3x4 



 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

LỚP BỒI DƯỠNG QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN 
------ 

  

 Kính gửi:  Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Thái Bình. 

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

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

    

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

Chức vụ: ......................................................................................................  

Đơn vị: .........................................................................................................  

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ...........................  ...................................  

Ngạch công chức, viên chức  hiện hưởng: .............. Mã ngạch: ..................  

Bậc lương hiện hưởng: ................................. Hệ số: ...................................  

Căn cứ Thông báo tuyển sinh các lớp Bồi dưỡng QLNN ngạch Chuyên viên và 

Chuyên viên chính năm ………. của Trường Chính trị tỉnh Thái Bình, 

 Tôi làm đơn này kính đề nghị Ban Giám hiệu Trường Chính trị Thái Bình, 

Phòng Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu khoa học Trường Chính trị Thái Bình xét 

tuyển cho tôi được tham gia lớp Bồi dưỡng QLNN ngạch Chuyên viên. 

Nếu được tham gia học lớp Bồi dưỡng QLNN ngạch Chuyên viên, tôi xin 

hứa chấp hành tốt các quy định của Nhà trường. 

Thái Bình , ngày........ tháng ......năm ……… 
 NGƯỜI LÀM ĐƠN 

 

 

 

 


