
Mẫu số 01/PLII 

Ảnh chụp không 
quá 06 tháng, cỡ 
04 x 06 cm, 
phông nền sáng, 
mắt nhìn thẳng, 
đầu để trần, 
không đeo kính 

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

-------------------- 

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

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG 

Kính gửi: ............................................. 

1. Tên tôi là (chữ in hoa): ........................................................ Nam (Nữ): ....................... 

2. Ngày, tháng, năm sinh: ......................................................... Tại: ................................ 

3. Số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu: ............................................. 

Ngày cấp: ........./........./......... Nơi cấp: .............................................................................. 

4. Dân tộc: ............................................. Tôn giáo: ............................................................ 

5. Địa chỉ đăng ký thường trú: ............................................................................................ 

6. Địa chỉ đăng ký tạm trú: .................................................................................................. 

7. Địa chỉ liên hệ: ................................................................................................................ 

8. Điện thoại: ..................... Fax: ....................................... E-mail: .................................... 

9. Trình độ giáo dục phổ thông cao nhất: ........................................................................... 

10. Trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nhất: ...................................................................... 

11. Trình độ kỹ năng nghề (nếu có): .................................................................................. 

12. Ngoại ngữ: ........................................ Trình độ: ............................................................ 

Hiện đang tham gia tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh/ Công đoàn/Đảng Cộng sản Việt 
Nam (nếu có): .................................................................................................. 

13. Quá trình đào tạo 

STT Trường, cơ sở đào tạo Chuyên ngành đào tạo Bằng/chứng chỉ 

1    

2    

3    

...    

14. Quá trình làm việc 

STT 
Thời gian làm việc 

(Từ tháng năm đến tháng năm) 

Nơi làm việc 

(Tên, địa chỉ) 

Vị trí việc làm 

(Tên công việc, chức 
vụ) 

1    

2    

3    

....    

15. Quan hệ gia đình (chồng/vợ, con) 

STT Họ và tên 
Mối quan 

hệ 
Năm sinh 

Nơi ở hiện 
tại 

Nơi làm việc 
Vị trí việc 

làm 

1       

2       



3       

....       

16. Khả năng, sở trường của bản thân 

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

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

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

Sau khi tìm hiểu thông tin và xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng cá nhân, tôi đăng ký dự tuyển vào vị 
trí việc làm (tên công việc, địa điểm làm việc, mức lương,....): ............................. 

Tôi xin gửi các giấy tờ kèm theo như sau:  

- Bản sao có chứng thực giấy khai sinh/chứng minh nhân dân/căn cước công dân; 

- Giấy khám sức khỏe; 

- Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ; 

- Các giấy tờ cần thiết khác theo quy định của pháp luật (nếu có); 

- Các giấy tờ thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có). 

Tôi xin cam đoan những nội dung nói trên là đúng sự thật và thực hiện đúng các quy định về tuyển lao 
động. Nếu được trúng tuyển lao động tôi xin cam kết: 

1. Nghiêm chỉnh chấp hành mọi quy định của pháp luật lao động. 

2. Thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản của hợp đồng lao động đã ký kết với tổ chức, cá nhân 
nước ngoài tại Việt Nam. 

3. Thực hiện đầy đủ các quy định của tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam 
làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. 

4. Nếu vi phạm những điều cam kết trên tôi xin chịu trách nhiệm về những thiệt hại gây ra theo quy 
định của pháp luật./. 

 

 
NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 


