
TT Nội dung Có Không  Yêu cầu

1
Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu  (có dán ảnh mới chụp 

trong vòng 6 tháng trở lại đây)

Người dự tuyển phải kê khai đầy đủ, rõ ràng, 

chính xác các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng 

ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu; có thể 

viết tay hoặc đánh máy, phải ký tên trên từng 

trang của Phiếu;

2

Bản sao bằng tốt nghiệp chuyên môn nghiệp vụ theo yêu 

cầu vị trí tuyển dụng được cơ quan có thẩm quyền chứng 

thực

- Chưa yêu cầu nộp bản sao chứng chỉ tiếng Anh, 

Tin học

- Nếu văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp 

phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt 

và phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận 

theo quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-

BGDĐT ngày 15/4/2021 quy định điều kiện, 

trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng 

do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại 

Việt Nam.

Hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp của cơ sở đào tạo trong 

thời gian chờ cấp bằng chính thức

3
Bản sao Phiếu điểm kết quả học tập theo yêu cầu vị trí 

tuyển dụng được cơ quan có thẩm quyền chứng thực 

4

Bốn (04) phong bì dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người

nhận và số điện thoại liên lạc; hai (02) ảnh mầu cỡ 4x6 cm

mới chụp trong vòng 6 tháng trở lại đây.

Địa chỉ rõ ràng để Hội đồng gửi Giấy triệu tập, 

Kết quả thi, kết quả trúng tuyển ..

5
Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng 

(nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực

6
Bản sao các giấy tờ liên quan để được miễn ngoại ngữ (nếu 

có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực

Đối với các trường hợp thuộc diện được miễn thi 

ngoại ngữ

6,1
Bản sao bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ được cơ

quan có thẩm quyền chứng thực

6,2
Bản sao chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc giấy khai

sinh ..  được cơ quan có thẩm quyền chứng thực:

Đối với các trường hợp dự tuyển vào công chức 

công tác ở vùng dân tộc thiểu số để được miễn 

thi ngoại ngữ

7

Các giấy tờ hợp pháp liên quan làm căn cứ xác định bằng

tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc

tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí

việc làm dự tuyển (như đã khai tại Phần III Phiếu đăng ký

dự tuyển): ...................................................................

Đối với các trường hợp người đăng ký dự tuyển 

không kê khai chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong 

Phiếu đăng ký dự tuyển 

8
Cam kết tình nguyện làm việc từ 5 năm trở lên tại Chi cục

Thống kê có chỉ tiêu xét tuyển (theo Mẫu)
Đối với các trường hợp đăng ký dự xét tuyển

Người nộp Hồ sơ (Ký, ghi rõ Họ tên):

…............................................................................

Ngày nhận Hồ sơ:……………...........…………….

DANH MỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2022

Họ và tên: ……………...………………………...……

Người nhận Hồ sơ (Ký, ghi rõ Họ tên):

….........................................................................

Ngày sinh: ………………………………………….…             Thi tuyển/Xét tuyển: ….......................................

            Nam/Nữ: …………………….....……..

Ghi chú: Đề nghị sắp xếp Hồ sơ theo đúng thứ tự trên


