
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP 

 

Kính gửi:  

- Hội bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Dương; 

- Ủy Ban nhân dân phường/xã ………………………………….. 

 

Họ và tên: ............................................................................. Giới tính: Nam    /  Nữ   

(Viết đúng như trong giấy khai sinh, chữ in hoa có dấu) 

Sinh ngày..............tháng..............năm................... Nơi sinh (Ghi tỉnh): ...........................................  

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

     ND/   D:........................................  Nơi c p: ........................ Ngày c p:............................  

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (Ghi theo Sổ hộ khẩu): ..................................................................  

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

 hỗ ở hiện nay: .................................................................................................................................  

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

Trình độ văn hóa: .............................................. Điện thoại liên hệ: ..................................................  

Nay tôi làm đơn đăng ký học nghề (Ghi tên nghề): ............................................................................  

Tại địa điểm (Đánh dấu tick   vào ô địa điểm muốn học): 

 Trường Trung c p Kỹ thuật và Nghiệp vụ  ông đoàn Bình Dương. 

 UBND phường/xã: .......................................................................................................................  

 Địa điểm khác: .............................................................................................................................  

Nếu được hỗ trợ học nghề theo nguyện vọng, tôi xin ch p hành đúng nội quy, quy định c a nhà 

trường. 

Tôi xin cam đoan những lời khai c a tôi trên đơn đăng ký này là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn 

toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Nếu không ch p hành học nghề hết khóa học, tôi xin hoàn lại s  kinh phí dạy nghề theo quy 

định./.  

 

Xác nhận của UBND phường/xã 

Xác nhận Anh/ hị:…………………………….. 

có hộ khẩu thường trú tại địa phương và thuộc diện 

(người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo). 

TM. UBND PHƯỜNG/XÃ 

(Ký tên và đóng dấu) 

….........., ngày ..... tháng ..... năm 20 

Người viết đơn 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 


