CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ
Họ tên: ........................................................................... Giới tính: ..................................
Ngày sinh: ........................................... Nơi sinh: ...............................................................
Dân tộc:........................................ Tôn giáo: ....................... Trình độ học vấn: …... /12
Số CMND: ................................... Ngày cấp: .......................... Nơi cấp: ...........................
Hộ khẩu thường trú: ..........................................................................................................
Chỗ ở hiện nay: ..................................................................................................................
Điện thoại liên hệ:............................................ Email: ......................................................
Thuộc đối tượng lao động (Đề nghị đánh dấu X vào các ô tương ứng):
 Người khuyết tật
 Lao động là ngư dân
 Người dân tộc thiểu số nghèo
 Lao động thuộc hộ cận nghèo
 Người dân tộc thiểu số
 Thanh thiếu niên hư, vi phạm pháp luật
 Lao động thuộc hộ nghèo
 Lao động nữ
 Lao động nữ bị mất việc làm
 Lao động nông thôn
 Lao động thuộc diện di dời, giải tỏa
 Học sinh bỏ học
 Lao động thuộc diện thu hồi đất sản xuất  Người nghiện ma túy đã được cai nghiện,
(đất nông nghiệp hoặc đất kinh doanh)
người hoạt động mại dâm hoàn lương
 Người được hưởng chính sách ưa đãi
người có công với cách mạng
Hiện tại, t i chưa đư c đào tạo nghề nên làm đơn này đăng ký học nghề
……………………...............................................................................................................
do Trường cao đẳng Lương thực – Thực phẩm tổ chức đào tạo tại địa bàn thành phố Đà
Nẵng.
Dự i n vi c l
au hi h c Đề nghị đánh dấu X vào 01 trong 4 ô trống):
 Tự tạo việc làm;
 Được doanh nghiệp, đơn vị bao tiêu sản phẩm;
 Được doanh nghiệp, người sử dụng lao động ký hợp đồng lao động;
 Đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
N u đư c tham gia học, t i in chấp hành nội quy lớp học, quy định c a Trường.
T i in cam đoan những th ng tin trên hoàn toàn đúng sự th t, n u c gì kh ng
đúng, t i in hoàn toàn chịu tr ch nhiệm./.
Đà Nẵng, ngày ..... tháng .... năm 2017
Xác nhận của UBND cấp xã/phường:
X c nh n Ông/bà: ……..……………..................
Người vi t đơn
c hộ khẩu thường trú tại: .....................................
(Ký, ghi họ và tên)
…………………………………………………...
và thuộc diện đối tư ng: ........……………….......
…………………………………………………...
TM. UBND xã, phường………………………...
(Ký tên và đóng dấu)

