
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

Giới tính: 

Quốc tịch: Dân tộc: 

              Di động: 

Cân nặng (kg): 

Ngày hết hạn: 

- Điện thoại liên lạc: Nhà riêng

1. Thông tin cá nhân

- Tên tôi là:

- Ngày sinh:

- Nơi sinh:

- Địa chỉ hiện tại:

- Email liên lạc:

- Trình độ học vấn:

- Chiều cao (cm):

- TOEFL/IELTS (đối với khóa
học phi công thương mại):

- TOEIC (đối với khóa học PPL)

2. Thông tin khóa học (chọn 1 trong 2)
− Khóa học PPL (Giấy phép lái máy bay tư nhân) tại Chu Lai
− Khóa học phi công thương mại (PPL, CPL/MEIR, ATPL và MCC)

Đăng ký học PPL tại: Chu Lai, Việt Nam  New Zealand 
(Bạn vui lòng chọn địa điểm theo học chương trình huấn luyện PPL) 

3. Hồ sơ dự tuyển:

1 Đơn xin dự tuyển Bản chính theo mẫu 

2 Bằng/ Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT Bản sao công chứng 

3 Hồ sơ học bạ, bảng điểm THPT hoặc Trung cấp, Cao 
đẳng, Đại học (nếu có). Bản sao 

4 Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND nơi cư trú Bản chính 

5 Chứng minh thư nhân dân/ Căn cước công dân Bản sao công chứng 

6 Sổ hộ khẩu Bản sao công chứng 

7 04 ảnh 3x4 và 04 ảnh 4x6 nền trắng 
Chụp trong 03 tháng 
gần nhất 

8 
Phiếu lý lịch tư pháp số 01 
(có thể bổ sung sau, trước ngày 16/03/2020) 

Bản gốc 

9 Chứng chỉ hàng không, chứng chỉ khác (nếu có); Bản gốc 

Ngày hết hạn: 

__________________________________ _____

_________ _____________ _______

__________________________________________________________

______________ ______________

________________________

_________________________________

_______ _______

_________

_________

________

________

_________________________________________________________

PPL: 
CPL: 
MEIR: 
MCC: 
ATPL: 

Private Pilot Licence
Commercial Pilot Licence
Instrument Rating Multi Engines
Multi Crew Coordination
Airline Transport Pilot Licence

Giấy phép phi công tư nhân
Giấy phép phi công thương mại
Chứng chỉ bay thiết bị trên máy bay nhiều động cơ
Chứng chỉ bay tổ lái nhiều thành viên
Giấy phép phi công vận tải hàng không

Ảnh 3x4



Khóa học PPL (Giấy phép lái tàu bay tư nhân) tại Chu Lai 

10 Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe phi công loại 2 (có 
thể bổ sung sau, trước ngày 16/03/2020) Bản chính 

11 Chứng chỉ tiếng anh IELTS 5.0 hoặc TOEIC 550 trở lên 
(Chứng chỉ được cấp không quá 6 tháng); Bản sao 

Khóa học phi công thương mại (PPL, CPL/MEIR, ATPL và MCC) 

12 Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe phi công loại 1 (có 
thể bổ sung sau, trước ngày 16/03/2020) 

Bản chính 

13 Chứng chỉ Tiếng anh IELTS 5.5 hoặc TOEFL pBT 550 
hoặc TOEFL iBT 71 trở lên (Chứng chỉ được cấp không 
quá 6 tháng); 

Bản sao 

14 Hộ chiếu còn hạn Bản sao công chứng 
Lưu ý: Học viên đăng ký khóa học nào thì nộp hồ sơ theo yêu cầu của khóa học đó 

Sau khi nghiên cứu điều kiện và tiêu chuẩn tuyển chọn; tôi thấy bản thân tôi có đủ điều kiện, tiêu 
chuẩn để tham gia dự tuyển. 

Tôi xin cam đoan những thông tin cung cấp là chính xác và tự nguyện đăng ký tham gia ứng tuyển, 
cũng như tự nguyện tham gia các vòng thi tuyển của công ty. Nếu sai sự thật, kết quả tuyển sinh của 
tôi sẽ bị hủy bỏ và tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nghiệm trước pháp luật. 

Người làm đơn 

        (ký và ghi rõ họ tên) 
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