
                     Đơn vị: …………………………………….                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                                                                                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                                  …………………………………….                                                            

                                                                                    ……………………………, ngày …… tháng ........ năm 2015 
 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ 

 Theo nội dung Thông báo chiêu sinh số 34/TB-ĐHVH HCM ngày 11/3/2015 của Trường Đại học Văn hóa Tp. HCM     

về việc mở khóa bồi dưỡng kiến thức “Bảo quản hiện vật gốm”, đơn vị ………………...…………………………………… 

đăng ký các học viên sẽ tham gia khóa học nói trên như sau:  

 

STT Họ và tên Giới tính 
Ngày, tháng, 

năm sinh  
Nơi sinh 

Chức vụ,  

Đơn vị công tác 
Email Điện thoại 

1        

2        

….        

 

Đơn vị chúng tôi đăng ký cho các anh, chị nói trên đến tham gia khóa học. Đề nghị Ban Tổ chức khóa khóa bồi dưỡng 

kiến thức “Bảo quản sách và tài liệu giấy” quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ để học viên hoàn thành nhiệm vụ./. 

 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
 

 

 

 



                     Đơn vị: …………………………………….                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                                                                                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                                  …………………………………….                                                            

                                                                                    ……………………………, ngày …… tháng ........ năm 2015 
 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ 

 Theo nội dung Thông báo chiêu sinh số 35 /TB-ĐHVH HCM ngày 11/3/2015 của Trường Đại học Văn hóa Tp. HCM    

về việc mở khóa bồi dưỡng kiến thức “Bảo quản sách và tài liệu giấy”, đơn vị ………………...……………………………… 

đăng ký các học viên sẽ tham gia khóa học nói trên như sau:  

 

STT Họ và tên Giới tính 
Ngày, tháng, 

năm sinh  
Nơi sinh 

Chức vụ,  

Đơn vị công tác 
Email Điện thoại 

1        

2        

….        

 

Đơn vị chúng tôi đăng ký cho các anh, chị nói trên đến tham gia khóa học. Đề nghị Ban Tổ chức khóa khóa bồi dưỡng 

kiến thức “Bảo quản sách và tài liệu giấy” quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ để học viên hoàn thành nhiệm vụ./. 

 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
 

 

 


