CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CAM KẾT
Chưa được hỗ trợ đào tạo nghề từ chính sách hỗ trợ đào tạo nghề khác
có sử dụng ngân sách nhà nước
Kính gửi: Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Thành Đạt
Tên tôi là:.....................................................sinh ngày........ tháng.........năm..........
CCCD/CMTND/Hộ chiếu số:……………..ngày cấp…….……..nơi cấp………..
Hộ khẩu thường trú:................................................................................................
Mã số1 (nếu có):.......................................................................................................
Tên đơn vị2:.............................................................................................................
Ngày nhập ngũ hoặc ngày tham gia tình nguyện:...................................................
Ngày hoàn thành nghĩa vụ hoặc nhiệm vụ:.............................................................
Nay tôi cam kết kể từ ngày hoàn thành 3........................…………………
đến nay chưa được hỗ trợ đào tạo nghề từ các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề
khác có sử dụng ngân sách nhà nước.
Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có gì sai trái với
cam kết nêu trên.
Bình Phước., ngày....tháng....năm....
NGƯỜI VIẾT ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ, tên)

…………………………………
Ghi theo mã số quân nhân đối với bộ đội, công an hoặc mã số trong quá trình tham gia tình nguyện
chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội (nếu có).
2
Ghi tên đơn vị trước khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân hoặc
chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội.
3
Chỉ ghi 01 (một) trong 03 (ba): nghĩa vụ quân sự hoặc nghĩa vụ công an hoặc hoạt động tình
nguyện.
1

A. Bộ hồ sơ Học nghề Bộ đội Xuất ngũ gồm:
1/ Giấy cam kết chưa được hỗ trợ
2/ Thẻ học nghề bản gốc (còn thời hạn, 01 năm tính từ ngày cấp)
3/ Quyết định xuất ngũ (bản sao)
4/ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (01 bản photo công chứng)
5/ Các giấy tờ còn lại giống như học viên đăng ký thông thường: (đơn, ảnh,
Giấy photo CMND, giấy khám sức khỏe,)
B. Hồ sơ quyết toán gồm:
1/ Bộ hồ sơ như mục A (mục 1, 2, 3, 4)
2/ Quyết định mở lớp (bản gốc) + Danh sách học viên
3/ Quyết định công nhận tốt nghiệp (bản gốc)+ Danh sách kèm theo
4/ Chứng chỉ tốt nghiệp (bản sao), bằng lái xe được cấp (photo)
5/ Chứng từ thu chi có liên quan, Bảng hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại

