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Ghi chú: Đơn viết tay bằng bút mực màu xanh trên giấy khổ A4 theo mẫu dưới đây: 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
ĐƠN XIN TÁI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN 

LÀM NHÂN VIÊN TRƯỜNG THCS/TH…………… 
Năm học 2018-2019 

 

 Kính gửi:  - Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân; 
               - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân, 

 

- Họ và tên: ......................................................................................................Giới tính: ............................. 

- Ngày sinh:........................................................................................................................................................ 

- Số CMTND hoặc thẻ CCCD:……………………………………………………………..………… 

nơi cấp:…………………………………………………………., ngày cấp:………………………………. 

- Quê quán: ....................................................................................................................................................... 

- Nơi ĐKHK thường trú hiện nay: ...................................................................................................... 

- Nơi ở hiện nay (ghi rõ thôn, xóm, tổ dân phố, xã, ..):........................................................... 

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

- Điện thoại liên hệ: ...................................................................................................................................... 

- Đào tạo chính quy: Trình độ: ....................................Chuyên ngành: Mầm non 

Trường đào tạo: ............................................................................................................................................... 

Tháng năm tốt nghiệp: ...................................... Kết quả TBHTTK: .............................................. 

- Đào tạo không chính quy (loại hình ……..............……..): Trình độ: ..................................... 

Chuyên ngành: Mầm non; Trường đào tạo: ................................................................................... 

Tháng năm tốt nghiệp: ...................................... Kết quả TBHTTK: .............................................. 

- Diện ưu tiên:.................................................................................................................................................... 

- Quá trình hợp đồng lao động ngắn hạn: 

TT Năm học Đơn vị Công việc Đánh giá, xếp loại  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

Tổng số năm, tháng đã hợp đồng lao động xác định thời hạn theo Quyết 

định của Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân (hoặc được Phòng GD&ĐT ký hợp 

đồng lao động ngắn hạn sau khi được UBND huyện phê duyệt) là: ................ 

năm................ tháng. 

- Ưu, khuyết điểm trong thời gian hợp đồng lao động xác định thời hạn: 

Mẫu tái HĐ NVHC 
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.....................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Tổng thời gian nghỉ ốm, nghỉ thai sản trong năm học 2017-2018 (ghi rõ 

sinh con thứ mấy; thời gian nghỉ từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm):. 

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

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

- Thời gian dự kiến nghỉ thai sản trong năm học 2018-2019 (ghi rõ sinh 

con thứ mấy; thời gian nghỉ từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm): 

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

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

 - Số con hiện có:.............. con. 

 - Tình trạng sức khỏe:.................................................................................................................... 

Nguyện vọng: Xin tiếp tục được hợp đồng lao động xác định thời hạn làm 

việc tại các trường Mầm non thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân, 

tỉnh Hà Nam năm học 2018-2019.  

Nếu được tái hợp đồng lao động xác định thời hạn tôi xin hứa: Chấp hành 

nghiêm chỉnh đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa 

phương nơi cư trú và công tác, sự phân công công tác của UBND huyện và của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo; thực hiện tốt nội quy và quy chế của ngành, của 

đơn vị; tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn, hoạt động xã hội do địa 

phương, ngành, nhà trường tổ chức và nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ do nhà 

trường phân công. Tự túc nơi ăn ở, phương tiện làm việc và phương tiện đi lại. 

Tôi xin trân trọng cảm ơn! 
 

 

XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG                                            

 

…………, ngày…….tháng 8 năm 2018 

NGƯỜI LÀM ĐƠN 

 

(Đơn do từng cá nhân nộp trực tiếp, không nhận đơn người khác nộp thay) 

 


