PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ KỲ SÁT HẠCH CNTT NGÀY 26/04/2020
1. Họ và tên: _________________ Ngày sinh: ________ Giới tính: ___________
2. Điện thoại: ________________ E-mail:_________________________________
(Ảnh 4x6)

3. Số CMND: _________________ Ngày cấp: _________ Nơi cấp: _____________
4. Địa chỉ: ____________________________________________________________
5. Tên trường đã/đang học:_____________________________________________
6. Chuyên ngành: _____________ Năm tốt nghiệp: ___ Xếp loại: ____________

7. Ngoại ngữ:_________________ Trình độ: _______________________________
8. Đăng ký tham dự Sát hạch CNTT chủ nhật ngày 26 tháng 04 năm 2020 tại:
 Hà Nội

9. Loại hình đăng ký tham dự:

 Đà Nẵng
 FE

 Hồ chí Minh
 FE Bảo lưu

 IP

10. Tên cơ quan/doanh nghiệp: _______________________________________________________
11.Lĩnh vực hoạt động:
 Sinh viên

 Dịch vụ Internet

 Quốc gia

 Dịch vụ xử lý thông tin

 Bán buôn/Bán lẻ/Dịch vụ ăn uống  Địa phương

 Dịch vụ phần mềm

 Tài chính/Chứng khoán/Bảo hiểm  Giáo dục

 Sản xuất & cung cấp thiết bị

 Kinh doanh dịch vụ

 Viễn thông

 Giải trí

 Khác

12.Công việc đang làm:
 Sinh viên

 Mạng và quản lý hệ thống

 Thiết kế Web

 Lập kế hoạch và thiết kế hệ thống  Phát triển hệ thống nhúng

 Trò chơi, đồ họa, xử lý ảnh…

 Quản lý dự án

 Phát triển ứng dụng mobile

 Kinh doanh (liên quan CNTT)

 Phát triển chương trình

 An toàn bảo mật thông tin

 Giáo dục, đào tạo

 Hỗ trợ kỹ thuật CSDL

 Kiểm định hệ thống

 Tư vấn
 Khác

13.Số năm kinh nghiệm:
 Không có

 3 đến 5 năm

 9 đến 14 năm

 Dưới 1 năm

 5 đến 7 năm

 14 đến 19 năm

 1 đến 3 năm

 7 đến 9 năm

 trên 19 năm

14. Loại trường cao nhất đã tốt nghiệp hoặc đang theo học:
 Sau đại học

 Cao đẳng kỹ thuật/Dạy nghề

 Đại học

 Phổ thông trung học

 Cao đẳng

 Tiểu học, THCS

 Khác

15.Quốc tịch của công ty khách hàng/người giám sát/đồng nghiệp nước ngoài thân thiết nhất
nơi bạn đang làm việc:
 Nhật Bản

 Đông Nam Á

 Không KD

 Hàn Quốc

 Mỹ

 Khác

 Trung Quốc

 Châu âu

 Ấn Độ

 Chỉ có khách hàng VN
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16.Động lực giúp bạn tham dự Sát hạch:
 Tổ chức giới thiệu, cấp trên chỉ đạo, giáo viên,…

 Tận dụng lợi thế trong công việc

 Tự đánh giá bản thân

 Có được cơ hội xúc tiến

 Làm việc cho công ty của Nhật

 Phần thưởng

 Làm việc trong ngành CNTT

 Khác

17.Loại tài liệu bạn sử dụng để chuẩn bị cho kỳ sát hạch
 Sách ôn luyện sát hạch CNTT (Nhận tại hội thảo, trường học, các đơn vị là thành viên)
 Sát ông luyện sát hạch CNTT (Mua)
 Tham khảo các đề thi trước
 Tài liệu học tập liên quan đến CNTT (Sách tham khảo, sách kỹ thuật,…)
 Các loại sách ở các kỳ sát hạch khác
 Khác

18.Bạn có mong muốn làm việc ở công ty Nhật tại Việt Nam
 Có

 Không

 Đang làm việc ở công ty Nhật tại Việt Nam

☐ Tôi xin cam đoan những thông tin là đúng sự thật.
Chữ ký người đăng ký……………………
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