
C NG HÒA XÃ H I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ c l p ậ Tự do ậ Hạnh phúc 

Đ N XIN ĐI HỌC 

L P KẾ TOÁN TRƯỞNG 

Kính gửi: ............................................................................................................  

Tên tôi là:  ...........................................................................................................  

Sinh ngày: ………………………..Tại:……………….. . . ................................  

Địa chỉ: . . .................................................... ………….Số điện thoại: ................  
Hiện đang công tác tại phòng (Bộ phận): . ..........................................................  

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

Thời gian công tác của tôi đến nay được……….năm. 

Nay tôi làm đơn này kính mong Cơ quan tạo điều kiện cho tôi tham gia khóa 
học Kế toán trưởng, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đăk Nông, học vào 

các ngày thứ 7 và Chủ nhật. 
           Xin chân thành cảm ơn Quý cơ quan. 

XÁC NH N C  QUAN ĐANG CÔNG TÁC           …….., ngày ….tháng…..năm 201..
                                                                                                   Kính đ n 

                                                                                             (Ký, ghi rõ họ tên) 

Hồ s  kèm theo gồm: 

+ 01 bản sao bằng Tốt nghiệp hoặc bản sao (có công chứng). 
+ Đơn xin xác nhận (mẫu trên) có đóng dấu cơ quan. 
+ 04 ảnh 3x4. 



C NG HÒA XÃ H I CH  NGHĨA VIỆT NAM
Đ c l p ậ Tự do ậ Hạnh phúc 

Đ N XIN  XÁC NH N  

Kính gửi: .............................................................................................  

Tôi tên là: …………………………………… 

Ngày sinh: …………………………………… 

Hiện đang  công tác tại: ………………………………………………………………… 

Chức vụ: Kế toán 

Thời gian công tác: ………………………………………………………………… 

Nay tôi làm đơn này kính mong Quý cơ quan xác nhận tôi đang công tác tại cơ quan 
để bổ sung hồ sơ học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Kế toán trưởng. 

Xin chân thành cảm ơn. 

Xác nh n c a th  trưởng đ n vị
(KỦ, ghi rõ họ tên) 

Ngày …… tháng ….  năm  2016

Người viết đ n 



TR NG Đ I H C M  TP.HCM 

          TRUNG TÂM CPA 

THÔNG TIN TRÍCH NGANG 
 

H c viên l p: ................................................................. Khóa: ............................  
Biên lai số: ............................................................................................................ 
 ..............................................................................................................................  
(Dữ liệu d i đây để ghi trên giấy chứng nhận kết thúc khóa h c) 

H  và tên: ......................................................................................................................  
Ngày, tháng, năm sinh: .................................................................................................  
Nơi sinh: ........................................................................................................................  
Đ a chỉ th ng trú: ........................................................................................................  
Nơi công tác: .................................................................................................................  
Điện tho i liên l c: ...................... Email .......................................................................  
Số CMND: ..................................... Ngày cấp:…/…/ ........... Nơi cấp: .........................  

                                                                                     Ngày….tháng….năm 20…         
                                                                                                                             H c viên 

 

Đính kèm:                                                                                                           
-  Văn bằng có sao y                                         
-  Đơn xin xác nhận th i gian công tác 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
TR NG Đ I H C M  TP.HCM 

          TRUNG TÂM CPA 

THÔNG TIN TRÍCH NGANG 
 

H c viên l p: ................................................................. Khóa: ............................  
Biên lai số: ............................................................................................................ 
 ..............................................................................................................................  
(Dữ liệu d i đây để ghi trên giấy chứng nhận kết thúc khóa h c) 

H  và tên: ......................................................................................................................  
Ngày, tháng, năm sinh: .................................................................................................  
Nơi sinh: ........................................................................................................................  
Đ a chỉ th ng trú: ........................................................................................................  
Nơi công tác: .................................................................................................................  
Điện tho i liên l c: ...................... Email .......................................................................  
Số CMND: ..................................... Ngày cấp:…/…/ ........... Nơi cấp: .........................  

                                                                                     Ngày….tháng….năm 20…         
                                                                                                                             H c viên 

 

Đính kèm:                                                                                                           
-  Văn bằng có sao y                                         
-  Đơn xin xác nhận th i gian công tác 
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