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THÔNG BÁO  

Về việc tuyển dụng viên chức năm học 2022 – 2023  

 

Căn cứ quyết định số 927/QĐ-SGDĐT ngày 08 tháng 9 năm 2022 của Giám đốc 

Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức 

năm học 2022-2023 của Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh; 

Thực hiện Kế hoạch 156/KH-THPT ngày 08 tháng 9 năm 2022 của Trường 

THPT Nguyễn Hữu Cảnh về việc tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023. 

Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh Thông báo tuyển dụng viên chức năm học 

2022-2023 như sau: 

1. Số lượng viên chức cần tuyển 

Số lượng viên chức năm học 2022 - 2023 cần tuyển dụng: 02 người. Cụ thể: 
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2. Thời gian và địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 09/9/2022 đến hết ngày 08/10/2022. 

- Địa điểm tiếp nhận: Phòng Phó Hiệu trưởng (Thí sinh nộp trực tiếp hồ sơ đăng 

ký dự tuyển cho Ông Ngô Xuân Sơn-PHT, Số điện thoại: 0909383022). Thí sinh có thể 

gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, khu phố 1, 

phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. 
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3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển 

- Phiếu đăng ký dự tuyển: 02 bản (mẫu kèm theo); 

- Bản sao (không công chứng) giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước 

công dân: 01 bản; 

- Bản sao (không công chứng) bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng 

chuyên môn (trung cấp, cao đẳng, đại học,…), bảng điểm kết quả học tập toàn 

khóa: 01 bản. (trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải 

được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục trưởng Cục Quản lý 

chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng); 

- Các giấy tờ minh chứng thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có). 

4. Lệ phí xét tuyển  

Căn cứ Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi 

nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Hội đồng tuyển dụng nhà trường 

thông báo cụ thể về thu phí tuyển dụng sau khi có thông báo danh sách thí sinh đủ 

điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng I kỳ xét tuyển viên chức năm học 2022 - 2023. 

*Lưu ý: Những nội dung cần thiết khác, thí sinh xem Kế hoạch 156/KH-THPT 

ngày 08 tháng 9 năm 2022 của Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh đính kèm. 

Trên đây là Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm học 2022 - 2023 

của trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh./. 

Nơi nhận: 
- Sở GD&ĐT Đồng Nai; 

- Hội đồng tuyển dụng trường; 

- Niêm yết: Bảng tin, website 

- Lưu: VT. 
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