
 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS VÀ THPT 

M.V. LÔMÔNÔXỐP 

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:     138       /TB-LMNX Hà Nội, ngày   14   tháng  5   năm 2021 

 

THÔNG BÁO TUYỂN GIÁO VIÊN 

Năm học 2021-2022 

 

Trường THCS và THPT M.V. Lômônôxốp tuyển 03 giáo viên ở các bộ 

môn: Tiếng Anh (01 giáo viên), Vật lý (01 giáo viên), Địa lý (01 giáo viên) để 

chuẩn bị cho năm học 2021 - 2022  

Các thầy, cô cần lưu ý: 

1. Hồ sơ giáo viên: 

- Đơn xin việc (tự viết tay, không theo mẫu); 

- Sơ yếu lý lịch tự thuật (thông tin của bản thân và gia đình; quá trình đào tạo, công 

tác...); 

- Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân; 

- Bản sao Bằng tốt nghiệp đại học và trên đại học (nếu có); 

- Giấy khám sức khoẻ. 

Hồ sơ đã nộp sẽ không trả lại. 

2. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ: 

- Văn phòng trường THCS và THPT M.V. Lômônôxốp, phố Trần Văn Cẩn, Khu 

đô thị Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; 

- Số điện thoại Văn phòng: (024) 66800776; 

- Thời gian nhận hồ sơ: giờ hành chính các ngày trong tuần, từ ngày 19/5/2021 đến 

ngày 4/6/2021. 

- Khi đến nộp Hồ sơ, các thầy, cô thực hiện đúng các yêu cầu về y tế để đảm bảo 

phòng chống dịch Covid-19. 

3. Cách tuyển chọn giáo viên: 

- Hội đồng tuyển chọn giáo viên sẽ thực hiện các bước: xét hồ sơ giáo viên; phỏng 

vấn ứng viên; bố trí ứng viên dạy thử; kết luận được chọn và ký hợp đồng thử việc. 

- Nhà trường chỉ tuyển giáo viên cơ hữu, gắn bó lâu dài ít nhất từ 05 năm trở lên. 

Không tuyển giáo viên thỉnh giảng. 

Trân trọng thông báo! 

 HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Quang Tùng 


