
SOGD&DTBACNINH CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TRT1NG THPT NGUYEN TRAI D8c lap - Tir do - Hanh phüc  

S: 16/202 1/TB-THPTNT Yen Phong, ngày 24 tháng 6 nàm 2021 

THÔNG BAO TUYEN DVNG  GIAO VIEN 

Näm hçc 2021 — 2022, Truô'ng THPT Nguyn Trãi tuyn diing giáo viên 
Trung h9c phô thong, tht cà các mon. Ci,i th nhix sau: 

1. Ho sadçrtuyên: 
- Do'n xin dir tuyn; 
- Bang tot nghip dti h9c; 
- Bang dim di h9c; 
- Bang diem và Bang Thc s (neu có); 
- So yêu 1 ljch (Co xác nh.n cüa chInh quyên dja phucmg); 
- Giây khai sinh (Bàn sao cong chirng); 
- Chirng minh nhân dan (Bàn sao cong chirng); 
- Các Bang cap, Chimg chi khác nêu có (Bàn sao cOng chirng); 
- Giây khám süc khóe trong vOng 3 tháng. 
- Bàn sao h9c b?.  Trung h9c phô thông (nêu có). 

2. Np ho so tii phông Van thu trumg THPT Nguyen Trãi vào giO' hành chInh 
tü thCr Hai dn thir Bay hang tuân. NhnhO so tii 02/7 dn 08/8/2021. 

3. Quy trInh xét tuyên: Xét ho so; phOng van; kiêm tra kiên thirc; châm näng 
khiêu, giáo an, gi?i day. 

4. D:j chi: Phô Ngô Khánh Nüng ho.c drnng Nguyn ChI Thanh, Thj trân 
Chy, huyn Yen Phong, tinh Bäc Ninh. 

5. Diên tho?i lien h: 0915062181 (Nhà giáo Nguyn Quang Huân). 

HI1U TRT1JNG 

ThS, NGUT$*guyn Quang Huân 



TR(dNG 

TRUP4G HI 
PHÔ  'N 

UVENIR 

TRU'NG TRUNG HQC PHO THÔNG NGUYEN TRAI, 
TINH BAC NINH 

Dja chi: Thj trn Chi, huyn Yen Phong, tinh Btc Ninh. 
Diên thoai: 02223603098 

THu NGO 
Kmnh gtri: - Tnthng Dii h9c su phm Ha Ni 2; 

- Phông Cong tác chInh trj-H9c sinh sinh viên 
- PhOng Dào tto. 

Truó'c ht, Tru&ng THPT Nguyn Trãi xin g1r1 tài Qu Nhâ tru&ng và 
Qu Phông Ru chào trân tr9ng và 1ôi chüc tot dçp nhât. 

Xin cam an Qu Nhà truông va Qu Phông trong nhüng näm qua dã 
cung cap cho TruO'ng chüng tOi nhiêu giáo viên có trInh d chuyên mOn 
nghip vi vUng yang, gop phân quan tr9ng vào qua trInh phát triên cüa 
Truông THPT Nguyen Trãi. 

Nãm h9c 202 1-2022, Tru&ng THPT Nguyn Trãi tiêp tc phát triên 
quy rnô và nâng cao chat luçmg giáo diic. Dé dáp irng yêu câu trong giai do?n 
rnâi, truung THPT Nguyen Trãi tiên hành tuyên bô sung giáo viên cüa tat cá 
các mOn (co Thông báo tuyên c4tng  giáo viên giri kern). 

Chñng tôi rat mong nhn duçuc sr giüp d cüa Qu Nhà trrnmg và 
Qu Phông, truyên tãi Thông báo tuyên dyng giáo viên den các sinh viên. 

Chüc Qu Nhà tru?mg và Qu Phông phát triên, thành cOng. 
Xin trân tr9ng cam an! 

HiU TRIJ'ONG 

ThS, NGUT. Nguyn Quang Huãn 
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