
THÔNG BÁO  

Về tuyển dụng viên chức của Trường THPT Lê Quý Đôn 

 Năm học 2022-2023  
 

Năm học 2022 – 2023 Trường THPT Lê Quý Đôn dự kiến tuyển dụng: 04 người ở vị trí 

giáo viên các môn Tiếng Anh, Hóa, Tin học, Giáo dục thể chất. 

1. Tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển: có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; văn 

bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; có áp dụng tính đối tượng ưu tiên trong 

tuyển dụng viên chức. 

2. Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:  

Từ 7g30 ngày 12/7/2022 đến 17g00 ngày 10/8/2022 người dự tuyển vào trang 

http://thpt-lequydon-hcm.edu.vn (Mục tuyển dụng) để lấy mẫu phiếu đăng ký dự tuyển.  

Người dự tuyển hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin đăng ký dự tuyển.  

Người đăng ký dự tuyển in và nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính 01 Phiếu đăng ký 

dự tuyển về Phòng Văn thư - Trường THPT Lê Quý Đôn (110 Nguyễn Thị Minh Khai, 

Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM).  

3. Hình thức, nội dung, thời gian, địa điểm tuyển dụng: 

Sau khi người dự tuyển nhận được thông báo đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển thì tham 

gia Thi tuyển: 

Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung 

- Thời gian dự kiến tổ chức: ngày 15/8/2022. 

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính. 

- Nội dung, thời gian thi:  

* Phần I: Kiến thức chung, 60 câu. Thời gian: 60 phút. 

* Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu tiếng Anh. Thời gian: 30 phút. 

- Địa điểm: Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn (Số 110 Nguyễn Thị Minh Khai, 

Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM). 

Nếu thí sinh trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì được thi tiếp 

vòng 2. 

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành 

- Thời gian dự kiến tổ chức: ngày 04/9/2022. 

- Hình thức thi: Thực hành. 

- Nội dung thi: Kiểm tra nghiệp vụ chuyên ngành theo từng vị trí việc làm. Thời gian: 

30 phút/người. 

- Địa điểm: Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn (Số 110 Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM). 

http://thpt-lequydon-hcm.edu.vn/


4. Lệ phí dự thi tuyển dụng viên chức: sẽ thông báo cụ thể sau khi có thông báo danh 

sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm học 2022 

- 2023. 

Để biết thêm chi tiết, người dự tuyển xem thông báo tại cổng thông tin điện tử: 

http://thpt-lequydon-hcm.edu.vn. 

 Mọi thắc mắc liên hệ Trường THPT Lê Quý Đôn (Phòng Văn thư) qua số điện thoại: 

(028) 39 305 260 để được hướng dẫn./. 

http://thpt-lequydon-hcm.edu.vn/

