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THÔNG BÁO  

Về việc tuyển lao động  
 

Căn cứ Kế hoạch số 2122/KH-PCTV ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Công ty 

Điện lực Trà Vinh về việc tuyển dụng lao động đợt 1/2022. 

Công ty Điện lực Trà Vinh thông báo tuyển lao động như sau: 

1. Số lượng và vị trí cần tuyển dụng:  

Công nhân Quản lý, vận hành lưới điện trung, hạ thế: 03 người (ứng viên nam). 

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của người tham dự tuyển dụng lao động:  

- Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; người nước ngoài 

được cấp phép lao động tại Việt Nam có tiêu chuẩn, trình độ phù hợp với vị trí/chức 

danh cần tuyển dụng; 

- Tuổi đời: từ 18 - 35 tuổi; 

- Trình độ nghề nghiệp, tay nghề: 

+ Tốt nghiệp Trung cấp (Trung cấp nghề) do Trường Cao đẳng điện lực thành 

phố Hồ Chí Minh hoặc các trường khác thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đào tạo 

chuyên ngành Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 

110kV trở xuống, Hệ thống điện hoặc tương đương. 

+ Tốt nghiệp Trung cấp (Trung cấp nghề) điện trở lên do các Trường khác 

đào tạo không thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và từng làm công việc Quản lý, vận 

hành lưới điện trung, hạ thế. 

* Ghi chú: 

Đối với ứng viên tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành Hệ thống điện, nếu được 

tuyển dụng phải chấp nhận làm việc và hưởng lương theo chức danh Công nhân Quản 

lý, vận hành lưới điện trung, hạ thế. 

Ưu tiên ứng viên có Giấy phép lái xe hạng B2 trở lên. 

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp trung học phổ thông; 

- Có sức khoẻ xếp loại I hoặc loại II theo quy định của Bộ Y tế, và phải đáp 

ứng tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định về sức khỏe của người lao động làm việc trên 

cao được ban hành kèm theo Quyết định số 1079/QD-EVN ngày 15/09/2017 của Tập 

đoàn Điện lực Việt Nam. 

3. Không nhận dự tuyển các đối tượng sau đây: 

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án hình sự; 

- Đang bị thi hành kỷ luật lao động từ khiển trách trở lên từ đơn vị sử dụng 

lao động khác; 
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- Đang trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc bị cấm làm công việc có liên 

quan đến ngành nghề cần tuyển; 

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

4. Quyền lợi của người được trúng tuyển: 

4.1. Được ký hợp đồng thử việc không quá 30 ngày. Sau thời gian thử việc 

nếu đạt yêu cầu sẽ giao kết hợp đồng lao động xác định thời hạn 12 tháng. 

4.2. Mức lương và các khoản thu nhập khác: Theo quy định hiện hành của 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

4.3. Điều kiện làm việc: 

- Địa điểm làm việc: Làm việc tại Điện lực thị xã Duyên Hải, Điện lực Duyên 

Hải thuộc Công ty Điện lực Trà Vinh. 

- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: Theo quy định hiện hành của nhà 

nước và nội quy lao động hiện hành của Tổng Công ty Điện lực miền Nam. 

- An toàn lao động, vệ sinh lao động…: Theo quy định hiện hành của nhà 

nước và Tổng Công ty Điện lực miền Nam.    

5. Hồ sơ dự tuyển:  

- Phiếu đăng ký dự tuyển lao động (theo mẫu của Công ty Điện lực Trà Vinh); 

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu của Công ty Điện lực Trà Vinh): Phải có xác nhận 

của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc tổ chức nơi người đó đang 

công tác, học tập; 

- Bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bản sao các văn bằng, chứng 

chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (có chứng thực); 

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp, có dán ảnh 

và đóng dấu giáp lai (không quá 6 tháng); 

- Bản sao Giấy CMND/CCCD, Giấy Khai sinh và sổ Hộ khẩu thường trú (có 

chứng thực); 

- 02 ảnh cá nhân 3x4; 

- Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên nếu có; 

- Hợp đồng lao động thể hiện làm công việc Quản lý, vận hành lưới điện 

trung, hạ thế đối với Trường hợp Tốt nghiệp Trung cấp (Trung cấp nghề) điện trở lên 

do các Trường khác đào tạo không thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

- Giấy cam kết làm việc và hưởng lương chức danh Công nhân Quản lý, vận 

hành lưới điện trung, hạ thế (dành cho ứng viên có trình độ trung cấp chuyên ngành 

Hệ thống điện dự tuyển vào chức danh Công nhân Quản lý, vận hành lưới điện trung, 

hạ thế). 

Công ty Điện lực Trà Vinh phát hành và tiếp nhận hồ sơ kể từ ngày 

20/05/2022 đến hết ngày 24/05/2022. Địa điểm nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức Nhân sự 

Công ty Điện lực Trà Vinh - Số 02, Hùng Vương, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh 

Trà Vinh. 
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Ghi chú: 

- Công ty Điện lực Trà Vinh sẽ tổ chức khám sức khỏe cho thí sinh trúng tuyển 

trong thời gian ký hợp đồng thử việc, nếu không đạt yêu cầu sức khỏe tại vị trí tuyển 

dụng công ty Điện lực Trà Vinh sẽ không tiếp nhận (Không ký hợp đồng lao động); 

- Người trúng tuyển phải cam kết chấp hành theo sự phân công và điều động 

của Công ty Điện lực Trà Vinh; 

- Dự kiến thời gian thi: Ngày 06/06/2022 thi viết, ngày 09/06/2022 thi vấn đáp; 

- Chế độ ưu tiên trong thi tuyển dụng: Theo Phụ lục đính kèm. 

Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ Phòng Tổ chức & Nhân sự Công 

ty Điện lực Trà Vinh, điện thoại: 0294. 3855006./. 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC  
- Ban Giám đốc Công ty; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Niêm yết tại trụ sở Công ty ĐLTV;     

- Đăng trên trên trang web của  

Công ty ĐLTV “để thông báo”;                                              

- Lưu: VT, TCNS.                                                                  

 

                                                                    Huỳnh Chí Hải 
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PHỤ LỤC 

CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN TRONG THI TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG              

TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÀ VINH 

 Điểm cộng ưu tiên được quy định theo từng đối tượng ưu tiên nhưng tối 

đa không quá 10% tổng số điểm. Người thuộc nhiều diện ưu tiên thì được cộng 

điểm ưu tiên của tất cả các diện ưu tiên nhưng tối đa không quá 10% tổng số 

điểm. Thứ tự ưu tiên trong thi tuyển dụng lao động tại Công ty điện lực Trà 

Vinh được quy định cụ thể như sau:  

 1. Người dự tuyển là anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang 

nhân dân được cộng thêm 2 điểm vào tổng điểm các môn thi; 

 2. Người dự tuyển là thương binh, con thương binh, con liệt sĩ, con của 

anh hùng lao động, con của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân được cộng 

thêm 01 điểm vào tổng điểm các môn thi; 

 3. Người dự tuyển là lao động của các Công ty con, đơn vị trực thuộc của 

EVN/Công ty TNHH MTV cấp II; con của người lao động mà người lao động 

đó làm việc trong EVN và/hoặc các đơn vị thành viên của EVN/Công ty TNHH 

MTV cấp II từ 15 năm trở lên, không bao gồm các trường hợp đơn phương 

chấm dứt HĐLĐ, bị kỷ luật lao động với hình thức sa thải được cộng thêm 01 

điểm vào tổng điểm các môn thi; 

 4. Học sinh, sinh viên tốt nghiệp tại các đơn vị đào tạo thuộc EVN/công ty 

TNHH MTV cấp II được cộng thêm 01 điểm vào tổng điểm các môn thi. 
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