
 

 

TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÀ VINH 
 

Số:                    /TB-PCTV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

               

Trà Vinh, ngày     tháng 6 năm 2022 
                

THÔNG BÁO  

Kết quả thi tuyển dụng lao động đợt 1/2022 của Công ty Điện lực Trà Vinh 

 

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;  

Căn cứ Thông báo số 2139/TB-PCTV ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Công 

ty Điện lực Trà Vinh về việc tuyển lao động; 

Hội đồng tuyển dụng lao động của Công ty Điện lực Trà Vinh thông báo 

kết quả thi tuyển dụng lao động năm 2022 (danh sách đính kèm). 

Các ứng viên nếu có nhu cầu phúc tra, đề nghị gửi đơn phúc tra trực tiếp 

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 trong vòng 10 ngày làm việc kể từ 

ngày thông báo. Sau thời gian nêu trên, mọi đơn xin phúc tra, khiếu nại (nếu có) 

sẽ không được giải quyết. 

 Trân trọng thông báo./. 

          

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc Công ty; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Niêm yết tại trụ sở Công ty ĐLTV;     

- Đăng trên trang web của Công ty ĐLTV;                                              

- Lưu: VT, TCNS.K. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 
Huỳnh Chí Hải 
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