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THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh hệ trung cấp nghề năm học 2020

Căn cứ văn bản số 821/CĐĐLHCM – ĐT ngày 21/10/2020 của Trường 

Cao đẳng Điện lực TPHCM về việc phối hợp tuyển sinh hệ Trung cấp năm 2020 

cho các Công ty Điện lực thành viên;

Căn cứ văn bản số 8980/EVN SPC-TCNS ngày 16/10/2020 của Tổng 

công ty Điện lực miền Nam về việc triển khai kế hoạch tuyển sinh trung cấp nghề 

năm 2020 cho các Công ty Điện lực thành viên.

Công ty Điện lực Tây Ninh thông báo và hướng dẫn một số thông tin liên 

quan đến công tác tuyển sinh hệ trung cấp nghề năm 2020 như sau:

1. Điều kiện dự tuyển:

- Đã tốt nghiệp PTTH quốc gia;

- Có chiều cao trên 1,65 mét;

- Không mắc các bệnh về tim mạch

- Không cận thị, viễn thị;

- Tuổi đời không quá 23 tuổi;

- Ưu tiên cho học sinh nam.
2. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

- Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh của Trường cao đẳng Điện lực TPHCM;

- Căn cứ kết quả học bạ học kỳ 1 và học kỳ 2, cả năm lớp 12 hoặc điểm thi 

tốt nghiệp THPT của thí sinh, lấy điểm từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

3. Ngành nghề đào tạo: Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến 

áp có điện áp từ 110 kV trở xuống.

4. Thời gian đào tạo: 3 học kỳ



5. Đơn vị đào tạo và cấp bằng: Trường Cao đẳng Điện lực thành phố Hồ Chí 

Minh

6. Hồ sơ dự tuyển gồm:

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu đính kèm có xác nhận của địa phương (lấy file 
mẫu tại website);

- Bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với học sinh tốt nghiệp 
THPT  năm 2019 trở về trước nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT);

- Bản sao học bạ 3 năm lớp 10, 11, 12;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Giấy khám sức khỏe do bệnh viện cấp Quận, Huyện trở lên cấp;

- 2 ảnh cỡ 3x4 (ghi rõ họ tên và ngày sinh ở mặt sau);

- 2 bì thư có dán tem và ghi số điện thoại, địa chỉ mail, địa chỉ nhận thư 
liên hệ;

- Giấy xác nhận đối tượng ưu tiên dùng trong tuyển sinh (nếu có).

(Tất cả các bản sao phải có chứng nhận sao y)

7. Học phí và các chi phí khác:

- Chi phí tuyển sinh: 200.000 đồng/hồ sơ;

- Học phí: 6.000.000 đồng/1 học kỳ;

- Giáo trình: 700.000 đồng/khóa;

- Đồng phục: 350.000 đồng;

- Bảo hiểm y tế (BHYT): Học sinh, sinh viên theo học tại Trường phải tham 

gia BHYT theo quy định của Luật BHYT.

(Đối với sinh viên có nhu cầu đăng lưu trú tại ký túc xá, mỗi sinh viên phải 

nộp thêm: 3.000.000 đồng/năm)

8. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Thí sinh nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức và Nhân sự - Công ty Điện lực Tây 

Ninh từ ngày 02/11/2020 đến 20/11/2020.

Trường Cao đẳng Điện lực TPHCM sẽ thông báo kết quả trước ngày 

15/12/2020. Dự kiến khai giảng cuối tháng 12/2020.



9. Lưu ý:

- Thí sinh phải mang theo CMND/CCCD bản gốc để đối chiếu khi đến 

nộp hồ sơ;

- Công ty Điện lực Tây Ninh sẽ kiểm tra chiều cao thí sinh trước khi nhận 

hồ sơ nên sẽ không nhận hồ sơ của những trường hợp nộp thay;

- Thí sinh tự lo tất cả các chi phí trong suốt quá trình học;

- Sau khi tốt nghiệp, căn cứ nhu cầu thực tế, Công ty Điện lực Tây Ninh 

chỉ tổ chức thi tuyển dụng khi có nhu cầu;

Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ số 0276.3611706 (gặp cô Kiều)./.

Nơi nhận:
- Các đơn vị trực thuộc;
- Ban biên tập website Cty;
- Báo Tây Ninh;
- Lưu: VT, TCNS. 

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tấn Hùng
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