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Số:               /TB-PCTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Tây Ninh, ngày       tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO
V/v tổ chức thi tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2020

(trình độ: công nhân điện)
  

Căn cứ kế hoạch tuyển dụng lao động tại thông báo số 3950/TB-PCTN 
ngày 16/9/2020 của Công ty Điện lực Tây Ninh,

Hội đồng tuyển dụng Công ty Điện lực Tây Ninh thông báo một số nội 
dung liên quan đến đợt thi tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2020 như sau:

1. Địa điểm thi: Phòng họp 3 (lầu 4) - Công ty Điện lực Tây Ninh Tây 
Ninh.

2. Thời gian thi: từ 07 giờ 30 ngày 27/10/2020.

3. Danh sách thí sinh dự thi: Theo danh sách đính kèm 

Đề nghị các thí sinh có mặt trước giờ thi khoảng 15 phút và tuân thủ đúng 
nội quy phòng thi.

4. Chế độ ưu tiên trong tuyển dụng lao động:

a. Người dự tuyển là Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang 
được cộng thêm 02 điểm vào tổng điểm của các nội dung thi.

b. Người dự tuyển là thương binh, con thương binh, con liệt sĩ, có chuyên 
ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí/chức danh 
công việc cần tuyển được cộng thêm 01 điểm vào tổng điểm của các nội dung 
thi.

c. Người dự tuyển là lao động của các công ty con, đơn vị trực thuộc EVN 
SPC, được cộng thêm 01 điểm vào tổng điểm của các nội dung thi.

d. Người tốt nghiệp đạt loại giỏi (hệ chính quy) tại các trường đào tạo 
trong nước, nước ngoài có chuyên ngành phù hợp với yêu cầu chuyên môn, 
nghiệp vụ của vị trí/ chức danh công việc cần tuyển được cộng thêm 01 điểm 
vào tổng điểm của các nội dung thi. 

e. Học sinh, sinh viên tốt nghiệp các Trường đào tạo thuộc EVN được 
cộng thêm 01 điểm vào tổng điểm của các nội dung thi.



Để được hưởng các chế độ ưu tiên nêu trên, thí sinh vui lòng cung cấp các 
loại giấy tờ chứng minh (có công chứng) cho phòng Tổ chức và Nhân sự Công 
ty trước ngày thi ít nhất 01 ngày.

5. Lưu ý chung:

- Khi đến Công ty để dự thi, thí sinh mang theo CMND hoặc giấy tờ tùy 
thân có dán ảnh.

- Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi phát đề sẽ không được làm bài.

Hội đồng tuyển dụng Công ty Điện lực Tây Ninh trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- Ban GĐ (thay báo cáo);
- Các thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng;
- Lưu: VT, TCNS (NK).

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH

Nguyễn Tấn Hùng
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