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THÔNG BÁO  

V/v kết quả tuyển dụng lao động  
 

 

Căn cứ Quyết định số 2287/QĐ-EVNNPT ngày 12/12/2018 của Hội đồng 

Thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc ban hành 

Quy định về công tác lao động và tiền lương trong EVNNPT; 

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-HĐTV ngày 02/3/2021 của Hội đồng thành 

viên EVNNPT về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh-tài chính-đầu tư xây 

dựng năm 2021 cho Công ty Truyền tải điện 4; 

Căn cứ Quyết định số 1997, 1998, 1999, 2000/QĐ-PTC4 ngày 15/3/2021 

của Công ty Truyền tải điện 4 về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng lao động 

cho Truyền tải điện miền Đông 1, miền Đông 2, TPHCM, thuộc Công ty Truyền 

tải điện 4; 

Căn cứ Quyết định số 2109/QĐ-PTC4 ngày 18/3/2021 của Công ty 

Truyền tải điện 4 về việc thành lập Ban Giám khảo giúp việc cho Hội đồng 

tuyển dụng lao động trong Công ty Truyền tải điện 4; 

Căn cứ Quyết định số 2135/QĐ-PTC4 ngày 19/3/2021 của Công ty 

Truyền tải điện 4 về việc ban hành thể lệ, nội quy thi tuyển lao động trong Công 

ty Truyền tải điện 4; 

Căn cứ Quyết định số 2222/QĐ-PTC4 ngày 22/3/2021 của Công ty 

Truyền tải điện 4 về việc thành lập Tổ Coi thi giúp việc cho Ban Giám khảo 

trong Công ty Truyền tải điện 4; 

Căn cứ Thông báo số 3644/TB-PTC4 ngày 29/04/2021 của Công ty về 

việc thông báo tuyển dụng lao động nghề vận hành trạm biến áp 220kV-500kV 

Căn cứ Văn bản số 9773/PTC4-TCNS ngày 13/9/2021 và Thông báo số 

9854/TB-PTC4 ngày 15/9/2021gởi các Phòng, đơn vị thực hiện phỏng vấn tuyển 

dụng lao động;  

Căn cứ Biên bản phỏng vấn tuyển dụng kỹ sư điện các ngày 27, 

28/9/2021 cho ứng viên thuộc TTĐ miền Đông 1, TTĐ miền Đông 2 và TTĐ Tp 

Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Văn bản số 4530/EVNNPT-TCNS ngày 01/11/2021 của EVNNPT 

về việc thông qua kết quả tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2021 của PTC4; 

Trong đợt phỏng vấn tuyển dụng vừa qua, có 12 người đăng ký tham gia 

dự thi (trong đó TTĐ miền Đông 1: 04 người, TTĐ miền Đông 2: 04 người, 



TTĐ Tp Hồ Chí Minh: 4 người). Thực tế có 09 ứng viên dự thi và  003 ứng viên 

và không dự thi (thuộc TTĐ miền Đông 1), tất cả ứng viên tham gia dự tuyển dự 

thi đủ 2 hạng mục đúng theo quy định, gồm thi viết và thi vấn đáp.  

Nay Công ty Truyền tải điện 4 thông báo kết quả phỏng vấn tuyển dụng 

lao động như sau: 

TT Họ và tên Ngày sinh 

Điểm 

Ghi chú Bài 

viết 

Vấn 

đáp 

Trung 

bình 

1 Trịnh Quốc Dũng 15/9/1999 5,75 5 5,38 
Ứng viên dự thi khu 

vực TTĐ miền Đông 1 

2 Trần Văn Hoài Bảo 16/6/1997 5,75 6 5,88 
Ứng viên dự thi khu 

vực TTĐ miền Đông 2 

3 Huỳnh Thanh Kha 01/01/1996 6,5 6,25 6,38 “ 

4 Trần Tuấn Lộc 19/3/1995 6,25 5,5 5,88 “ 

5 Bùi Đức Mạnh 27/7/1991 7,75 6,5 7,13 “ 

6 Lê Hoàng Anh 16/7/1996 5,5 7 6,25 
Ứng viên dự thi khu 

vực TTĐ Tp HCM 

7 Phạm Công Anh Lợi 20/11/1993 5,5 6,5 6 “ 

8 Nguyễn Văn Tây 29/7/1993 5,5 6,5 6 “ 

Căn cứ Quy định số 2287/QĐ-EVNNPT ngày 12/12/2018 của EVNNPT 

thì người trúng tuyển là các ứng viên có số điểm của mỗi phần thi từ 05 điểm trở 

lên theo thang điểm 10 và được lấy từ người có tổng số điểm cao nhất cho đến 

hết chỉ tiêu tuyển dụng được duyệt. Thực hiện chỉ tiêu tuyển dụng được 

EVNNPT giao và tình hình nhân sự của Công ty, các ứng viên có số điểm từ 05 

(năm) trở lên được xếp từ cao đến thấp sẽ được Công ty xem xét thực hiện thủ 

tục tuyển dụng. 

Công ty đề nghị các đơn vị phổ biến thông báo cho các ứng viên dự tuyển 

biết. Hết thời gian theo quy định, các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về Công 

ty (thông qua phòng TCNS) để Công ty xem xét trình EVNNPT theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Các Phó Giám đốc Công ty; 

- Đảng ủy, CĐ, TN Công ty; 

- Các Phòng, Đơn vị trực thuộc Công ty; 

- Phòng VTCNTT “đăng Web Công ty”; 

- Lưu: VT, TC-NS 

 

 

 

 

Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng  

GIÁM ĐỐC CÔNG TY 
 

 

 

 

 

 

Võ Đình Thủy 
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