
                 TỔNG CÔNG TY                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG                    Độc lập - Tự do -Hạnh phúc 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH ĐỊNH 

 

            Số:               /TB-BĐPC                               
 

    
THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức thi tuyển dụng lao động 
 

                       

Căn cứ chỉ tiêu tuyển dụng lao động được Tổng công ty Điện lực miền Trung phân 

bổ năm 2021, Công ty Điện lực Bình Định thông báo công tác tổ chức thi tuyển dụng lao 

động như sau: 

I. Số lượng chỉ tiêu và yêu cầu:  

1. Số lượng chỉ tiêu: 10 Nam công nhân điện. 

2. Yêu cầu:  

- Giới tính: Nam. 

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp chuyên ngành về điện. Ưu tiên đối tượng tốt 

nghiệp Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung. 

- Độ tuổi: Không quá 30 tuổi tính đến ngày 30/06/2021. 

- Sức khỏe: Đạt từ loại II trở lên theo quy định của cơ quan y tế có thẩm quyền. 

- Chiều cao: Từ 1,6 mét trở lên. 

- Thị lực: Không bị các tật/bệnh lý về mắt. 

- Cam kết làm việc lâu dài tại Công ty Điện lực Bình Định. 

II. Nội dung thi tuyển: 

- Kiểm tra IQ. 

- Lý thuyết chuyên ngành. 

- Leo cột điện (chỉ đánh giá đạt/không đạt). 

- Thực hành tháo/lắp sứ đứng. 

(Nội dung thi cụ thể sẽ được Công ty Điện lực Bình Định hướng dẫn sau) 

III. Địa điểm làm việc: Thí sinh trúng tuyển được bố trí làm việc tại các đơn vị 

trực thuộc Công ty Điện lực Bình Định. 

IV. Hợp đồng lao động: Ứng viên trúng tuyển sẽ được ký kết Hợp đồng lao động 

thử việc, đến Hợp đồng xác định thời hạn và Hợp đồng không xác định thời hạn (trình tự 

thực hiện theo Luật lao động). 

V. Mức lương và thu nhập khác: Theo đúng quy định của Pháp luật, quy định của 

Tổng công ty Điện lực miền Trung và quy định của Công ty Điện lực Bình Định. 

VI. Điều kiện làm việc: Theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành. 

VII. Hồ sơ đăng ký dự tuyển: 

- Đơn đăng ký dự thi tuyển dụng lao động (theo mẫu phụ lục 1). 

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu phụ lục 2) có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn 

nơi cư trú hoặc tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập (thời gian từ ngày xác nhận 

đến ngày tổ chức thi tuyển không quá 6 tháng). 

- Bản sao có chứng thực Hộ khẩu, CMND/CCCD. 

- Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp, bảng điểm, chứng chỉ. Khi được tuyển 

dụng chính thức phải xuất trình bản chính để kiểm tra lại. 
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- Giấy chứng nhận sức khoẻ trong vòng 6 tháng kể từ ngày cơ quan y tế có thẩm 

quyền cấp tính đến ngày tổ chức thi tuyển (cơ quan y tế là Bệnh viện huyện, quận trở lên 

hoặc Bệnh viện đa khoa tư nhân đã được Bộ Y tế cấp giấy phép). 

- 02 ảnh màu 4x6 (chụp trong vòng 6 tháng). 

- Các giấy tờ để chứng minh thuộc đối tượng ưu tiên - nếu có 

Ngoài bìa hồ sơ tuyển dụng cần ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc. 

VII. Nhận hồ sơ dự tuyển: 

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo này đến 16h00 ngày 30/06/2021. 

- Phương thức nộp hồ sơ (không hoàn trả lại cho thí sinh): Chuyển phát nhanh qua 

đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Tổ chức & Nhân sự, Công ty Điện lực Bình 

Định, số 506 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Điện thoại: 

02563812999, nhấn tiếp 56124. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ gửi qua đường bưu điện được 

căn cứ theo dấu bưu điện. 

- Các hồ sơ không đảm bảo yêu cầu hoặc thí sinh khai man lý lịch sẽ không được dự 

thi. 

Cá nhân tìm hiểu thông tin thi tuyển và các vấn đề có liên quan trên trang web 

https://pcbinhdinh.cpc.vn sau ngày 30/06/2021 tại mục Thông báo (góc phải phía trên 

trang web) hoặc qua số điện thoại nêu trên. 

Công ty Điện lực Bình Định thông báo để các cá nhân biết và nộp hồ sơ đăng ký 

tham gia dự tuyển./. 
   

Nơi nhận:                                                                                                       GIÁM ĐỐC    
- Các đơn vị trực thuộc; 

- Đăng web pcbinhdinh; 

- Lưu: VT, TC&NS. 

https://pcbinhdinh.cpc.vn/


  

 

Phụ lục I: 

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG  

(Kèm theo văn bản số....ngày.....tháng.....năm......của BĐPC) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG 
 

Kính gửi: Công ty Điện lực Bình Định 

 

Tôi tên là (viết chữ in hoa): ……………………………..  Bí danh: ……………….. 

Ngày sinh: ……………………………………………… Nam/Nữ: ………………. 

CMND số: ……………. Ngày cấp: …………………… Nơi cấp: ……….............. 

Nơi sinh: ……………………………………………………………………………. 

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………… 

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………... 

Trình độ chuyên môn: ……………………………………………………………… 

Trình độ ngoại ngữ: ………………………………………………………………… 

Trình độ tin học: ……………………………………………………………………. 

Sau khi nghiên cứu nội dung thông báo tuyển dụng lao động của Công ty 

Điện lực Bình Định, tôi thấy bản thân có đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn để đăng ký 

dự tuyển vào vị trí: …………………………………………………………………. 

Tôi xin nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển như sau: 

1. Đơn đăng ký dự thi tuyển dụng lao động. 

2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận. 

3. Bản sao có chứng thực Hộ khẩu, CMND. 

4. Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp, bảng điểm, chứng chỉ 

5. Giấy chứng nhận sức khoẻ trong vòng 6 tháng. 

6. 02 ảnh màu 4x6. 

7. Các giấy tờ để chứng minh thuộc đối tượng ưu tiên (ghi rõ - nếu có): …… 

……………………………………………………………………………….. 

Tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định của Công ty Điện lực Bình 

Định trong kỳ thi tuyển dụng lao động./. 

     ……………, ngày … tháng…. năm 2021 

                                                                       NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ THI 

                                                                             (ký và ghi rõ họ và tên) 

 

           
 

 

 

 



  

 

Phụ lục II:  

MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH  

(Kèm theo văn bản số....ngày.....tháng.....năm......của BĐPC) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 
 

 

Họ và tên: ........................................................................ .............Nam, Nữ: .............. ......... 

Tên thường gọi: .............................................................. ............. .............................. ......... 

Sinh ngày ……. tháng …. năm ……. 

Nơi sinh:............................................................................................................................... 

Nguyên quán:………………………………………………………………………………  

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………. 

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………........... 

CMND số: ……………. Ngày cấp: …………………… Nơi cấp: ………............... 

Dân tộc: ……………….      Tôn giáo:……………….. 

Trình độ chuyên môn: ………………………………………………………………......... 

Trình độ ngoại ngữ: ………………………………………………………………............ 

Tình trạng sức khỏe hiện nay: …………………………………………………………… 

Ngày kết nạp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: ……………………………………………….. 

Ngày kết nạp Đảng cộng sản Việt Nam: ………………………………………………… 

Ngày nhập ngũ QĐND Việt Nam: ……………………………. Ngày xuất ngũ: ………. 

Khi cần báo tin cho ai? …………………Ở đâu?........................ Điện thoại:……………. 

 

 

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH 

1. Họ và tên cha: ................ ………………………................Sinh năm:............................. 

Nghề nghiệp (chức vụ và cấp bậc) trước và sau 30-4-1975: 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

Nơi đang công tác (nếu có): ……………………………………………………………… 

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………….. 

2. Họ và tên mẹ: ................. ………………………................Sinh năm:............................. 

Nghề nghiệp (chức vụ và cấp bậc) trước và sau 30-4-1975: 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

Nơi đang công tác (nếu có): ……………………………………………………………… 

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………….. 
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3. Họ và tên vợ hoặc chồng: ....... ………………………...........Sinh năm:.......................... 

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………… 

Nơi đang công tác (nếu có): ……………………………………………………………… 

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………….. 

4. Họ và tên các con: 

- ………………………………………………………………..Sinh năm:........................ 

- ………………………………………………………………..Sinh năm:........................ 

- ………………………………………………………………..Sinh năm:........................ 

5. Họ và tên anh chị em ruột: 

- …………………………..Sinh năm:........................ Nghề nghiệp: …………………… 

Nơi công tác: ……………………………………………………………………………. 

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………. 

- …………………………..Sinh năm:........................ Nghề nghiệp: …………………… 

Nơi công tác: ……………………………………………………………………………. 

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………. 

- …………………………..Sinh năm:........................ Nghề nghiệp: …………………… 

Nơi công tác: ……………………………………………………………………………. 

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………. 

- …………………………..Sinh năm:........................ Nghề nghiệp: …………………… 

Nơi công tác: ……………………………………………………………………………. 

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………. 
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA BẢN THÂN 
 

Từ tháng năm 

đến tháng năm 

Làm công tác gì? Ở đâu? Giữ chức vụ gì? 

Từ……/…… 

đến…../……. 

   

Từ……/…… 

đến…../……. 

   

Từ……/…… 

đến…../……. 

   

Từ……/…… 

đến…../……. 

   

Từ……/…… 

đến…../……. 

   

Từ……/…… 

đến…../……. 

   

Từ……/…… 

đến…../……. 
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KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 

Khen thưởng:……………………………………………………………………… 

Kỷ luật: …………………………………………………………………………… 

 Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn 

toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật tại bản sơ yếu lý lịch 

này./. 

 

 Ngày ..... tháng … năm 2020 

      Người khai ký tên 

  

 

 

 

  

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 

HOẶC THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ NƠI ĐANG CÔNG TÁC 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 
 

   Ngày…..tháng … năm 2020 

                                                                                   (ký và ghi rõ họ và tên, đóng dấu) 
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