
CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Số:       /CĐĐLHCM - ĐT
V/v phối hợp tuyển sinh hệ Trung 

cấp năm 2020 cho các Công ty 
Điện lực thành viên

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   tháng 10 năm 2020

Kính gửi: Các công ty Điện lực thành viên thuộc Tổng 
Công ty Điện lực miển Nam.

Thực hiện Nghị quyết số 188/NQ-HĐTV ngày 05 tháng 10 năm 2020 của Hội 
đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc thông qua Kế hoạch 
tuyển sinh hệ Trung cấp năm 2020 cho trường Cao đẳng Điện lực Tp. Hồ Chí 
Minh;

Căn cứ văn bản số 8980/EVN SPC-TCNS ngày 16 tháng 10 năm 2020 của 
Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc triển khai Kế hoạch tuyển sinh hệ Trung 
cấp năm 2020 cho các Công ty Điện lực thành viên, trường Cao đẳng Điện lực TP. 
Hồ Chí Minh kính chuyển đến quý Công ty kế hoạch phối hợp tuyển sinh hệ Trung 
cấp ngành Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 110 
kV trở xuống như sau:

1. Phát hành hồ sơ: 

- Hồ sơ tuyển sinh bao gồm:

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương (theo mẫu đính kèm);

+ 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).

Quý công ty Điện lực thông báo tuyển sinh và tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh 
(theo danh mục trên), sau đó tập hợp danh sách (theo mẫu) và hồ sơ gửi về trường 
Cao đẳng Điện lực TP. Hồ Chí Minh trước ngày 30/11/2020 để trường tổ chức xét 
tuyển theo quy định.



2. Tổ chức xét tuyển:

- Trường Cao đẳng Điện lực TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh từ 
các đơn vị để tổ chức xét tuyển.

- Đối với những hồ sơ đạt yêu cầu, trường sẽ tổ chức kiểm tra các tiêu chuẩn 
về sức khỏe theo quy định của Tổng công ty, chi phí khám sức khỏe do thí sinh chi 
trả theo quy định.

- Trường thông báo kết quả xét tuyển về Tổng công ty Điện lực miền Nam, 
các công ty Điện lực thành viên và các thí sinh trước ngày 15/12/2020.

3. Thời gian dự kiến khai giảng: cuối tháng 12/2020.

Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh kính gửi thông tin về hồ sơ 
xét tuyển Trung cấp đến quý công ty Điện lực và rất mong nhận được sự quan tâm, 
phối hợp của quý Công ty để việc tuyển sinh được thực hiện theo kế hoạch và tiến độ 
của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Thông tin chi tiết, xin liên hệ Ô.Nguyễn Quốc Thanh Long, Trưởng P.Đào tạo, 
ĐT: 0918374183.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Cty ĐLMN;
- BGH;
- Lưu: VT, P.ĐT. 

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Xuân Khang



Ảnh
4 x 6

(mới chụp 
chưa quá
3 tháng)

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

______________________________

 SƠ YẾU LÝ LỊCH  HỌC SINH, SINH VIÊN

I. PHẦN BẢN THÂN HỌC SINH, SINH VIÊN

- Họ và tên: .....….................................…......... - Nam, Nữ (nam ghi 0, nữ ghi 1) …………..

- Ngày tháng và năm sinh: .…………………… - Nơi sinh: ................……………………………...

- Dân tộc: ……………………………………….. - Hộ khẩu thường trú: .................................………

- Tôn giáo: .................................…....…………. ............................................................….......……..

- Điện thoại liên hệ:……………………………. - Email:……………………………………………

  - Kết quả học lớp cuối cấp ở THPT: - Thành phần xuất thân (công nhân viên chức

* Xếp loại về học tập: .........................………   ghi 1, Nông dân ghi 2, Khác ghi 3)

* Xếp loại về hạnh kiểm: ................………… - Số chứng minh thư nhân dân: ..........……….........

* Xếp loại tốt nghiệp: .......................…..……

- Ngày vào Đoàn TNCSHCM: .....................…..

- Ngày vào Đảng CSVN: .............................…..

- Khen thưởng, kỷ luật: ............................................…………….........................................................…......
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Tóm tắt quá trình học tập, công tác và lao động (ghi rõ thời gian, nơi học tập, công tác, lao động hoặc 
đơn vị phục vụ, chức vụ, danh hiệu nghề nghiệp, bậc lương).
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

II. THÀNH PHẦN GIA ĐÌNH
1. Cha:
- Họ và tên: ......................................……................  Quốc tịch: ........…....................…................................
- Dân tộc: ....................................………………….. Tôn giáo: ..............……...............................................
- Hộ khẩu thường trú: ............................................................…………..............….......….....……................
- Hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội (làm gì, ở đâu?): ...................................................……………...…….
Trước 30-4-1975:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Từ 30-4-1975 đến nay:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................



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

..........................................................................................................................................................................
2. Mẹ:
- Họ và tên: ........................................………..............  Quốc tịch: ...............................................................
- Dân tộc: .....................………...…............………...... Tôn giáo: ................................................................
- Hộ khẩu thường trú: ...............................................…..........…………........................................................
- Hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội (làm gì, ở đâu?): ............................................................…………...…
Trước 30-4-1975:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Từ 30-4-1975 đến nay:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
3. Vợ hoặc chồng:.
- Họ và tên: ..........................................….............…… Quốc tịch: ..................................................………..
- Dân tộc: ...............................................….………….. Tôn giáo: ................................................................
- Hộ khẩu thường trú: ...........................................................................………..............................................
- Hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội (làm gì, ở đâu?): ......................................................................……....
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
4. Họ và tên, nghề nghiệp, nơi ở của anh chị em ruột:
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai tôi xin chịu trách nhiệm xử lý 
theo Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cam đoan của gia đình
về lời khai của học sinh, sinh viên

Ngày .......... tháng …....... năm 202…
                         Học sinh, sinh viên ký tên

_________________________________________________________________________
Xác nhận của Chính quyền Xã, Phường nơi học sinh, sinh viên cư trú

(Đề nghị Chính quyền địa phương xác nhận theo nội dung: Hộ khẩu thường trú, việc thực hiện 
nghĩa vụ công dân và chấp hành pháp luật của  học sinh, sinh viên tại địa phương).

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

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

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

      Ngày .......... tháng ........... năm 202...
(Ghi rõ họ, tên, chức vụ, ký và đóng dấu)



TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

CÔNG TY ĐIỆN LỰC……………

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

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN TRUNG CẤP NĂM 2020
ngành Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp

có điện áp từ 110 kV trở xuống

TT Họ và tên thí sinh Ngày sinh Địa chỉ liên lạc Ghi chú

………………………., ngày……tháng…..năm…..
GIÁM ĐỐC
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