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KẾ HOẠCH
Về việc tuyển dụng lao động năm 2021 

Căn cứ Quy chế về công tác lao động và tiền lương trong Tập đoàn Điện lực 
Quốc gia Việt Nam, văn hành kèm theo Quyết định số 96/QĐ-EVN ngày 26/3/2018 
của Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ công văn số 2637/EVNHCMC-TCNS ngày 10/6/2021 của Tổng công ty 
Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai kế hoạch sắp xếp sử dụng lao 
động và tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2021;

Công ty Điện lực An Phú Đông xây dựng kế hoạch tuyển dụng với những nội 
dung sau:

I. Số lượng lao động cần tuyển: 10 công nhân kỹ thuật.
II. Đối tượng và tiêu chuẩn tuyển dụng: 
1) Đối tượng tuyển dụng: (theo Khoản 1, Điều 8, Quy chế 96 – Quy chế về 

công tác lao động và tiền lương trong EVN)
Người có tiêu chuẩn phù hợp với yêu cầu của chức danh tuyển dụng.
2) Tiêu chuẩn của người tham gia tuyển dụng: (theo Khoản 1, Điều 9, Quy chế 

96)
- Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Tốt nghiệp Công nhân kỹ thuật, Trung cấp Trường Cao đẳng Điện lực TP. Hồ 

Chí Minh chuyên ngành quản lý, vận hành sửa chữa đường dây và trạm biến áp có 
điện áp từ 22 kV trở xuống (văn bằng xếp loại từ trung bình – khá trở lên).

- Sức khỏe: Tốt (loại I hoặc loại II theo quy định của Bộ Y tế).
- Giới tính, độ tuổi: Nam, không quá 35 tuổi.
- Về lý lịch: Bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương nơi cư trú.
3) Không nhận dự tuyển các đối tượng sau đây: (theo Khoản 2, Điều 9, Quy 

chế 96)
- Đang trong thời gian truy cứu trách nhiệm pháp luật của tòa;
- Đang bị thi hành kỷ luật lao động từ khiển trách trở lên từ đơn vị sử dụng lao 

động khác;
- Đang trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc bị cấm làm công việc có liên 

quan đến ngành nghề cần tuyển;
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
III. Công bố thông tin tuyển dụng:
Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng:

 - Đăng 03 kỳ liên tục trên Báo Người lao động;
- Đăng trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin nội bộ của Tổng công ty.
IV. Thành lập Hội đồng tuyển dụng lao động và Tổ giúp việc:
1) Thành phần Hội đồng tuyển dụng:
1. Ông Huỳnh Thanh Lâm Giám đốc Chủ tịch
2. Ông Vũ Mạnh Hải Phó Giám đốc KT Phó Chủ tịch 
3. Ông Nguyễn Đình Hùng Trưởng phòng TC&NS Thành viên TT



4. Ông Nguyễn Thành Huy Trưởng phòng KT&AT Thành viên 
5. Ông Trương Trí Hải Đội trưởng Đội VHLĐ Thành viên 
6. Ông Nguyễn Quang Minh Đội trưởng Đội QLLĐ Thành viên 
7. Ông Phạm Văn Định Đội trưởng Đội QLHTĐĐ Thành viên 
8. Ông Lê Phước Cường Kỹ sư An toàn Thành viên 
2) Thành phần Tổ giúp việc:
1. Ông Phạm Gia Tưởng Phó phòng TC&NS Tổ trưởng
2. Ông Lê Minh Hùng Nhân viên Phòng TC&NS Tổ viên
3. Bà Vũ Hà Đan Châu Nhân viên Phòng TC&NS Tổ viên
4. Ông Nguyễn Khắc Bình Nhân viên Phòng KT&AT Tổ viên
5. Bà Phan Thị Kim Thùy Y tế cơ quan Tổ viên
3) Nhiệm vụ:
a) Nhiệm vụ của Hội đồng tuyển dụng:
- Chỉ đạo xây dựng tiêu chuẩn tuyển dụng, quy định các môn thi, soạn thảo nội dung 

thi (đề thi, đáp án), tổ chức thi, lập danh sách giám khảo cho từng môn thi;
- Xây dựng và thông qua thể lệ, nội quy thi tuyển;
- Tổ chức chấm điểm, lên kết quả điểm của từng ứng viên, lập biên bản, báo 

cáo, công bố kết quả thi và danh sách trúng tuyển;
- Giải quyết các công việc khác có liên quan đến nội dung và kết quả chấm thi. 
b) Nhiệm vụ của Tổ giúp việc:
- Giúp việc cho Hội đồng “Tuyển dụng lao động của công ty năm 2021”;
- Đề xuất, xây dựng và trình Hội đồng tiêu chuẩn tuyển dụng, quy định các môn 

thi, công tác tổ chức thi, thể lệ, nội quy thi tuyển, danh sách giám khảo; soạn thảo nội 
dung thi (đề thi, đáp án);

- Tổng hợp kết quả điểm thi, lập biên bản, báo cáo kết quả thi tuyển.
4. Phân công thực hiện:
a. Ban Chỉ đạo:
- Ông Huỳnh Thanh Lâm Giám đốc Trưởng ban
- Ông Vũ Mạnh Hải Phó Giám đốc KT Phó ban
- Ông Nguyễn Đình Hùng TP. TC&NS Ủy viên 
b. Nhóm soạn thảo đề thi:
- Ông Vũ Mạnh Hải Phó Giám đốc KT Nhóm trưởng
- Ông Nguyễn Thành Huy Trưởng phòng KT&AT Thành viên
- Ông Lê Phước Cường Kỹ sư An toàn Thành viên
c. Nhóm thẩm định đề thi:
- Ông Huỳnh Thanh Lâm Giám đốc Nhóm trưởng
- Ông Nguyễn Đình Hùng Trưởng phòng TC&NS Thành viên
- Ông Lê Minh Hùng Nhân viên P.TC&NS Thành viên
d. Nhóm coi thi trắc nghiệm:
- Ông Phạm Gia Tưởng Phó phòng TC&NS Nhóm trưởng
- Ông Lê Phước Cường Kỹ sư An toàn Thành viên
- Ông Lê Minh Hùng Nhân viên P.TC&NS Thành viên
- Ông Nguyễn Khắc Bình Nhân viên P. KT&AT Thành viên
e. Nhóm chấm thi thực hành:
- Ông Huỳnh Thanh Lâm Giám đốc Nhóm trưởng
- Ông Vũ Mạnh Hải Phó Giám đốc KT Nhóm phó
- Ông Nguyễn Thành Huy Trưởng phòng KT&AT Thành viên
- Ông Trương Trí Hải Đội trưởng VHLĐ Thành viên



- Ông Nguyễn Quang Minh Đội trưởng Đội QLLĐ Thành viên 
- Ông Phạm Văn Định Đội trưởng Đội QLHTĐĐ Thành viên 
- Ông Lê Phước Cường Kỹ sư An toàn Thành viên 
f. Nhóm chấm thi phỏng vấn:
- Ông Huỳnh Thanh Lâm Giám đốc Nhóm trưởng
- Ông Vũ Mạnh Hải Phó Giám đốc KT Nhóm phó
- Ông Nguyễn Đình Hùng Trưởng phòng TC&NS Thành viên
- Ông Lê Phước Cường Kỹ sư An toàn Thành viên
V. Chế độ ưu tiên:
Điểm cộng ưu tiên được quy định theo từng đối tượng ưu tiên nhưng tối đa 

không quá 10% tổng số điểm. Người thuộc nhiều diện đối tượng ưu tiên thì được cộng 
điểm ưu tiên của tất cả các diện ưu tiên nhưng tối đa cũng không quá 10% tổng số 
điểm. Thứ tự ưu tiên trong thi tuyển dụng lao động được quy định, cụ thể như sau: 

STT Đối tượng ưu tiên Điểm cộng 
ưu tiên (Điểm ƯT)

1 Người dự tuyển là anh hùng lao động, anh hùng lực 
lượng vũ trang.

0,2

2 Người dự tuyển là con thương binh, con liệt sỹ. 0,2
3 Người dự tuyển là lao động của các công ty con, đơn 

vị trực thuộc của EVN/công ty TNHH MTV cấp II.
0,2

4 Học sinh, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi tại các đơn vị 
đào tạo thuộc EVN/công ty TNHH MTV cấp II.

0,2

VI. Nguyên tắc tính điểm thi và xét trúng tuyển:
1.  Nguyên tắc tính điểm thi:

a) Vòng 1: gồm 02 phần:
- Thi trắc nghiệm chuyên môn (Điểm CM).
- Thi thực hành trên lưới không mang điện (Điểm TH).
Điều kiện để tham gia thi vòng 2: Ứng cử viên phải có số điểm của mỗi nội 

dung thi tại vòng 1 đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10. 
b) Vòng 2: Phỏng vấn (Điểm PV).
c) Tổng điểm thi để xét trúng tuyển (Đ):
Đ = [Điểm CM + (Điểm TH x 2) + (Điểm PV x 2)]/5 + Điểm ƯT

2. Xét trúng tuyển:
Theo quy định tại Điều 15 của Quy chế 96, người trúng tuyển là người phải có 

số điểm của mỗi phần thi đạt từ 5 điểm (chưa cộng điểm ưu tiên) trở lên theo thang 
điểm 10 và được lấy từ người có tổng số điểm (đã cộng điểm ưu tiên) cao nhất cho đến 
hết chỉ tiêu tuyển dụng được duyệt.

VII. Biên soạn bộ đề thi: 
1. Vòng 1: Căn cứ vào ngân hàng câu hỏi về An toàn điện và Quy phạm trang bị 

điện do Tổng công ty phê duyệt năm 2021. Giao Phòng KT&AT chủ trì phối hợp với 
Đội QLLĐ, Đội VHLĐ, Đội QLHTĐĐ và Kỹ sư an toàn biên soạn bộ đề thi, cụ thể 
như sau:

 1.1 Ngân hàng câu hỏi về An toàn điện và Quy phạm trang bị điện do Tổng 
công ty phê duyệt năm 2021 như sau:

- Phần thi trắc nghiệm: 700 câu.
+ An Toàn điện: 460 (380/EVNHCMC-AT ngày 26/01/2021)



. Kiến thức chung: 100 câu.

. Kiến thức cao áp 140 câu.

. Kiến thức hạ áp 180 câu.

. Kiến thức hỗ trợ: 40 câu
+ Quy phạm trang bị điện: 240 câu (35/TTr-KT ngày 15/01/2021).
- Phần thi thực hành gồm các nội dung:
+ Leo lên trụ, thao tác đóng FCO, leo xuống trụ.
+ Leo lên trụ, thao tác lắp bộ tiếp địa di động, leo xuống trụ.

 1.2 Bộ đề thi trắc nghiệm và thực hành gửi về cho Chủ tịch Hội đồng tuyển 
dụng phê duyệt chậm nhất là ngày 15/7/2021.

      - Bộ đề thi trắc nghiệm có số câu hỏi là 50 câu và thời giant hi là 60 phút.
2. Vòng 2: Thi phỏng vấn: 20 câu.
VIII. Tiến độ thực hiện:

Stt Nội dung Thời gian Phân công thực hiện

1 - Thông báo tuyển dụng
- Thành lập Hội đồng tuyển dụng 22-26/7/2021 Phòng TC&NS

2 Nhận hồ sơ tuyển dụng 05-07/7/2021 Phòng TC&NS

3 Họp Hội đồng tuyển dụng để thẩm 
định hồ sơ thí sinh dự thi 8/7- 9/7/2021 Hội đồng tuyển dụng

4 Thông báo thời gian, địa điểm thi, 
nội dung thi 12/7/2021 Phòng TC&NS

5 Thi vòng 1 (Thi trắc nghiệm) 22/7/2021 Nhóm coi thi trắc nghiệm 
6 Thi vòng 1 (Thi thực hành) 23/7/2021 Nhóm chấm thi thực hành
7 Thi vòng 2 (Thi phỏng vấn) 27/7/2021 Nhóm chấm thi phỏng vấn
8 Tổng hợp và thông báo kết quả thi 28-29/7/2021 Phòng TC&NS

9 Báo cáo Tổng công ty kết quả 
tuyển dụng 30/7/2021 Phòng TC&NS

10 Kiểm tra sức khỏe, thẩm tra lý 
lịch, văn bằng tốt nghiệp 01-8/8/2021 Phòng TC&NS

IX. Chi phí thực hiện:

Stt Nội dung  Số tiền (đồng)

1 Chi phí đăng báo 4.000.000
2 Chi phí coi thi trắc nghiệm 1.000.000
3 Chi phí coi thi thực hành 800.000
4 Chi phí coi thi vấn đáp 800.000
5 Chi phí biên soạn đề thi 750.000
6 Chi phí thẩm định đề thi và đáp án 375.000
7 Chi phí khác 2.000.000
 Tổng cộng 9.725.000



Trên đây là nội dụng kế hoạch công tác tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2021 
của Công ty Điện lực An Phú Đông../.

Nơi nhận:
- Hội đồng tuyển dụng (để thực hiện);
- Các phòng, đội có liên quan (để biết); 
- Lưu: VT, TCNS, NĐH.(03)

GIÁM ĐỐC

Huỳnh Thanh Lâm
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