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TỔNG CÔNG TY 
ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỦ THIÊM
__________________________

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

Số:                /TB -PCTTh Quận 2, ngày        tháng  6  năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng lao động năm 2020 (lần 2)

___________________

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

Căn cứ công văn số 2278/EVNHCMC-TCNS ngày 21/5/2020 của Tổng 
công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện công tác tuyển 
dụng lao động năm 2020, đợt 1,

Công ty Điện lực Thủ Thiêm thông báo kế hoạch tuyển dụng lao động 
năm 2020 tại Công ty như sau:

1. Vị trí, số lượng:
- Công nhân kỹ thuật: 02 người
2. Tiêu chuẩn tuyển dụng:
a) Là công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
b) Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp công nhân kỹ thuật, trung cấp nghề, 

cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng chuyên nghiệp hệ chính quy 
của các Trường Đại học,  Cao Đẳng chuyên ngành quản lý, vận hành sửa chữa 
đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 110 kv trở xuống hoặc Hệ thống điện.

c) Loại hợp đồng dự kiến giao kết: hợp đồng xác định thời hạn.
d) Chế độ lương, thưởng, trang bị bảo hộ lao động: theo quy định chung 

của Tổng công ty Điện lực TPHCM.
e) Địa điểm làm việc: tại Công ty Điện lực Thủ Thiêm
f) Thời giờ làm việc: 08 giờ/ngày – 48 giờ/tuần.
g) Sức khỏe: đạt sức khỏe loại I hoặc loại II theo quy định của Bộ Y tế, quy 

định của Tổng công ty Điện lực TPHCM. Ngoài ra phải đáp ứng đủ các yêu cầu 
theo Bảng tiêu chuẩn sức khỏe công nhân 7 bậc (Đính kèm)

h) Giới tính, độ tuổi: Giới tính: Nam; Tuổi: từ 18 đến 35 tuổi.
3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:
- Thời gian: kể từ ngày 18/6/2020 đến 09 giờ ngày 24/6/2020, trong giờ 

hành chính.
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- Địa điểm: Phòng Tổ chức và Nhân sự Công ty Điện lực Thủ Thiêm, số 
1000 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Tp.HCM. – gặp Cô 
Trinh.

- Thời gian thi tuyển dự kiến: từ ngày 26/6/2020 đến ngày 30/6/2020
4. Hồ sơ đăng ký tuyển dụng gồm:
a) Bản photo chứng minh nhân dân/căn cước; khi nộp hồ sơ, xuất trình bản 

chính để đối chiếu;
b) Đơn đăng ký dự tuyển lao động theo mẫu số 1;
c) Sơ yếu lý lịch theo mẫu số 2, bản sơ yếu lý lịch phải có xác nhận của Ủy 

ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc tổ chức nơi đang công tác, học tập;
d) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Khi 

được tuyển dụng chính thức phải xuất trình bản chính để kiểm tra lại;
e) Giấy chứng nhận sức khoẻ trong vòng 6 tháng kể từ ngày cơ quan y tế có 

thẩm quyền cấp (bệnh viện huyện, quận trở lên hoặc Bệnh viện đa khoa tư nhân 
đã được Bộ Y tế cấp giấy phép).

f) 03 tấm hình 3x4 (hình mới chụp không quá 6 tháng).
Ghi chú:
- Công ty sẽ tổ chức kiểm tra lại sức khỏe trước khi tuyển dụng chính thức.
- Công ty sẽ không hoàn trả lại hồ sơ dự tuyển của ứng viên.
5. Chế độ ưu tiên trong thi tuvển dụng lao động:
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:

- Người dự tuyển là anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang.
- Người dự tuyển là thương binh, con thương binh, con liệt sỹ.
- Người dự tuyển là lao động của các công ty con, đơn vị trực thuộc của 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam/Công ty TNHH MTV cấp II.
- Học sinh, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi tại các đơn vị đào tạo thuộc Tập 

đoàn Điện lực Việt Nam.
6. Không nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển các đối tượng sau đây:
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án hình sự;
- 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;
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- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
7. Phúc tra điểm thi và thời gian thử việc:
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi công bố kết quả thi, nếu người 

dự thi có đơn xin phúc tra, Hội đồng tuyển dụng lao động của Công ty sẽ tổ 
chức phúc tra bài thi và trả lời cho người dự tuyển biết. Sau thời gian quy định 
trên, mọi đơn xin phúc tra, khiếu nại (nếu có) sẽ không giải quyết.

- Tất cả ứng viên trúng tuyển phải qua thời gian thử việc theo quy định của 
pháp luật lao động. Công ty sẽ chấm dứt HĐLĐ nếu ứng viên có kết quả thẩm 
tra lý lịch, xác minh văn bằng không phù hợp hoặc không đủ điều kiện sức khỏe 
theo quy định.

Công ty Điện lực Thủ Thiêm thông báo tuyển dụng lao động rộng rãi trên 
các phương tiện thông tin đại chúng và đến các đơn vị trực thuộc Tổng công ty 
Điện lực TP Hồ Chí Minh để biết./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Tổng công ty Điện lực TPHCM;
- Các Đơn vị trực thuộc EVNHCMC;
- Công đoàn Công ty;
- Các Phòng,Đội Công ty;
- Niêm yết thông báo;
- Lưu: VT, TCNS, DTDT (20)             

            Lê Văn Khái
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BẢNG TIÊU CHUẨN SỨC KHỎE CÔNG NHÂN 7 BẬC

1/TIÊU CHUẨN THỂ LỰC
Công nhânSTT Tiêu chí Bâc 2 - Bâc 5 Bậc 6 Bậc 7

1 Chiều cao đứng (cm) ≥158 ≥158 ≥158
2 Cân nặng (kg) ≥50 ≥55 ≥ 55
3 Chỉ SỐ BMI 18.5-25 18.5-28

2/TIÊU CHUẨN CÁC CHỨC NĂNG SINH LÝ
Công nhânSTT Tiêu chí Bậc 2 - Bậc 5 Bậc 6 Bậc 7

1 Mắt

1.1
Tống thị lực 2 mắt
- Không kính
- Có kính

≥16/10
10/10

≥14/10
10/10

≥13/10
18/10

2 Tai

2.1 Thính lực:
Nghe tiếng nói thường 1 tai 5 mét 4 mét 3 mét

3/ BỆNH LÝ

Công nhân không đủ điều kiện sức khỏe nếu mắc một trong các bệnh sau:
STT BỆNH LÝ

1 Các bệnh về mắt

1.1 Sắc giác: mù màu, các rối loạn sắc giác hoặc nhận thức màu sắc chậm
1.2 Võng mạc: bong võng mạc
1.3 Teo gai thị
1.4 Bệnh hắc võng mạc trung tâm thanh dịch.
15 Viêm màng bồ đào cấp đang điều trị
1.6 Viêm màng bồ đào mạn tính, dính bịt đồng tử
1.7 Bệnh Glôcôm
1.8 Viêm thị thần kinh hậu nhãn cầu
1.9 Tắc mạnh máu trung tâm võng mạc

2 Các bệnh về Tai Mũi Họng

2.1 Viêm tai giữa cấp đang chảy mủ
22 Viêm tai xương chũm cấp
2.3 Viêm đa xoang mãn tính chưa ổn định, ảnh hưởng đến chức năng thở, phải thở bằng miệng
2.4 Viêm thanh quản mạn tính có rối loạn phát âm, khó phân biệt tiêng nói.

3 Các bệnh về Răng hàm mặt

3.1 Xương hàm gãy, khớp cắn di lệch ảnh hưởng đến sức nhai

4 Các bệnh về Tim mạch
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4.1 Tăng huyết áp: huyết áp tối đa ≥140 mmHg, huyết áp tối thiểu ≥ 90 mmHg
4.2 Huyết áp tối đa ≤ 90 mmHg. huyết áp tối thiểu ≤ 60 mmHg
4.3 Mạch (lần/phút): ≥ 95 hoặc ≤55
4.4 Các bệnh viêm tắc động mạch, tĩnh mạch
4.5 Suy tim do bất kỳ nguyên nhân gì

4.6 Các bệnh tim bẩm sinh, mắc phải (thông liên nhỉ, thông liên thất, suy tim, hẹp van hai lá, hở 
van hai lá, hẹp van ba lá, hở van ba lá,...)

4.7 Viêm màng ngoài tim cấp và mạn tính
4.8 Viêm màng trong tim cấp và mạn tính
4.9 Ngoại tâm thu: ≥ 10 nhịp/ phút

4.10

Các rối loạn nhịp tim:
- Nhịp nhanh ≥ 100 lần/phút có biểu hiện thường xuyên, điều trị chưa có kết quả
- Nhịp nhanh kịch phát
- Loạn nhịp hoàn toàn

4.11 Block nhánh hoàn toàn

4.12 Thiếu máu cơ tim: 
- Đang điều trị

4.13 Thay van tim, đặt stent mạch vành

5 Các bệnh về Hô hấp

5.1 Tâm phế mạn
5.2 Tràn dịch màng phổi trong thời gian đang điều trị
5.3 Tràn khí màng phổi
5.4 Viêm phê quản mạn tính tắc nghẽn
5 5 Áp xe phổi mạn tính
5.6 Lao phổi đang điều trị
5.7 Bệnh phối tắc nghẽn mạn tính (COPD)
5.8 Suy hô hấp mạn tính

6 Các bệnh về Tiêu hóa

6.1 Viêm thực quản mạn tính, giãn loét

6.2 Loét dạ dày - tá tràng:
- Có biến chứng hẹp môn vị

6.3 Viêm loét đại tràng xuất huyết đang tiến triển
6.4 Rò hậu môn đang điều trị
6.5 Viêm gan mạn tính các thể, xơ gan, gan to do bất kỳ nguyên nhân gì

6.6 Lách to: 
Độ: ≥ II

6.7 Viêm tụy mạn tính
6.8 Ghép gan

7 Các bệnh vê Tiết niệu

7.1 Cắt 1 thận
7.2 Viêm cầu thận mạn
7.3 Hội chứng thận hư

7.4 Thận ứ nước: 
-Độ 3
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7.5
Suy thận:
- Cấp tính
- Mạn tính

7.6 Ghép thận
7.7 U tiền liệt tuyến có ảnh hưởng đến tiểu tiện

8 Các bệnh về Thần kinh

8.1 Các rối loạn tâm thần và hành vi (đang điều trị hoặc đã chữa khỏi bệnh)
8.2 Động kinh

8.3 Tổn thương thần kinh trung ương hoặc ngoại vi có để lại di chứng (liệt, rối loạn cảm giác, vận 
động,…)

8.4 Hội chứng tiểu não (mất điều phối, run, giảm trương lực cơ, chóng mặt, …)
8.5 Hội chứng Parkinson
8.6 Teo cơ, nhược cơ, loạn trương lực cơ.

9 Các bệnh về Hệ Cơ xương khóp

9.1 Cứng/ dính các khớp lớn (khớp vai, khủy, gối, háng, cột sống, cổ tay, cổ chân)

9.2 Gảy xương, sai khớp đã được nắn chỉnh, liền xương nhưng can xấu, lệch trục có ảnh hưởng 
đến chức năng vận động (công nhân làm việc trên cao)

9.3

Mất chi hoặc mất một phần chi:
- Mất một ngón cái của bàn tay hoặc bàn chân
- Mất ngón trỏ bàn tay thuận
- Mất từ ≥ 2 ngón tay hoặc bàn chân

9.4 Thoát vị đĩa đệm cột sống có chèn ép rễ thần kinh hoặc tủy sống: 
- Có chỉ định điều trị ngoại khoa

9.5
Gout:
- Gout cấp tính
- Gout mạn tính có kèm theo biến chứng (biến dạng khớp, hạn chế vận động,…)

9.6 Thoái hóa khớp háng kèm hoại tử cổ xương đùi
9.7 Các biến chứng mắc phải của hệ cơ xương khớp do bất kỳ nguyên nhân gì

10 Các bệnh nội tiết - chuyển hóa

10.1 Cường giáp (Basedow) có biến chứng tim mạch
10.2 Suy giáp
10.3 Suy hoặc cường tuyến yên

10.4 Đái tháo đường đang điều trị nhưng đường huyết không ổn định: 
- HbAlC ≥ 7.5

10.5 Đái tháo dường có biến chứng (hoại thư, các biến chứng ở mắt, thận,…)
10.6 Đái tháo nhạt
10.7 Bệnh Addison (Suy tuvến thượng thận)
10.8 Bệnh Cushing (cường chức năng tuyến thượng thận)
11 Ưng thư các loại
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Mẫu số 1
MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG

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

, ngày        tháng       năm

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG

   Kính gửi:

Tên tôi là (viết chữ in hoa):                                                     Bí danh:
Ngày sinh:                                                                          Nam, Nữ:
Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân:                            Ngày cấp:
Nơi cấp:
Hộ khẩu thường trú (*):
Địa chỉ đang ở (*): 
Địa chỉ báo tin (*):
Trình độ đào tạo theo nghề hoặc chuyên môn kỹ thuật:
Trình độ ngoại ngữ:

Sau khi nghiên cứu nội dung thông báo tuyển dụng lao động, tôi thấy bản 
thân có đủ điều kiện và tiêu chuẩn để đăng ký dự tuyển vào vị trí :

Tôi xin gửi các giấy tờ kèm theo phiếu đăng ký dự tuyển này, như sau:
1. Sơ yếu lý lịch;
2. Bản sao văn bằng, chứng chỉ;
3. Giấy chứng nhận sức khoẻ;
4. Các giấy tờ khác (theo yêu cầu của người sử dụng lao động);
5. Các giấy tờ xác nhận ưu tiên khi dự tuyển dụng lao động và các giấy tờ 

có liên quan khác;
Tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định về tuyển dụng lao động.

                                                 NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG 
                                                                   (ký và ghi rõ họ, tên) 
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Mẫu số 2

MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH

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(*):
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay(*):
Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân:                 Ngày cấp:             
Nơi cấp:
Dân tộc: Tôn giáo: 
Trình độ văn hóa:
Trình độ ngoại ngữ:
Trình độ chuyên môn hoặc nghề nghiệp:
Tình trạng sức khỏe hiện nay:
Kết nạp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày … tháng … năm …
Kết nạp Đảng cộng sản Việt Nam: ngày … tháng … năm …
Ngày nhập ngũ QĐNDVN (TNXP):   Ngày xuất ngũ:
Khi cần báo tin cho ai? ……………………… Ở đâu?........

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

Họ tên bố:                                                         Năm sinh:
Nghề nghiệp:
Nơi công tác (ghi rõ tên và địa chỉ đơn vị đang công tác):
Chỗ ở hiện nay(*):
Địa chỉ liên hệ(*):

Họ tên mẹ:                                                         Năm sinh:
Nghề nghiệp:
Nơi công tác (ghi rõ tên và địa chỉ đơn vị đang công tác):
Chỗ ở hiện nay(*):
Địa chỉ liên hệ(*):
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HỌ VÀ TÊN ANH CHỊ EM RUỘT
(Ghi rõ họ tên, tuổi, chỗ ở và nghề nghiệp, nơi công tác,

thái độ chính trị của từng người)
Họ và tên: Tuổi:
Nghề nghiệp:
Nơi công tác (ghi rõ tên và địa chỉ đơn vị đang công tác):
Chỗ ở hiện nay(*):
Địa chỉ liên hệ(*):

HỌ, TÊN VỢ HOẶC CHỒNG VÀ CÁC CON
(Ghi rõ họ tên, tuổi, chỗ ở và nghề nghiệp, nơi công tác,

thái độ chính trị của từng người)

Họ tên vợ, hoặc chồng: Tuổi:
Nghề nghiệp:
Nơi công tác (ghi rõ tên và địa chỉ đơn vị đang công tác):
Chỗ ở hiện nay(*):
Họ và tên các con:                                                     Tuổi:
Nghề nghiệp:
Nơi công tác (ghi rõ tên và địa chỉ đơn vị đang 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

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
Khen thưởng:
Kỷ luật:
Tôi xin cam đoan những lời khai ở trên là 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.

 Xác nhận của thủ tưởng đơn vị,                        ……., ngày        tháng         năm  
     Chủ tịch Ủy ban nhân xã,                                        Người khai ký tên 
         Phường, Thị trấn.
….. ngày       tháng      năm
(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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