
 

 

TỔNG CÔNG TY  
ĐIÊN LỰC MIỀN NAM  

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 

LƯỚI ĐIỆN MIỀN NAM 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /TB-ALĐMN Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng 8 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Về việc tuyển dụng lao động đợt 3 năm 2022  

Căn cứ kế hoạch tuyển dụng lao động đã được Giám đốc Ban Quản lý dự án 

Lưới điện miền Nam phê duyệt, Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam thông báo 

nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 3 năm 2022 với nội dung như sau: 

1. Đối tượng tham gia tuyển dụng: Toàn thể CBNV thuộc các đơn vị thành 

viên Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) bao gồm hợp đồng lao động xác 

định hoặc không xác định thời hạn và lao động ngoài ngành. 

2. Số lượng, vị trí cần tuyển dụng:  

- Kỹ sư điện: 03 người 

- Kỹ sư xây dựng: 02 người 

- Phụ kho: 01 người 

3. Vị trí, tiêu chuẩn tuyển dụng:  

Chi tiết theo phụ lục đính kèm. 

4. Loại hợp đồng giao kết: Hợp đồng lao động theo quy định hiện hành của 

pháp luật Nhà nước về lao động và quy định của EVNSPC. 

5. Mức lương và điều kiện làm việc:  

- Mức lương theo quy định của Tổng công ty Điện lực miền Nam. 

- Cá nhân tự túc phương tiện và nơi cư trú.  

6. Địa điểm làm việc chính:  

Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam, 16 Âu Cơ, Phường Tân Sơn Nhì, 

Quận Tân Phú, TP.HCM. 

7. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:  

- Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu (01) 

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu (02) 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu vị trí dự tuyển (chứng thực). 

- Chứng nhận sức khỏe trong vòng 6 tháng gần nhất (bệnh viện huyện, quận 

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

- Bản sao CMND/CCCD. 
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8. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:  

- Thời gian nhận hồ sơ: bắt đầu từ ngày ra thông báo đến hết ngày 

26/9/2022. 

- Địa điểm nhận hồ sơ: Hồ sơ dự tuyển vui lòng gửi về Phòng Tổng hợp - 

Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam, số 16 Âu Cơ, Phường Tân Sơn Nhì, Quận 

Tân Phú, TP.HCM. (Không trả lại hồ sơ cho những ứng viên không trúng tuyển). 

9. Thời gian thi tuyển dự kiến: ngày 29/09/2022 (ngày giờ cụ thể sẽ được 

thông báo trực tiếp đến ứng viên dự tuyển) 

Nếu cần biết thêm thông tin liên quan đến việc tuyển dụng, xin liên hệ Phòng 

Tổng hợp (Ô. Bùi Hữu Tường – Trưởng phòng Tổng hợp, SĐT: 0963222245). 

Đối với người đăng ký dự tuyển đạt yêu cầu: Ban Quản lý dự án Lưới điện 

miền Nam sẽ thông báo trực tiếp kết quả tuyển dụng đến ứng viên dự tuyển. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Đăng báo Sài Gòn Giải phóng; 

- Đăng trên website EVN SPC (https://evnspc.vn); 

- Các Trường Đại học chuyên ngành tại TPHCM;  

- EVNSPC; 

- Các đơn vị trực thuộc EVNSPC; 

- BGĐ, các phòng Ban ALĐMN; 

- Lưu: VT, TH, TH (01). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phước Quý Hải 
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PHỤ LỤC 

VỊ TRÍ CÔNG VIỆC, SỐ LƯỢNG, YÊU CẦU TUYỂN DỤNG 

1. Kỹ sư điện  

a) Số lượng: 03 người 

b) Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Hệ thống điện; Kỹ thuật điện. 

c) Yêu cầu: 

- Nắm chắc kiến thức cơ bản về chuyên ngành hệ thống điện/ lưới điện; Hiểu 

biết về công nghệ sản xuất – truyền tải và phân phối điện; Nắm được các quy trình, 

quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật trong vận hành, xây dựng, sửa chữa, cải tạo và nâng 

cấp hệ thống điện/ lưới điện; Có kiến thức về phát triển kinh tế - kỹ thuật chuyên 

ngành điện. 

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về một trong các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng, 

Quản lý dự án, Tư vấn thiết kế, Giám sát thi công xây dựng công trình, Định giá xây 

dựng và Xây lắp công trình, công tác đền bù giải phóng mặt bằng. 

2. Kỹ sư xây dựng 

a) Số lượng: 02 người 

b) Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng. 

c) Yêu cầu: 

- Nắm chắc kiến thức cơ bản về chuyên ngành xây dựng công trình; Có hiểu 

biết về đặc thù công trình điện; Nắm được các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ 

thuật xây dựng công trình; Có kiến thức về phát triển kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành 

điện/ xây dựng. 

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về một trong các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng, 

Quản lý dự án, Tư vấn thiết kế, Giám sát thi công xây dựng công trình, Định giá xây 

dựng và Xây lắp công trình, công tác đền bù giải phóng mặt bằng. 

3. Phụ kho 

a) Số lượng: 01 người 

b) Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp điện. 

c) Yêu cầu: 

- Hiểu được các văn bản pháp luật và các văn bản pháp quy khác của các cơ 

quan Nhà nước có liên quan đến phạm vi được phân công; Nắm được các quy trình, 

quy phạm, tiêu chuẩn quản lý, bảo quản VTTB, sắp xếp kho. 

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về công tác kho, VTTB. 
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4. Các yêu cầu chung 

- Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có lý lịch, nhân thân 

rõ ràng, có tinh thần hợp tác tập thể, tư cách đạo đức tốt. 

- Độ tuổi: Từ 20 - 45 tuổi. 

- Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm ứng 

dụng có liên quan đến vị trí chức danh tuyển dụng. 

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, trình độ A2 theo tiêu chuẩn Châu Âu hoặc 

tương đương trở lên (chứng chỉ tiếng Anh phải còn thời hạn sử dụng theo quy định). 

- Có sức khỏe tốt đáp ứng yêu cầu của công việc (từ loại III trở lên theo quy 

định của Bộ Y tế). 

- Có khả năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt với đồng nghiệp và đối tác. 

- Sẵn sàng công tác xa trên địa bàn các tỉnh/thành phố phía Nam. 
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Mẫu số 01 

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 thư nhân dân:  Ngày cấp 

Nơi cấp chứng minh thư nhân dân:  

Số sổ lao động: Ngày cấp: 

Nơi cấp sổ lao động: 

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 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. Bản sao văn bằng, chứng chỉ 

2. Giấy khám sức khoẻ 

3. Các giấy tờ khác (theo yêu cầu của người sử dụng lao động); 

4. Các giấy xác nhận thuộc đối tượng ưu tiên khi dự tuyển lao động và các giấy tờ có liên 

quan khác. 

Tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định về tuyển lao động. 

Nguời đăng ký dự tuyển lao động 

                                                                                               (Ký và ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: (*) cần ghi rõ số nhà; thôn /  tổ dân phố; xã / phường / thị trấn; huyện / quận / thị xã / 

thành phố thuộc tỉnh; tỉnh / thành phố trực thuộc Trung ương. 
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                                                                                                Mẫu số 02 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                              

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                       ------------------------- 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

Họ và tên: Nam, nữ: 

Năm sinh:  

Nơi sinh : 

Nguyên quán: 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 

Số chứng minh nhân dân: 

Cấp tại: 

Ngày ……… tháng ………. Năm…………. 

Số điện thoại : …………  

Dân tộc: Tôn giáo: 

Trình độ văn hoá: 

Trình độ ngoại ngữ: 

Trình độ chuyên môn hoặc nghề nghiệp: 

Tình trạng sức khoẻ hiện nay: 

Kết nạp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày        tháng          năm 

Nơi kết nạp:  

Kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam ngày         tháng         năm 

Nơi kết nạp: 

Ngày nhập ngũ QĐNDVN(TNXP): Ngày xuất ngũ: 

 

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH 

Họ và tên bố: Tuổi: 

Nghề nghiệp:  

Nơi công tác (ghi rõ tên và địa chỉ đang công tác): 

Chỗ ở hiện nay: 

Địa chỉ liên hệ: 

Họ và tên mẹ: Tuổi: 

Nghề nghiệp: 

Nơi công tác (ghi rỏ tên và địa chỉ đang công tác): 

Chỗ ở hiện nay: 

Địa chỉ liên hệ: 
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HỌ VÀ TÊN VỢ (CHỒNG) ANH CHỊ EM RUỘT 

(Ghi rõ họ tên, chỗ ở và nghề nghiệp, nơi công tác, thái độ chính trị của từng người) 

 

Họ và tên vợ hoặc chồng: Tuổi: 

Nghề nghiệp: 

Nơi công tác (ghi rõ tên và địa chỉ đang công tác): 

Chỗ ở hiện nay: 

Địa chỉ liên hệ: 

 

HỌ VÀ TÊN CÁC CON 

(Ghi rõ họ tên, chỗ ở và nghề nghiệp, nơi công tác, 

thái độ chính trị của từng người) 

 

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: 

 

 

LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có điều gì khai man tôi 

xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. 
 

 

 

 

  

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị, 

Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, 

Phường, thị trấn. 

…………….., ngày    tháng     năm 

(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

………….., ngày    tháng     năm 

Người khai ký tên 
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