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THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng lao động quản lý và vận hành trạm biến áp 

220kV-500kV năm 2021

Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) là đơn vị thành viên của Tổng công ty 
Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN), thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động quản lý và vận hành trạm biến 
áp 220kV – 500kV năm 2021 như sau:

Tuyển dụng lao động: Tại các trạm biến áp, Tổ thao tác lưu động thuộc 
Truyền tải điện Tây Bắc 2 - Công ty Truyền tải điện 1 quản lý. 
1. Số lượng cần tuyển: 25 lao động.
2. Độ tuổi: Nam giới không quá 35 tuổi
3. Chức danh: Quản lý và vận hành trạm biến áp 220kV, 500kV
4. Loại hợp đồng dự kiến giao kết ban đầu: theo quy định của EVNNPT.
5. Mức lương và các khoản thu nhập khác: Theo quy định của EVN và 
EVNNPT.
6. Yêu cầu chung:

- Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
- Lý lịch rõ ràng; Nhân thân tốt, không có tiền án tiền sự; Không nghiện 

hút, không mắc các tệ nạn xã hội.
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành điện trở lên phù 

hợp với chức danh quản lý và vận hành trạm biến áp 220kV-500kV.
- Trình độ tiếng Anh: đáp ứng được yêu cầu công việc quản lý vận hành 

trạm biến áp.
- Trình độ Tin học: Sử dụng thành thạo các phền mềm ứng dụng văn 

phòng, internet và email.
- Sức khỏe: đủ sức khỏe làm việc, điều kiện sức khỏe loại II trở lên theo 

quy định của Bộ Y tế (được chứng nhận bởi bệnh viện cấp huyện và 
tương đương)

- Chấp nhận sự điều động phân công của Công ty.
- Người lao động dự tuyển phải chấp nhận cam kết làm việc lâu dài tại khu 

vực Công ty cần tuyển tối thiểu ít nhất 10 năm.
- Ưu tiên: 



+ Người dự tuyển là lao động tại địa phương, có hộ khẩu tại khu vực Sơn 
La, Điện Biên, Lai Châu.
+ Người dự tuyển là anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang
+ Người dự tuyển là con thương binh, liệt sỹ
+ Người dự tuyển có bố và mẹ cùng làm trong EVNNPT, bố và mẹ cùng 

có thời gian công tác trong ngành điện từ 15 năm trở lên
+ Người dự tuyển là người thân (bố, mẹ, vợ, chồng) người lao động làm 

việc tại EVNNPT có thời gian công tác trong ngành điện từ 15 năm trở lên
+ Người dự tuyển là lao động của các công ty con, đơn vị trực thuộc của 

EVN và có thâm niên công tác trong ngành điện 5 năm trở lên
+ Người có trình độ kỹ sư, cử nhân tốt nghiệp đạt loại giỏi tại các trường 

đào tạo trong nước, nước ngoài (đúng chuyên ngành)
+ Người dự tuyển là lao động có kinh nghiệm trong công tác QLVH, có 

chứng nhận vận hành A0, A1.

7. Điều kiện làm việc của người lao động:
- Địa điểm làm việc: Tại các Trạm biến áp, Tổ Thao tác lưu động thuộc 

Truyền tải điện Tây Bắc 2 ở các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu - Công 
ty Truyền tải điện 1 quản lý.
Tùy theo nhu cầu công tác, Công ty có thể điều chuyển lao động giữa các    

truyền tải điện khu vực theo quy định nội bộ của Tổng công ty Truyền tải điện 
Quốc gia.

- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao 
động,…: Theo quy định hiện hành của pháp luật Nhà nước về lao động và 
quy định của EVNNPT.

8. Địa chỉ và thời gian nộp hồ sơ;
- Hồ sơ nhận tại: Phòng tổ chức và nhân sự - Công ty truyền tải điện 1 – 

Tầng 4, Trung tâm Thương mại Việt Hưng, Số 96, Ngô Gia Tự, Phường 
Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội

- Điện thoại liên hệ : 02422428571
- Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 07/04/2021 đến hết ngày 08/04/2021
- Dự kiến thời gian thi tuyển: Tuần cuối tháng 04/2021 

9. Hồ sơ đăng ký dự tuyển của người lao động bao gồm:
- Phiếu đăng ký dự tuyển dụng lao động (Công ty sẽ phát);
- Bản cam kết làm việc lâu dài tối thiểu 10 năm tại đơn vị dự tuyển (Công 

ty sẽ phát)
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú không 

quá 06 tháng hoặc cơ quan nơi ứng viên đang công tác



- Đối với ứng viên đã có kinh nghiệm công tác thì phải có bản giới thiệu chi 
tiết quá trình công tác (đơn vị công tác, vị trí đảm nhiệm, thời gian) theo 
trình tự thời gian (*)

- Bản sao giấy khai sinh, CMTND, hộ khẩu (thẻ căn cước), 
- Bản sao công chứng bằng và bảng điểm chuyên môn, 
- Bản sao công chứng Hộ khẩu thường trú hoặc xác nhận của chính quyền 

địa phương cấp Phường/ xã trở lên việc đang sinh sống cùng gia đình ( 
Bố, mẹ, vợ) tại địa phương các địa bàn thuộc 3 tỉnh nêu trên. (để được xét 
điểm ưu tiên)

- Bản sao công chứng các chứng chỉ tin học, tiếng anh (nếu có). 
- Các giấy tờ chứng minh thuộc diện ưu tiên (nếu có)
- Giấy chứng nhận sức khỏe 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)

- 02 ảnh 4x6 chụp mới nhất
- Ghi chú:

    + Yêu cầu người dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức và 
Nhân sự
    + Người dự tuyển không trúng tuyển hoặc không tham gia dự tuyển có 
nhu cầu lấy lại hồ sơ thì phải yêu cầu bằng văn bản trong thời hạn 02 
tháng kể từ ngày thông báo kết quả tuyển dụng lao động và người sử dụng 
lao động sẽ trả lại hồ sơ trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày người dự 
tuyển yêu cầu. Sau thời hạn 02 tháng các hồ sơ đăng ký dự tuyển người 
lao động không có văn bản đề nghị trả lại thì hồ sơ sẽ bị hủy. 
    + (*) Nếu trúng tuyển thì ứng viên phải cung cấp toàn bộ hồ sơ chấm 
dứt hợp đồng lao động với cơ quan cũ trước khi được chính thức tuyển 
dụng
    + Khi được tuyển dụng chính thức phải xuất trình bản chính của các 
giấy tờ đã công chứng để kiểm tra đối chiếu.

10. Hình thức thi tuyển:
- Bài thi viết chuyên môn: nội dung quản lý và vận hành trạm biến áp thời 

gian dự kiến làm bài 120 phút, bài thi viết tiếng Anh thời gian dự kiến 60 
phút. (Điểm xét đạt điều kiện qua vòng thi viết bao gồm: Bài viết chuyên 
môn và tiếng Anh từ 5 điểm trở lên; Xét chọn danh sách 30 thí sinh theo 
tổng điểm của bài thi viết chuyên môn x 2 cộng bài tiếng Anh, cộng điểm 
ưu tiên sẽ lấy từ cao xuống thấp) để tiếp tục vào vòng thi vấn đáp.



- Thi vấn đáp: (Những thí sinh sau khi đạt tiêu chuẩn tại vòng thi viết) 
Vòng thi vấn đáp sẽ chọn ra 25 thí sinh theo đúng chỉ tiêu tuyển dụng.

Trân trọng./.
   Nơi nhận:
- Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (e-copy, để b/c);
- Các Công ty truyền tải điện 2, 3, 4 (e-copy, để t/báo);
- Các Ban QLDA các công trình điện miền Bắc, miền Trung, miền 

Nam, Ban Quản lý dự án truyền tải điện (e-copy, để t/báo);
- Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền tải điện; 
- Tổng công ty Điện lực Hà Nội (e-copy, để t/báo);
- Tổng công ty Điện lực miền Bắc (e-copy, để t/báo);
- Trang Web PTC1;
- Sở LĐ – TB&XH các tỉnh, thành liên quan;
- Các trường đào tạo chuyên ngành điện;
- Lưu: VT, TCNS.

GIÁM ĐỐC

 
   

Nguyễn Phúc An
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