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THÔNG BÁO
Về việc kết quả thi tuyển lao động

Căn cứ Quy chế về công tác lao động và tiền lương trong Tập đoàn Điện 
lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 96/QĐ-EVN ngày 
26/3/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (QC96EVN); 
Hướng dẫn số 2555/EVNNPC-TC&NS ngày 26/6/2018 V/v Hướng dẫn thực 
hiện công tác tuyển dụng lao động, báo cáo lao động-thu nhập  theo QC 96EVN;

Căn cứ kết luận cuộc họp của Hội đồng tuyển dụng lao động Công ty về 
việc tuyển dụng lao động và kế hoạch tổ chức thi tuyển lao động.

Ngày 18/01/2019, Hội đồng tuyển dụng lao động Công ty đã tổ chức thi 
tuyển lao động theo chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao. 

Giám đốc Công ty thông báo kết quả thi tuyển như sau:
1. Số lượng người trúng tuyển là: 06 người.  
Trong đó: 03 người bố trí lao động SXKD điện và 03 người trí lao động 
SXKD khác (có danh sách kèm theo).
2. Vị trí/ chức danh tuyển dụng là lao động trực tiếp:
- Công nhân Quản lý, vận hành lưới điện trung, hạ thế: 03 người (SXKD điện); 
- Công nhân Sửa chữa đường dây và thiết bị điện trung, hạ thế: 02 người 

(SXKD khác);
- Công nhân Kinh doanh điện năng: 01 người (SXKD khác).
3. Quyền lợi người lao động khi trúng tuyển:
- Được ký hợp đồng lao động theo quy định của ngành, phù hợp với Bộ 

luật lao động hiện hành;
- Tiền lương: được hưởng theo quy định của EVN và quy định của Công 

ty (theo Hệ thống Thang lương, Bảng lương và mức lương cơ sở Doanh nghiệp 
do Tập đoàn Điện lực Việt Nam quy định).

- Được hưởng mọi quyền lợi của người lao động trong Công ty Điện lực 
Hải Dương đã được quy định tại Thoả ước lao động tập thể của Công ty.

- Cơ hội được phát triển, thăng tiến trên cơ sở đánh giá kết quả thời gian 
làm việc thực tế và các quy định của Công ty.



4. Nghĩa vụ người lao động khi trúng tuyển: 
- Phải chịu sự phân công của Công ty: Là lao động làm công việc trực tiếp 

theo vị trí tuyển dụng với nguyên tắc làm việc gì hưởng lương việc đó.
- Tuân thủ Nội quy lao động và Thoả ước lao động tập thể của Công ty;
- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao động 

theo quy định của Nhà nước và của Công ty.
5. Giao phòng Tổ chức & Nhân sự triển khai ký hợp đồng thử việc đối với 

người lao động trúng tuyển theo vị trí/ chức danh tuyển dụng trên.
Vậy Giám đốc Công ty thông báo để các đơn vị và cá nhân liên quan được biết./.

 Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc (e-copy);
- Kiểm soát viên (e-copy);
- Công đoàn (e-copy);
- Trang thông tin điện tử Công ty(e-copy);
- Các đơn vị trong Công ty (e-copy);
- Lưu VT, TC&NS (02 hard-copy).
       

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Cường
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DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN LAO ĐỘNG NĂM 2018 
( Kèm theo Thông báo số:        /TB-PCHD ngày 29/01/2019 của Công ty)

TT Họ và tên Năm sinh Vị trí/ chức danh thi tuyển

Bố trí 
lao động 
trực tiếp          
(SXKD 
điện & 
SXKD 
khác) 

Ghi 
chú

1 Trần Thành Công 12/7/1994 công nhân Quản lý, vận 
hành lưới điện trung, hạ thế

SXKD 
điện  

2 Nguyễn Tiến Khánh 30/9/1993 công nhân Quản lý, vận 
hành lưới điện trung, hạ thế

SXKD 
điện  

3 Trần Huy Đông 4/9/1993 công nhân Quản lý, vận 
hành lưới điện trung, hạ thế

SXKD 
điện  

4 Phạm Thị Tâm Mỹ 29/12/1995
công nhân Sửa chữa đường 

dây và thiết bị điện trung, hạ 
thế

SXKD 
khác  

5 Nguyễn Lê Quốc Anh 26/12/1993
công nhân Sửa chữa đường 

dây và thiết bị điện trung, hạ 
thế

SXKD 
khác  

6 Lương Thị Thắm 13/3/1985 công nhân Kinh doanh điện 
năng

SXKD 
khác  
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