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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc 

Số:           /BĐPC-TC&NS 

V/v triển khai thực hiện công tác  

tổ chức thi tuyển dụng lao động 

 

 
      Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Bình Định 

 
Để công tác tổ chức thi tuyển dụng lao động được thực hiện nghiêm túc, công 

bằng, minh bạch và đúng quy định, nay Công ty Điện lực Bình Định triển khai 

công tác tổ chức thi tuyển dụng lao động như sau:  

I. Số lượng chỉ tiêu và yêu cầu: 

1. Số lượng chỉ tiêu: 13 Nam công nhân điện. 

2. Yêu cầu:  

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp chuyên ngành về điện. Ưu tiên đối tượng tốt 

nghiệp Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung.  

- Độ tuổi: Không quá 25 tuổi tính đến ngày 30/6/2022 (đối với Bộ đội xuất 

ngũ không quá 27 tuổi tính đến ngày 30/6/2022).   

- Sức khỏe: Đạt từ loại II trở lên theo quy định của cơ quan y tế có thẩm 

quyền.  

- Chiều cao: Từ trên 1,6 mét.  

- Thị lực: Không bị các tật khúc xạ, bệnh lý về mắt. Thị lực 7/10 trở lên ở một 

mắt và tổng thị lực hai mắt từ 14/10 trở lên.  

- Cam kết làm việc lâu dài tại Công ty Điện lực Bình Định. 

II. Thời gian nhận hồ sơ và số lượng ứng tuyển: 

- Thời gian: từ ngày ra thông báo tuyển dụng (25/5/2022) đến 16h00 ngày 

15/6/2022. 

- Số ứng viên nộp hồ sơ đạt yêu cầu: 12 ứng viên (danh sách kèm theo phụ lục 

I) 

III. Nội dung thi tuyển:  

- Kiểm tra trắc nghiệm IQ: 60 phút.  

- Lý thuyết chuyên ngành: 120 phút.  

- Leo cột điện và thực hành tháo lắp sứ đứng: 30 phút 
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IV. Thời gian tổ chức thi tuyển: 

1. Ngày 30/6/2022: 

- Từ 7h00-7h30: Kiểm tra về chiều cao, thị lực của các ứng viên. 

- Từ 7h30-7h45: Ổn định tổ chức và phổ biến nội quy thi cho các ứng viên dự 

thi tại phòng Đào tạo Công ty (tầng 4, tòa nhà khu sau)  

- Từ 7h45-8h45: Tổ chức thi trắc nghiệm IQ cho tất cả ứng viên dự thi.  

- Từ 8h45-9h00: Công bố ứng viên thi IQ đạt yêu cầu (các ứng viên không đạt 

phần thi IQ sẽ không được dự thi các phần tiếp theo).  

- Từ 9h00-11h00: Tổ chức thi lý thuyết chuyên môn. 

2. Ngày 01/7/2022:  

- Từ 7h00-7h30: ổn định tổ chức, phổ biến nội quy kiểm tra leo cột điện và nội 

quy thi thực hành tháo lắp sứ đứng cho ứng viên tại hiện trường Đội QLVH LĐCT.  

- Từ 07h30-17h00 (không tính thời gian nghỉ trưa): Tổ chức thi Leo cột điện 

và thực hành tháo lắp sứ đứng. 

V. Biên soạn đề thi:  

Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng lao động Công ty Điện lực Bình Định chỉ đạo 

trực tiếp cán bộ biên soạn đề thi cùng với đáp án phần thi lý thuyết; đề thi và barem 

chấm điểm phần thi thực hành (ít nhất hai đề thi/môn thi). 

V. Quy định chấm điểm và xếp loại:  

- Điểm kiểm tra IQ: thang điểm 10/10; hệ số 1,0.  

- Điểm thi lý thuyết: thang điểm 10/10; hệ số 1,0.  

- Điểm thi thực hành tháo sắp sứ đứng: thang điểm 10/10; hệ số 2,0.  

- Điểm ưu tiên (nếu có).  

* Tổng số điểm = tổng điểm các phần thi trên (sau khi nhân hệ số) + điểm ưu 

tiên (nếu có).  

VI. Công tác coi thi, chấm thi:  

- Hội đồng tuyển dụng lao động phân công nhiệm vụ cán bộ coi thi, chấm thi.  

- Phòng TC&NS chủ trì liên hệ CPCIT tổ chức thi trắc nghiệm IQ và triển 

khai các phần thi khác theo đúng quy định. Các bài thi trắc nghiệm phải được in 

lưu hồ sơ theo quy định.  

- Tất cả các bài thi viết phải được bảo mật, rọc phách trước khi tổ chức chấm 

bài thi.  
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- Cán bộ được phân công chấm bài thi phải căn cứ vào đáp án/barem để chấm 

bài thi. Mỗi bài thi được 2 cán bộ chấm điểm, nếu mức lệch nhau ≤ 0,5 điểm thì 

được cộng để lấy bình quân, nếu lệch nhau > 0,5 điểm thì cả 2 cán bộ phải chấm 

lại. Trường hợp bài thi được chấm lại mà vẫn còn lệch nhau > 0,5 điểm thì Chủ tịch 

Hội đồng tuyển dụng lao động chủ trì để chấm lại bài thi đó. Điểm chấm của từng 

bài thi được chấm trên phiếu riêng theo mã số phách, không chấm trực tiếp lên bài 

thi.  

VII. Kết quả thi:  

Trong thời gian chậm nhất 05 ngày (không tính ngày nghỉ hàng tuần) kể từ 

ngày kết thúc kỳ thi tuyển dụng, Hội đồng Tuyển dụng lao động sẽ công bố kết quả 

thi. Trong thời gian 5 ngày (không tính ngày nghỉ hàng tuần) kể từ ngày công bố 

kết quả thi, ứng viên có quyền yêu cầu phúc khảo bài thi viết (quá thời gian quy 

định trên, mọi đơn xin phúc khảo sẽ không được giải quyết). Hội đồng tuyển dụng 

lao động Công ty Điện lực Bình Định sẽ tiếp nhận đơn yêu cầu phúc khảo và cho 

chấm phúc khảo lại bài thi của ứng viên. Ứng viên trúng tuyển phải đạt điều kiện 

sau đây:  

- Có số điểm mỗi phần thi IQ, lý thuyết và thực hành đạt từ 5,0 điểm trở lên.  

- Được chọn từ người có tổng số điểm (đã cộng điểm ưu tiên) cao nhất trở 

xuống cho đến khi hết chỉ tiêu tuyển dụng được duyệt.  

- Trước khi thông báo kết quả ứng viên trúng tuyển, Công ty tổ chức khám sức 

khỏe chuyên sâu cho các ứng viên tại các cơ quan y tế có thẩm quyền và có sự 

giám sát của cán bộ y tế Công ty.  

VIII. Thông báo trúng tuyển:  

- Sau khi hoàn thành các thủ tục nêu trên, Công ty Điện lực Bình Định báo cáo 

kết quả về Tổng công ty để phê duyệt theo quy định. Sau khi được Tổng công ty 

phê duyệt, Công ty Điện lực Bình Định thông báo đến ứng viên trúng tuyển.  

- Ứng viên trúng tuyển phải có mặt đúng thời gian và địa điểm theo thông báo 

để làm thủ tục trước khi ký kết hợp đồng lao động thử việc. Sau một ngày làm việc 

(kể từ ngày Công ty yêu cầu đến làm thủ tục) mà ứng viên trúng tuyển không đến 

Công ty Điện lực Bình Định để làm thủ tục theo yêu cầu và không có lý do chính 

đáng thì xem như không có nhu cầu làm việc tại Công ty.  

- Các trường hợp sau đây Công ty Điện lực Bình Định không ký hợp đồng lao 

động mặc dù ứng viên đủ điểm trúng tuyển:  

+ Các văn bằng, chứng chỉ gốc không đối khớp với bản sao văn bằng, chứng 

chỉ mà ứng viên đã nộp khi đăng ký dự tuyển. Hoặc văn bằng, chứng chỉ không 

hợp lệ.  
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+ Sau khi khám sức khỏe chuyên sâu phát hiện ứng viên có sức khỏe không 

đạt yêu cầu.  

+ Ứng viên kiểm tra an toàn bước 1 không đạt yêu cầu.  

- Địa điểm làm việc: Ứng viên trúng tuyển được sắp xếp làm việc tại các đơn 

vị trực thuộc Công ty Điện lực Bình Định.  

- Các thông tin tiếp theo liên quan đến kỳ thi tuyển dụng sẽ được đăng tải lên 

trang web của Công ty (https://pcbinhdinh.cpc.vn/) để các ứng viên dự thi biết và 

thực hiện.  

Nhận được văn bản này yêu cầu các đơn vị và ứng viên dự thi tuyển dụng lao 

động nghiêm túc thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                                       GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc;  

- Công đoàn; 

- Đăng web PCbinhdinh; 

- Lưu: VT, TC&NS. 

 



 

Phụ lục I 

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2022 

(Phụ lục kèm theo Văn bản số....ngày.....tháng.....năm......của BĐPC) 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Số CMND/ 

CCCD 
Ngày cấp Nơi cấp 

Trình  

độ  

Chuyên 

ngành 

Trường đào 

tạo 

Phân 

loại 

sức 

khỏe 

Chỗ ở hiện 

nay 

Ghi 

Chú 

1 
Nguyễn 

Minh Long 
2/6/1999 052099003237 11/08/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

Cao 

đẳng 

Công nghệ kỹ 

thuật điện, 

điện tử 

Cao đẳng Điện 

lực miền 

Trung 

1 

Mỹ Cát, 

Phù Mỹ, 

Bình Định 

  

2 
Nguyễn 

Khắc Viên 
23/5/1997 215398596 27/9/2011 

CA Bình 

Định 

Trung 

cấp 

Điện công 

nghiệp 

Cao đẳng kỹ 

thuật công 

nghệ Quy 

Nhơn 

1 

Mỹ Thọ, 

Phù Mỹ, 

Bình Định 

Bộ 

đội 

xuất 

ngũ 

3 
Lữ Trung 

Thiên 
20/11/1995 215366020 23/3/2011 

CA Bình 

Định 

Cao 

đẳng 

QLVHSC ĐZ 

và TBA có cấp 

điện áp từ 

110kV trở 

xuống 

Cao đẳng Điện 

lực miền 

Trung 

1 

Mỹ Phú 

Bắc, Mỹ 

Lợi, Phù 

Mỹ, Bình 

Định 

Bộ 

đội 

xuất 

ngũ 

4 
Trương Tấn 

Đạt 
7/11/2001 215620153 21/03/2018 

CA Bình 

Định 

Cao 

đẳng 

Công nghệ kỹ 

thuật điện, 

điện tử 

Cao đẳng Điện 

lực miền 

Trung 

1 

Mỹ Lợi, 

Phù Mỹ, 

Bình Định 

  

5 
Phạm Ngọc 

Sơn 
28/8/1999 215452043 10/06/2019 

CA Bình 

Định 

Cao 

đẳng 

Điện công 

nghiệp 

Cao đẳng kỹ 

thuật công 

nghệ Quy 

Nhơn 

1 

Mỹ Thắng, 

Phù Mỹ, 

Bình Định 

  

6 

Trương 

Nam 

Dương 

18/10/2001 215550702 24/6/2017 
CA Bình 

Định 

Cao 

đẳng 

Công nghệ kỹ 

thuật điện, 

điện tử 

Cao đẳng Điện 

lực miền 

Trung 

1 

Mỹ Quang, 

Phù Mỹ, 

Bình Định 
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TT Họ và tên Ngày sinh 
Số CMND/ 

CCCD 
Ngày cấp Nơi cấp 

Trình  

độ  

Chuyên 

ngành 

Trường đào 

tạo 

Phân 

loại 

sức 

khỏe 

Chỗ ở hiện 

nay 

Ghi 

Chú 

7 
Phan Đình 

Văn 
12/4/2001 052201005451 28/06/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

Cao 

đẳng 

Điện công 

nghiệp 

Cao đẳng kỹ 

thuật công 

nghệ Quy 

Nhơn 

2 

Mỹ Quang, 

Phù Mỹ, 

Bình Định 

  

8 
Ngô Gia 

Thịnh 
20/9/2000 215510173 25/04/2015 

CA Bình 

Định 

Cao 

đẳng 

Điện công 

nghiệp 

Cao đẳng kỹ 

thuật công 

nghệ Quy 

Nhơn 

1 

Mỹ Hiệp, 

Phù Mỹ, 

Bình Định 

  

9 
Nguyễn 

Quốc Việt 
10/7/1997 052097005946 26/02/2022 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

Cao 

đẳng 

Công nghệ kỹ 

thuật điện, 

điện tử 

Cao đẳng Lý 

Tự Trọng TP 

HCM 

1 

P.Bồng 

Sơn, TX 

Hoài Nhơn, 

Bình Định 

  

10 
Bùi Duy 

Thanh 
21/9/2001 052201009884 10/05/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

Cao 

đẳng 

Công nghệ kỹ 

thuật điện, 

điện tử 

Cao đẳng Điện 

lực miền 

Trung 

1 

Hoài Châu, 

Hoài Nhơn, 

Bình Định 

  

11 

Nguyễn 

Huy 

Chương 

17/12/1996 052096012302 27/12/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

Cao 

đẳng 

QLVHSC ĐZ 

và TBA có cấp 

điện áp từ 

110kV trở 

xuống 

Cao đẳng Điện 

lực miền 

Trung 

1 

Vĩnh Cửu, 

Vĩnh Hiệp, 

Vĩnh 

Thạnh, Bình 

Định 

Bộ 

đội 

xuất 

ngũ 

12 
Nguyễn 

Minh Đức 
22/4/2000 045200002048 03/06/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

Cao 

đẳng 

Điện công 

nghiệp 

Cao đẳng Điện 

lực miền 

Trung 

1 

Lệ Xuyên, 

Triệu Trạch, 

Triệu 

Phong, 

Quảng Trị 

  



 

Phụ lục II 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG  

ĐỐI TƯỢNG: CÔNG NHÂN ĐIỆN 

(Phụ lục kèm theo Văn bản số....ngày.....tháng.....năm......của BĐPC) 

 

A/ NỘI DUNG LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN:  

* Các nội dung liên quan đến lưới điện phân phối theo các giáo trình như sau: 

- Giáo trình bài giảng môn học Kỹ thuật lưới điện của Trường Cao đẳng Điện 

lực miền Trung ban hành năm 2007. 

- Giáo trình bài giảng môn Mạch điện của Trường Cao đẳng Điện lực miền 

Trung ban hành năm 2013. 

- Giáo trình bài giảng Khí cụ điện của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung 

ban hành năm 2016. 

B/ NỘI DUNG KỸ NĂNG THỰC HÀNH: 

 - Đáp ứng tiêu chí khi leo cột điện 12m. 

 - Nắm bắt công tác tổ chức thi công đường dây trên không và biện pháp an toàn 

trong thi công. 

 - Tháo/lắp được sứ cách điện cho đường dây. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục III 

NỘI QUY THI TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG 

(Phụ lục kèm theo Văn bản số....ngày.....tháng.....năm......của BĐPC) 

 

Để đảm bảo kỳ thi tuyển dụng lao động được thực hiện nghiêm túc, công bằng, 

minh bạch và đúng quy định, nay Công ty Điện lực Bình Định ban hành Nội quy như 

sau: 

I. Yêu cầu đối với ứng viên thi tuyển:  

1. Đối với phần thi IQ và lý thuyết: 

Ứng viên có mặt tại địa điểm thi đúng thời gian quy định, trang phục quần tây, 

áo sơ mi, gọn gàng, lịch sự; nghiêm chỉnh chấp hành sự bố trí, sắp xếp, hướng dẫn 

của cán bộ coi thi. 

Khi vào phòng thi ứng viên xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước 

công dân; ngồi đúng vị trí theo bố trí của cán bộ coi thi; điện thoại tắt nguồn và để tập 

trung theo chỉ định của cán bộ coi thi; ứng viên không mang theo tài liệu và các thiết 

bị, dụng cụ khác có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi.  

Trong quá trình làm bài thi: 

- Sử dụng tài khoản được cán bộ coi thi cấp để đăng nhập và thi trắc nghiệm IQ. 

Sau khi kiểm tra thông tin cá nhân thì bắt đầu làm bài thi. Ứng viên không được dịch 

chuyển máy tính, hệ thống dây điện, dây internet. 

- Đối với phần thi viết chuyên môn, ứng viên sử dụng giấy thi, giấy nháp do cán 

bộ coi thi cấp phát. Bài thi chỉ sử dụng một màu mực xanh hoặc đen, thí sinh không 

được sử dụng bút chì, bút có mực màu đỏ, bút xoá trong bài thi, không được ký tên 

hoặc đánh dấu, ký hiệu vào bài thi.  

- Ứng viên được phép sử dụng máy tính con để thực hiện các phép toán. 

- Trong quá trình làm bài thi không được trao đổi, quay cóp, coi tài liệu hoặc có 

những cử chỉ, hành động làm mất trật tự trong phòng thi. Muốn phát biểu phải giơ tay 

xin cán bộ coi thi, khi được sự đồng ý mới được phát biểu. 

- Không được rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài thi. Trong trường 

hợp cần thiết, chỉ được ra khỏi phòng thi khi được cho phép và phải chịu sự giám sát 

của cán bộ coi thi. 

Sau khi hết thời gian làm bài thi ứng viên nộp bài làm và ký tên vào danh sách 

dự thi. Ứng viên có thể nộp bài trước khi hết thời gian làm bài thi. 

Trường hợp phát hiện ứng viên không tuân thủ Nội quy, cán bộ coi thi sẽ lập 

biên bản xử lý và đình chỉ thi. 
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2. Đối với phần thi thực hành: 

Ứng viên có mặt tại địa điểm thi đúng thời gian quy định, mặc trang phục bảo hộ 

lao động khi đến lượt thi; nghiêm chỉnh chấp hành sự bố trí, sắp xếp, hướng dẫn của 

cán bộ coi thi. 

Sau khi nhận đề thi thực hành, ứng viên đọc kỹ và tiến hành các bước công việc 

theo yêu cầu của đề thi. 

Thực hiện xong bài thi thực hành, ứng viên báo cho cán bộ coi thi, chấm thi để 

kết thúc công việc. 

Thời gian thi thực hành là thời gian bắt đầu công việc đến khi kết thúc công việc 

(không kể thời gian chuẩn bị, mượn đồ nghề, trả đồ nghề).  

Khi thi thực hành nếu không đảm bảo an toàn thì không được dự thi. 

Trường hợp ứng viên không tuân thủ Nội quy, cán bộ coi thi sẽ lập biên bản xử 

lý và đình chỉ thi. 

II. Yêu cầu đối với cán bộ làm nhiệm vụ coi thi, chấm thi:  

Chấp hành nghiêm túc sự sắp xếp và phân công của Hội đồng tuyển dụng.  

Trong quá trình coi thi phải thật khách quan, nghiêm túc, không để bất kỳ ứng 

viên dự thi nào mang tài liệu, sử dụng tài liệu trong phòng thi hoặc hướng dẫn, giúp 

đỡ cho ứng viên dự thi.  

Cán bộ chấm thi phải chấm điểm mức độ khả năng và trình độ của ứng viên dự 

thi theo đúng đáp án, luôn thể hiện sự công bằng, minh bạch trong quá trình chấm 

điểm.  

Cán bộ coi chấm thi nào vi phạm những quy định trên sẽ bị xử lý kỷ luật theo 

đúng quy định hiện hành.  
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