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THÔNG BÁO 

Kết quả thi tuyển dụng lao động 

vào làm việc trong Công ty Điện lực Bạc Liêu năm 2022 

 

 

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-HĐTV ngày 31/10/2021 của Hội đồng 

thành viên EVN 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 Thông báo số 4446/TB-PCBL ngày 02/8/2022 của Công ty 

Điện lực Bạc Liêu về việc tuyển dụng lao động. 

Căn cứ Biên bản họp chấm điểm thi tuyển dụng lao động ngày 

26/9/2022. 

Công ty Điện lực Bạc Liêu thông báo kết quả thi tuyển dụng lao động 

năm 2022 như sau: 

- Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 06 người. 

- Tổng số thí sinh dự thi: 06 người. 

- Tổng số thí sinh trúng tuyển: 04 người (mỗi phần thi phải đạt từ 5 điểm 

trở lên theo thang điểm 10, lấy kết quả từ cao xuống cho đến đủ chỉ tiêu theo 

thông báo số 4446). 

 (Cụ thể theo Biên bản họp chấm điểm thi tuyển dụng đính kèm). 

Những thí sinh trúng tuyển sẽ nhận Quyết định tuyển dụng vào lúc 7 

giờ 00 phút ngày 30/9/2022 tại Công ty Điện lực Bạc Liêu và học tập các 

Quy định, Quy chế trước khi vào công tác trong Công ty. 

Yêu cầu các thí sinh nghiêm túc thực hiện đúng theo tinh thần thông 

báo này./. 

    
Nơi nhận:           GIÁM ĐỐC 
  - Thí sinh (để thông báo); 

  - Ban Giám đốc (để báo cáo); 

  - Văn phòng (đăng Website PCBL); 

  - Lưu: VT, TCNS. LCQ. 

 

 

 

 

             Trần Quyền Dự 
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