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THÔNG BÁO 

Kết quả thi tuyển dụng lao động 

 

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-HĐTV ngày 31/10/2021 của Tập đoàn Điện lực 

Việt Nam 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 tuyển dụng số 1010/TB-PCLĐ ngày 15/4/2022 của Công ty 

Điện lực Lâm Đồng; 

Căn cứ kết quả chấm thi của Hội đồng tuyển dụng Công ty Điện lực Lâm Đồng, 

Công ty Điện lực Lâm Đồng thông báo tới các ứng viên tuyển dụng như sau: 

1. Kết quả thi tuyển dụng vào Công ty Điện lực Lâm Đồng theo bảng đính kèm. 

2. Trường hợp ứng viên tuyển dụng có yêu cầu phúc tra kết quả thi tuyển của cá 

nhân, trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả thi tuyển, ứng viên 

tuyển dụng gửi đơn đề nghị phúc tra về Công ty Điện lực Lâm Đồng để Hội đồng 

tuyển dụng lao động Công ty xem xét. Sau thời gian nêu trên, mọi đơn phúc tra, khiếu 

nại sẽ không giải quyết. 

Trân trọng./.   

Nơi nhận:  

- Ban Giám đốc; 

- Đăng trên website Công ty; 

- Lưu: VT, TCNS.Tr. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

Thái Đắc Toàn 
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