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THÔNG BÁO  

Kết quả và danh sách thí sinh trúng tuyển vào làm việc  

tại Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc  
(Đợt tuyển dụng bổ sung năm 2022)  

 

Căn cứ kết quả tại biên bản cuộc họp Hội đồng tuyển dụng lao động (đợt 2) bổ 

sung năm 2022 của Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) ngày 

14/02/2023; Thực hiện công văn số 703/EVNNPT-TCNS ngày 03/03/2023 của Tổng 

công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc thông qua kết quả tuyển dụng 

lao động bổ sung năm 2022 của NPMB. Giám đốc - Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng 

lao động năm 2022 của NPMB thông báo đến các thí sinh tham dự thi những nội 

dung sau: 

1. Danh sách các thí sinh trúng tuyển: 

STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh 

1 Lưu Hương Ly Nữ 20/08/1997 

2 Nguyễn Trọng Tuân Nam 03/02/1990 

3 Lê Tâm Huy Nam 24/02/1986 

4 Nguyễn Vĩnh Việt Anh Nam 25/10/1997 
 

 

2. Đề nghị các thí sinh trúng tuyển, đúng 8 giờ 30 ngày 14/03/2023 có mặt tại 

trụ sở NPMB (Số 04 Phố Nguyễn Khắc Nhu - Phường Trúc Bạch - Quận Ba Đình - 

TP Hà Nội) để nghe công bố kết quả trúng tuyển, nghe phổ biến nội quy lao động và 

thực hiện các thủ tục trước khi ký hợp đồng lao động. 

Yêu cầu khi đi mang theo các bản gốc của: Chứng minh thư nhân dân (căn cước 

công dân), bằng tốt nghiệp đại học và các văn bằng, chứng chỉ…để đối chiếu.  

Ghi chú: 

- Trong trường hợp người trúng tuyển có những lý do chính đáng mà không thể 

nhận việc đúng thời hạn thì phải làm đơn đề nghị gia hạn thời gian nhận việc và phải 



được đơn vị sử dụng đồng ý, nhưng thời gian gia hạn không quá 45 ngày kể từ ngày 

nhận việc theo thông báo tuyển dụng. 

- Trường hợp người trúng tuyển không đến nhận việc theo đúng thời hạn quy 

định trong thông báo tuyển dụng mà không có lý do chính đáng hoặc quá 45 ngày kể 

từ ngày nhận việc theo thông báo tuyển dụng (trong trường hợp có đơn đề nghị gia 

hạn thời gian nhận việc được đơn vị tuyển dụng đồng ý) thì đơn vị có thẩm quyền 

tuyển dụng ra quyết định hủy bỏ kết quả tuyển dụng.  

Trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận:                                                            
- Thí sinh có tên trên (qua Email); 
- Ban Giám đốc (b/c);  
- Website NPMB; 
- Lưu: VT, TH. 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Tuyên 
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