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Tiền Giang, ngày 22 tháng 8 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Về việc kết quả thi viết và tiếp tục dự thi vấn đáp  

kỳ thi tuyển dụng lao động - năm 2022 

 
 

Căn cứ Kế hoạch số 3184/KH-PCTG ngày 27/6/2022 của Công ty Điện lực Tiền 

Giang về việc tuyển dụng lao động năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 3845/KH-PCTG ngày 03/8/2022 của Công ty Điện lực Tiền 

Giang về việc điều chỉnh thời gian tổ chức thi tuyển dụng lao động năm 2022; 
Căn cứ Thông báo số 3844/TB-PCTG ngày 03/8/2022 của Công ty Điện lực Tiền 

Giang về việc thời gian phổ biến đề cương ôn thi, thi tuyển dụng lao động năm 2022; 

Căn cứ Báo cáo số 290/BC-TCNS ngày 22/8/2022 về việc kết quả điểm thi phần thi 

viết tuyển dụng lao động công nhân trực tiếp năm 2022. 
 

Công ty Điện lực Tiền Giang thông báo đến thí sinh các nội dung sau: 

1. Kết quả phần thi viết ngày 18/8/2022: theo bảng tổng hợp điểm đính kèm. 

2. Các thí sinh có thắc mắc về điểm thi: gửi đơn yêu cầu chấm phúc khảo về Công ty 

Điện lực Tiền Giang (P.TCNS) trong buổi sáng ngày 23/8/2022 và tiếp tục liên lạc nhận đề 

cương phần thi vấn đáp. 

3. Các thí sinh đạt phần thi viết sẽ tiếp tục tham gia dự thi phần thi vấn đáp: 

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 25/8/2022. 

(thí sinh có mặt lúc 07 giờ 45 phút). 

- Địa điểm: Hội trường - Công ty Điện lực Tiền Giang. 
 

Công ty Điện lực Tiền Giang thông báo đến các thí sinh dự thi tuyển dụng lao 

động năm 2022 biết và thực hiện các nội dung nêu trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Đăng trên trang Web PCTG; 

- Ban Giám đốc Cty; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, TCNS. Đ.03. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI  

Nguyễn Điền Khoán 
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