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ơ

THÔNG BÁO
Về thời gian, địa điểm thi vấn đáp kỳ thi tuyển quản lý và vận hành trạm 

biến áp 220kV-500kV năm 2021

Công ty Truyền tải điện 1 xin thông báo thời gian, địa điểm thi vấn đáp và 
cách thức tập trung khi đến địa điểm thi như sau: 

1.Thời gian tập trung thi: 7h30’ Thứ 7 ngày 26/06/2021 
Địa điểm: tại trụ sở Công ty Truyền tải điện 1 – Tầng 4, số 96 Ngô Gia 
Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội.

2. Hình thức thi: Thi vấn đáp. Mỗi thí sinh không quá 20 phút.
3. Cách thức tập trung thi: Do tình hình dịch bệnh Covid – 19 đang diễn 

biến hết sức phức tạp, để đảm bảo tuân thủ công tác phòng chống dịch theo Quy 
định, Công ty yêu cầu các thí sinh nghiêm túc thực hiện nội dung sau:

 Đối với những thí sinh không cư trú tại Hà Nội hoặc đang cư trú tại Hà 
Nội nhưng ra khỏi Hà Nội trong khoảng thời gian từ 28/5/2021 đến nay 
cần phải có kết quả xét nghiệm RT-PCR (-) trong ngày 25/06/2021.
4. Danh sách thí sinh tham gia vòng thi vấn đáp như phụ lục đính kèm.

Khi đi thi thí sinh mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân 
có ảnh. Tuân thủ quy định phòng dịch.

Trân trọng./.

   Nơi nhận:
- Trang Web PTC1;
- Các PGĐ (để biết);
- VP (để p/h);
- TTĐ Hà Nội (để p/h);
- Lưu: VT, TCNS.

GIÁM ĐỐC

 
   

Nguyễn Phúc An
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