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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2021 

Kính gửi: Ban giám hiệu Trường Đại học Điện lực Hà Nội 

Công ty TNHH Vận hành Kinh doanh Vĩnh Tân Điện lực Trung Quốc (viết tắt 

Công ty Vận hành Kinh doanh Vĩnh Tân) là nhà thầu vận hành và bảo trì của Nhà 

máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 với 2 tổ máy phát điện công suất 620MW, do Công ty 

TNHH sửa chữa công trình điện lực Trung Quốc thành lập với tổng số vốn lên 

đến 2,3 triệu USD. Cùng với việc mở rộng và phát triển các dự án đầu tư của Công 

ty TNHH Điện lực quốc tế Trung Quốc tại Việt Nam, Công ty Vận hành Kinh 

doanh Vĩnh Tân sẽ tiếp tục đảm nhận công tác vận hành và bảo trì các dự án năng 

lượng mới như quang điện, phong điện… Trụ sở công ty đặt tại xã Vĩnh Tân, 

huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. 

Thông qua quá trình khảo sát cũng như được sự hỗ trợ của Quý nhà trường, 

công ty chúng tôi quyết định tổ chức tuyển dụng số lượng 50 sinh viên tốt nghiệp 

năm 2021 tại Trường Đại học Điện lực Hà Nội, làm việc ở vị trí nhân viên vận 

hành và bảo trì với các yêu cầu cụ thể như sau: 

I. CHUYÊN NGÀNH VÀ SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤNG 

Tuyển dụng sinh viên tại chuyên ngành: tự động hóa, công nghệ năng 

lượng (nhiệt điện, môi trường), cơ khí, điện công nghiệp, điện tử, nhiệt điện hoặc 

các chuyên ngành liên quan, tốt nghiệp năm 2021. 

Số lượng: 50 học viên.  
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II. QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI ĐƯỢC TUYỂN DỤNG  

1.Thực tập: Học viên đăng ký ứng tuyển vào công ty có cơ hội được thực 

tập và học việc tại công ty, trong quá trình thực tập công ty miễn phí sắp xếp ăn 

ở. 

2.Phỏng vấn：Sau khi thực tập kết thúc, công ty thống nhất thời gian phỏng 

vấn，sau khi phỏng vấn thông qua được công ty nhận vào làm việc. 

3.Đào tạo：Đối với nhân viên chuẩn bị được nhận vào làm việc，đến tháng 

5 năm 2021 vào công ty tham gia khóa đào tạo tiếng Trung 3 tháng. Sau khi đào 

tạo kết thúc và sinh viên nhận được bằng tốt nghiệp tại trường, đồng thời thi sát 

hạch tại công ty đạt yêu cầu sẽ chính thức được làm việc tại công ty. 

4.Quan hệ lao động ：Công ty và nhân viên ký kết 2 tháng hợp đồng thử 

việc, sau khi đạt yêu cầu ký tiếp 3 năm hợp đồng lao động chính thức. 

5.Lương và đãi ngộ ：Đối với nhân viên chưa có chức danh，lương đãi 

ngộ dựa trên trình độ học vấn, cụ thể đối với sinh viên cao đẳng là 

12.510.000VNĐ, sinh viên đại học là 14.150.000VND. Sau khi thi chức danh sẽ 

dựa trên chức danh cụ thể của nhân viên để trả lương. Mức lương trên đã bao 

gồm chi phí đóng BHXH và thuế thu nhập cá nhân. 

6.Các đãi ngộ phúc lợi khác： 

- Nhân viên làm tại công ty được miễn phí cung cấp chỗ ở, thống nhất sắp xếp.  

- Ngoài ra có thêm trợ cấp tiền ăn 3.300.000VND. 

- Sau khi kí kết hợp đồng lao động chính thức 6 tháng, nhân viên được hưởng 
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mỗi năm 30 ngày phép (chia làm 3 đợt, mỗi đợt 10 ngày), lộ phí do công ty 

thanh toán. 

- Hàng năm nhân viên đều được phát đầy đủ đồ bảo hộ lao động cũng như trợ 

cấp dinh dưỡng, tổ chức khám sức khỏe thường niên cũng như khám bệnh nghề 

nghiệp.  

III. ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC 

Trung tâm điện lực Vĩnh Tân, nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1, xã Vĩnh Tân, 

huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. 

IV. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN 

1. Tài liệu yêu cầu： 

- Sơ yếu lý lịch xin việc (theo mẫu) 

- Chứng minh thư, sổ hộ khẩu (scan bản gốc hoặc phô tô công chứng) 

- Bằng tốt nghiệp (scan bản gốc hoặc photo công chứng) hoặc giấy chứng 

nhận tốt nghiệp tạm thời ( với sinh viên chưa nhận bằng gốc). 

- Bảng điểm 

- Các giấy chứng nhận khác 

2.Thời gian đăng ký ứng tuyển：Trước ngày 15 tháng 12 năm 2020 

3. Dự kiến thời gian phỏng vấn 

Dự kiến thời gian phỏng vấn lần đầu vào cuối tháng 12/2020. Thời gian cụ 

thể sẽ được thông báo đến từng ứng viên. 

4. Phương thức liên hệ: 
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- Công ty thống nhất nhận hồ sơ qua địa chỉ email: 

tuyendung.dienluctrungquoc@gmail.com 

- Chú ý: Công ty không tiếp nhận hồ sơ giấy. Hồ sơ giấy sẽ được bổ sung sau 

khi nhân viên được nhận vào làm chính thức. 

- Mọi thắc mắc liên hệ với:  

Nguyễn Thanh Loan-  Bộ phận nhân sự phòng tổng hợp. 

SĐT：02523 600 688 

5.Phụ lục đính kèm 

Phụ lục 1: Giới thiệu tổng quan về công ty 

Phụ lục 2: Bảng mẫu lý lịch xin việc 

 

 

        Công ty TNHH Vận hành kinh doanh Vĩnh Tân điện lực Trung Quốc 

  Ngày 10 tháng 11 năm 2020 

 

 

mailto:tuyendung.dienluctrungquoc@gmail.com


                                                 
    

 

ĐÔI NÉT VỀ CÔNG TY TNHH VẬN HÀNH KINH 

DOANH VĨNH TÂN ĐIỆN LỰC TRUNG QUỐC 

I. SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY 

Công ty TNHH Vận hành kinh doanh Vĩnh Tân điện lực Trung Quốc với 

467 nhân viên, trong đó số lượng nhân viên Trung Quốc là 132 người, nhân viên 

Việt Nam là 344 người. Ngày 20 tháng 3 năm 2017, công ty chính thức thành 

lập. Dựa trên yêu cầu về hợp đồng vận hành bảo trì, công ty thực hiện các công 

tác về chuẩn bị sản xuất và chạy thí nghiệm cho dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh 

Tân 1, vào tháng 7 và tháng 11 năm 2018, lần lượt 2 tổ máy được chính thức 

đưa vào vận hành thương mại, hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra. Trong 3 năm 

nay, công ty vẫn đang trên mục tiêu “Kiến tạo một doanh nghiệp hàng đầu trong 

ngành công nghiệp điện”, thực hiện kế hoạch “ Quy hoạch 5 năm lần thứ 1”, 

thực hiện tốt các công tác quản lý vận hành nhà máy ở nước ngoài, tiêu chuẩn 

hóa công tác quản lý bảo trì, kiên trì thực hiện quan niệm doanh nghiệp “ Giá trị 

chất lượng phục vụ ngày một tốt hơn và cùng nhau hợp tác phát triển”, Cam kết 

xây dựng một nền tảng chuyên nghiệp để vận hành và quản lý các nhà máy điện 

ở nước ngoài. Thông qua việc thăm dò và không ngừng tìm hiểu, công ty đã có 

được những kinh nghiệm quý báu trong việc xây dựng đội ngũ, đào tạo và dự trữ 

tài năng quốc tế, xây dựng tiêu chuẩn hóa, quản lý an toàn, văn hóa doanh 

nghiệp và quản lý đổi mới. Công ty đã hoạt động một cách ổn định, an toàn và 

lâu dài, đồng thời công ty cũng đã đạt được những thành quả nhất định, đã đạt 

được chứng nhận ISO tiêu chuẩn quốc tế, và đã đạt được sự công nhận cao từ 

các cổ đông của dự án, chính phủ Việt Nam và các đối tác Việt Nam. Từ đó công 



                                                 
    

 

ty đã truyền tải được hình ảnh và là bệ phóng quản lý hàng đầu cho ngành điện 

lực Trung Quốc！ 

II. CÔNG TÁC VỀ AN TOÀN SẢN XUẤT 

1. Dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 1 

Ngày 9 tháng 11 năm 2019, Công ty Vĩnh Tân điện lực Trung Quốc đã 

hoàn thành hợp đồng sản xuất đầu tiên tại dự án trước thời hạn 17 ngày với thời 

gian sản xuất 7110 giờ, phát được 8,204 tỷ số điện, công suất bình quân đạt 

95.75%. Điều này thể hiện hợp đồng đầu tiên tại dự án của công ty hoàn thành 

viên mãn. Ngày 27 tháng 11, công ty hoàn thành viên mãn mục tiêu hợp đồng 

vận hành thương mại, công suất đạt 95.80%, Sản xuất điện tích lũy 8,686 tỷ 

kWh, giờ sử dụng hàng năm là 7238 giờ, các chỉ số kỹ thuật và chỉ số môi 

trường khác đều đạt chuẩn；hạng mục cũng đã thiết lập kỷ lục cho các nhà máy 

cùng loại ở Việt Nam với 2 tổ máy hoạt động liên tục trong 277 ngày, đảm bảo 

chất lượng nhà máy hàng đầu trong khu vực. Công tác đại tu U101A của dự án 

do Công ty Vĩnh Tân điện lực Trung Quốc quản lý, đã hoàn thành sớm hơn 4 

ngày so với kế hoạch dự kiến. Tổ máy khởi động thành công sau đại tu với các 

chỉ số đạt chuẩn, thiết lập nên thời gian đại tu cấp A hoàn thành ngắn nhất trong 

các nhà máy tương tự ở Việt Nam. 

Năm hợp đồng thứ 2 kéo dài đến hết tháng 10 năm 2020，dự án Vĩnh Tân 1 

với sản lượng điện 7,982 tỷ kWh，công suất tải 92.97%。Số giờ khả dụng tương 

đương 14564,19 giờ，hoàn thành kế hoạch năm 93.72%;Tổ máy số 2 đạt 2 lần 

vận hành liên tục và an toàn trong 100 ngày; hai tổ máy trong thời gian bảo 

dưỡng tiểu tu đều hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu trước 2 ngày. 



                                                 
    

 

Hiện trường sản xuất nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 



                                                 
    

 

 

2. Dự án điện mặt trời Vĩnh Hảo 

Trong nửa đầu năm 2020, công ty đã hoàn thành việc thu mua dự án điện 

mặt trời Vĩnh Hảo 1 công suất 30MW của Việt Nam dựa trên sự nhất trí của 

Công ty Điện lực Trung Quốc và Điện lực quốc tế Trung Quốc, đồng thời đạt 

được bước đột phá mới trong việc phát triển dự án năng lượng mới của tập đoàn 

tại Việt Nam. Kể từ tháng 2, Công ty TNHH Vận hành kinh doanh Vĩnh Tân 

điện lực Trung Quốc đã tăng cường thúc đẩy cải tạo vấn đề phát điện của nhà 

máy điện mặt trời Vĩnh Hảo nhằm tối đa hóa công suất phát điện. Tính đến cuối 

tháng 10, nhà máy điện mặt trời Vĩnh Hảo đã phát được 38,866 triệu kWh vào 

năm 2020, bằng 83,33% kế hoạch năm và sản lượng điện hàng ngày tối đa là 

205.700 kWh. Nguồn nhân lực công ty hiện có 21 nhân viên Việt Nam cho các 

dự án năng lượng mới, và còn tiếp tục làm tốt hơn các công tác về tuyển dụng 

nguồn nhân tài để đáp ứng cho các dự án năng lượng mới sau này. 

 



                                                 
    

 

III. DANH DỰ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Tháng 1 năm 2019, Công ty Vĩnh Tân điện lực Trung Quốc đạt được 

danh hiệu vinh dự “ Tập thể tiên tiến 2018” của Điện lực Quốc tế Trung Quốc.  

2. Ngày 4 tháng 12 năm 2019, trong ngày thăm quan và giới thiệu dự án, 

Công ty Vĩnh Tân điện lực Trung Quốc đã nhận được sự khen ngợi và biểu 

dương về công tác vận hành bảo trì trong năm 2019 của Công ty chủ đầu tư, 

đồng thời cũng nhận được đánh giá tốt của các cổ đông khác, góp phần thể hiện 

hình ảnh và trình độ hàng đầu của Điện lực Trung Quốc.  

3. Tháng 1 năm 2020, Công ty Vĩnh Tân điện lực Trung Quốc đạt được 

danh hiệu vinh dự “ Tập thể tiên tiến an toàn sản xuất” của Điện lực Trung 

Quốc. 

IV. SỰ TRƯỞNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TY 

Công ty luôn coi trọng về phương diện đào tạo và bồi dưỡng cho nguồn 

nhân lực Việt Nam, luôn thực hiện tốt các kế hoạch đào tạo, tăng cường giáo dục 

quản lý trên mỗi cương vị khác nhau. Thông qua các lớp đào tạo, trong 3 năm 

gần đây, công ty đã có lực lượng nhân viên Việt Nam tại những cương vị làm 

việc quan trọng như: 3 trưởng kíp vận hành, 1 ban phó, 1 tổ phó của phòng hóa 

nghiện, 6 kỹ thuật viên, tổ phó của đội ngũ sửa chữa, 28 kỹ sư sửa chữa, 13 thợ 

sửa chữa chính, trong năm 2020, chuyên môn về nhiên liệu cũng có 28 nhân 

viên Việt Nam được lên bậc. Thông qua sự truyền đạt- giúp đỡ- sát cánh của các 

kỹ sư, các thầy người Trung Quốc, trình độ kỹ thuật và kinh nghiệm của đội ngũ 

nhân viên Việt Nam không ngừng được nâng cao và bồi dưỡng. 

 



                                                 
    

 

V. CUỘC SỐNG NƠI ĐÂY 

Khu sinh hoạt của nhân viên được công ty sắp xếp miễn phí tại 2 

khu và đều được quản lý một cách quy phạm, đảm bảo cung cấp đầy 

đủ các điều kiện sinh hoạt cơ bản cho nhân viên. 

Canteen tại công ty 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 
    

 

Ký túc xá nhân viên 

 

 

 



                                                 
    

 

 

 

 



                                                 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 
    

 

Khu thể thao 

 

 



                                                 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 
    

 

Hoạt động ngoài trời 

 



      简历表 BẢNG SƠ YẾU LÝ LỊCH 

 
基本情况 

Thông tin cơ bản 

中文姓名 

Họ tên tiếng 

trung 

 
性别 

Giới tính 
 

民族 

Dân tộc 
 

 

越文姓名 

Họ tên tiếng 

việt 

 
出生地 

Nơi sinh 
 

员工编号 

Mã số nhân 

viên 

 

 

出生年月 

Ngày tháng 

năm sinh 

 

参加工作时间 

Thời gian bắt 

đầu đi làm 

 

婚否 

Đã kết hôn 

hay chưa 

 

身高（cm） 

Chiều cao 
 

体重（kg） 

Cân nặng 
 

健康状况 

Tình trạng 

sức khỏe 

 

户口所在地 

Nơi đăng ký 

hộ khẩu 

thường trú 

 
身份证号码 

Số CMTND 
 

就业学历 

Trình độ học 

vấn 

 

毕业时间 

Thời gian 

tốt nghiệp 

 

学校及专业 

Trường học 

và chuyên 

ngành 

 

后续学历 

Trình độ sau 

đại học 

 

毕业时间 

Thời gian 

tốt nghiệp 

 

学校及专业 

Trường học 

và chuyên 

ngành 

 

学位 

Học vị 
 

英语水平 

Trình độ 

tiếng anh 

 

中文水平 

Trình độ 

tiếng trung 

 

计算机水平 

Trình độ tính 

toán 

 

其他技能 

Các kỹ 

năng khác 

 

现工作单位（部门） 

Bộ phận công tác 
 

职务/岗位 

Cương vị 
 

通讯地址 

Địa chỉ liên hệ 
 

联系电话 

Điện thoại liên hệ 
 

电子信箱 

Địa chỉ email 
 

教育背景（从高中起） 

Tóm tắt quá trình học (từ cấp 3 trở lên) 

起止年月 毕业院校 所学专业 学历/学位 培养方式 



Từ … đến trường Chuyên ngành Trình độ học 

vấn 

Phương thức đào 

tạo 

     

     

     

工作经历（从参加工作起） 

Kinh nghiệm làm việc (từ lúc bắt đầu đ I làm đến hiện tại) 

起止年月 

Từ … đến 

单位名称 

Tên công ty 

部门 

Bộ phận 

职务/岗位 

Chức vụ 

证明人 

Người xác minh 

   
 

 

     

     

     

专业技能及特长（职称、资格认证等） 

Kỹ năng chuyên ngành và sở trường (Tên, bằng cấp) 

系列 

STT 

职称 

Tên 

专业 

Chuyên ngành 

职称等级 

Trình độ 

授予单位 

Đơn vị 

trao tặng 

评定时间 

Thời hạn 

      

      

      

奖惩情况（从高中起） 

Bằng khen (Từ cấp 3 trở lên) 

时间 

Thời gian 

内容 

Nội dung 

个人/集体 

cá nhân/nhóm 

颁发单位 

Đơn vị trao tằng 

具体原因 

Lý do cụ thể 

     

     

     

主要工作业绩及成果 

Thành quả chủ yều trong thời gian đi làm 

时间 

Thờigi an 

名称 

Tên 

个人/集体 

Cá nhân/nhóm 

具体情况 

Tình trạng cụ thể 

    

    

    



家庭情况及社会关系（直系亲属必填） 

Gia đình và quan hệ xã hội (Người trong gia đình bắt buộc liệt kê đầy đủ) 

姓名 

Họ tên 

与本人关

系 

Quan hệ với 

người khai 

出生年月 

Ngày tháng năm 

sinh 

工作单位 

Đơn vị công tác 

职务/岗位 

Chức vụ 

     

     

     

     

     

 


