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THÔNG BAO 
Tuyn sinh dào tio ngh khai thác hm là, co' din mö hm là 

(H trung cap nghê, so' cap nghê) 

KInh gfri: Các phông ban, phân xtr&ng trong toàn Cong ty. 

Cong ty Than Duang Huy thông báo tuyn sinh ngh khai thác mó hm là, ca 
din mó ham là phiic viii cho cong tác san xuât nhu sau: 

I. Dào tio nghê khai thác mô ham là: 
- Trung cap nghê KT khai thác mó ham là: Thai gian diào tao  15,7 tháng. 
- Trung cap nghê xây dirng mó ham lô: Thai gian dào tao  16,1 tháng. 
- Sa cap nghê KT khai thác mó ham là, xay dirng mO ham là: Thai gian diào tao 

8,3 tháng. 
II. Dào tto nghê co' din mô ham là: 

- Sa cap nghê co din ma ham là vn hành thiêt bj : Thai gian dào tao  03 tháng. 
- Trung cap nghê Ca din mô ham là: Thi gian dào tao  19 tháng. 7' 

III. Tiêu chun tuyn diing hçc sinh d cho di hçc ngh: 
- Nam thanh niên có tuôi d?ñ tir 17-35 tuôi. Cao 1,55 m, ntng 50 kg tr (l c 

không có bnh truyên nhim, không nghin ma tüy. 
+ Di vOi ngh khai thác ma hrn là có trInh d van hóa t& nghip THPT(12/1  °PHA -1 

THCS (9/12), chua tot nghip trInh d van hóa THCS. 
+ Dôi vâi trung cap nghê cci din mô ham là yêu câu tot nghip PTTH(12/12). 
+ DOi vri nghê 4n hành thiêt b cci din yêu câu tOt nghip THCS(9/12), 

TI-IPT(12/12). 
IV. Kinh phi dào tio: Theo Quyêt djnh sO 244 1/QD-HDQT cüa Tp doàn CN 

than — KS Viêt Nam,Hoc sinh duçc cap 100% kinh phi dào tio bao gôm: 
+ Tiên hçc phi cà khóa h9c. 
+ Tiên an, tiên a trong qua trInh h9c. 

V. Ho so' tuyên sinh: 02 b. 
- 04 bàn sa yêu l flch (Co dan ãnh va dong du xac nhn cüa dja phuang) 
- 02 bàn sao bang TN van hóa hoc bàn chinh giây CN tot nghip tam  thai. 
- 02 bàn sao h9c ba có cOng chirng, 02 bàn sao giây khai sinh có cOng chü'ng. 
- 02 phiêu clang k hc nghê (Ghi rO nguyen vong h9c ngh, dan dnh dóng dAu giáp lai). 
- 14 ành (08 ành 3x4) và 6 ành (4x6), 02 bàn sao chtrng minh thu nhan dan có 

cong chCrng, 02 bàn xác nhn nhân s1r (do cong an phumg xã cp), 02 bàn cam kêt không 
nghin hut, 01 bàn clang k tam  trü  tam  yang. 

- Giây cht'rng nhn s1'rc khóe. 
• • A A r A % P A A VI. Tho'i gian tiep nhin ho so': Vao cac ngay trong tuan tu thu 2 den thu 6, nhap 

h9c vào các ngày dâu tháng trong näm. 
VII. Dja diem nhn ho so': B phn dào tao  — Phàng TCLD Cong ty. 
VIII. Mt so ché d dãi ng cia thrc hin dôi vó'i thçr là: 

- Hang näm thg là tiêu biu xut sc trong lao dng san xut duqc di tham quan, 
nghi mat cüng vg, con trong gia dInh tiir 3-5 ngày, Cong ty dài th9 toàn b chi phi an 
â,dilai... / 
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Noi nhin: 
- Dãng üy (B/c) e-copy; 
- Các PGD, CE), DTN (c-copy); 
- Các phông, các PX (c-copy); 
- Liiu TCLD, VT. 

- Hang qul Cong ty t chüc gp m.t thç là, co' din là có ngày cong cao và dugc 
bô sung tiên luang vói müc ththng tr 500.000 dông den 2.000.000 dOng, thu&ng cho 
03 thg là xuât sac nhât môi ngi.thi 01 tivi va cüng vçi con an nghi mien phi mt dêm 
tai Khách san Hài Yen. 

- Hang quI Cong ty xét thuâng khuyen khIch an toàn cho cong nhân toàn Cong ty 
riêng thçi là, co din là mirc thu&ng tr 600.000d0ng -:- 900.000 dông. Hang näm 
Cong ty xét thu&ng AT 11am cho cOng nhân. 

- Dôi vói vic an a, di 1i, tam git sau ca lam vic: 
+ Các bêp an trong Cong ty thirc hin phiic vii an tir chçn mien phi cho 100% so 

nguai lao dng lam vic trong khai tru&ng, dam bào chat luqng tOt, dáp irng tái san 
xuât sirc khôe cho nguYi lao dng. Trong do müc an djnh lugng cüa thçi là và nhUng 
nguai lam vic trong ham là là cao hon câ. 

+ Cong ty lap dt day chuyên rüa müi cho cong nhân lam vic trong ham là, nhà 
tam nuac nóng, nhà gi.t khép kin phçic vii chu dáo sau mi ca lam vic. 

+ Nguai lao dng den noi lam vic và tth ye ncli a duçc dua don mien phi, 
phuong tin dam bào sch se, có may lnh. 

+ Cong ty có 2 khu nhà chung Cu (khu 5 tang và khu 9 tang) vai 156 phàng nghi 
khép kin khang trang sch se, yen tinh. 

- Th là duc h trV tin Vé Xe v quê trong dip  Tt Nguyen Dan. 
- Các dip  lê, têt ngui lao dng duc nghi huang nguyen luong và bô sung tiên 

lucing. 
- Dugc trâ phçi cap thârn niên nghê dôi vâi thç là có than gian cong tác tr 03 näm 

tr& len và t' l tang theo so 11am cong tác. 
- Th? là, co' din là không a cüng gia dInh lam vic dü tili 20- :-24 cong tr& len d 

dang k nghi lam vic lien tiic ta 3-5 ngàyitháng dê ye thäm gia dInh & xa noi 
vic và dirge COng ty ho trg tiên xe cho cong nhân là: 500.000d1hxgt. .AN 

- Cong tác khám süc khöe djnh k' dugc thirc hin dêu dn 2 lânlnäm. 
- Dôi vói thg là có ngày cong cao và thu nhtp cao dugc Tp doàn CN than- K .- it 

Narn tuyên duung: 
Näm 2018 có : - 40 thg là có tong thu nhp ti'r 300 triu dông/närn 

- 280 thg là có tOng thu nhp tr 200 triu dông den duói 300 triu 
dinäm. 

- Ngoài ra các to chirc doan the và chuyên mOn COng ty thu'anng xuyên quan tam 
chäm soc dieu kin sinh hot nghi ngoi cho nguani lao dng, cai thin dieu kin lam 
viêc, tang thu nhp cho nguai lao dng, to chrc các hot dng vui choi giãi tn sau 
thai gian lam vic cho nguani lao dng. 

Yêu câu các Die Quân dôc, Truang phông phO bien và thông báo den toàn the CB 
CNV trong don vj, cá nhân nguani lao dng có nhu câu cho con em h9c nghê thi dàng 
k và np hO scivê B phn dào tto- Phàng TCLD COng ty. / / 
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