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THÔNG BAO 
Tuyên sinh dào tao  ngh khai thác ham là, cadin mô hm là 

(H trung cap nghê, so cap nghê) 

Kinh gi:ri: Các phông ban, phân xuâng trong toàn Cong ty. 

Cong ty Than Duong Huy thông báo tuyn sinh ngh khai thác mô hm là, Co 
din mö ham là ph1ic v cho cong tác san xuât nhu sau: 

I. Dào to ngh khai thác mô hm lô: 
- Trung cp nghê KT khai thác mô ham là: Thai gian dào tao  15,7 tháng. 
- Trung cp ngh xây dxng mô hm là: Thi gian dào tao  16,1 tháng. 
- So cp ngh KT khai thác mö ham là, xây dirng mó ham là: Thai gian dào tao 

8,3 tháng. 
II. Dào tio nghê co' din mó hm lô: 

- So cp ngh co' din mô hAm là vtn hành thit bj : Thai gian dào tao  03 tháng. 
- Trung cAp nghê co din mó ham là: Thai gian dào tao  19 tháng. TP 

III. Tiêu chuAn tuyn ding hQc sinh d cho di hQc ngh: (( 
- Nam thanh niên có tuOi di tü 17-3 5 tuOi. Cao 1 ,55m, näng 50 kg trâ lêh  CÔNGT 

không có bnh truyn nhim, khOng nghin ma tüy. 
+ Di vài ngh khai thác mó ham là có trInh d van boa tot nghip THPT(12/12), 

THCS (9/12). 
+ Di vâi trung cap nghê co din mO ham là yêu câu tot nghip PTTH(12/12). 
+ DOi vOi nghê 4n hành thiêt bj co din yêu câu tOt nghip THCS(9/12), 

TFIPT(12/12). 
IV. Kinh phi dào to: Theo Quyêt djnh so 244 1/QD-HDQT cüa Tp doàn CN 

than — KS Vit Nam.HQC sinh duçic cap 100% kinh phi dào t,o bao gm: 
+ Tiên h9c phi Ca khóa h9c. 
+ Tiên an, tiên a trong qua trInh h9c. 

V. Hil so' tuyên sinh: 02 b. 
- 04 bàn so yêu l ljch ( có dan ãnh và dóng du xác nhan cüa dja phirong) 
- 02 bàn sao bang TN van hóa hoc bàn chInh giây CN tt nghip tam  thai. 
- 02 bàn sao hçc ba có cOng chig, 02 bàn sao giây khai sinh có cOng chirng. 
- 02 phiêu dAng k h9c nghê (Ghi rO nguyen vçng h9c ngh, dan ãnh dóng du giáp lai). 
- 14 ánh (08 ãnh 3x4) và 6 ành (4x6), 02 bàn sao chirng minh thu nhân dan có 

cOng chüng, 02 bàn xác nhn nhân sir (do cong an phLràng x cap), 02 bàn cam kt khOng 
nghin hit, 01 bàn dang k tam  trü  tam  yang. 

- Giây chirng nhn sue khöe. 
VI. Tho'i gian tiêp nhin h1 so': Vào các ngày trong tuAn t1r thir 2 dn thir 6, nhp 

h9c vào các ngây dâu tháng trong nãm. 
VII. Dja diem nhn ho so': B phn dào tao  — Phàng TCLD COng ty. 

A A A A - A - a A. . VIII. M9t so che d9 dai ng9 cia thirc hiçn doi voi thçr to: 

- Hang närn thç là, co din là tiêu biu xuAt sAc trong lao dng san xuAt dixçic di 
tham quan, nghi mat cüng v, con trong gia dInh tir 3-5 ngày, Cong ty dài th9 toàn 
b chi phi an &, di Iai... 



- Hang qul Cong ty t chirc gp mt thçi là, ca din là có ngày cOng cao và duçic 
b sung tin luang vói mirc thu&ng t1r 500.000 dông den 2.000.000 dOng, thu&ng cho 
03 thci là xu.t sc nht mi ngi.thi 01 tivi và cüng vq con an nghi mien phi mt dém 
tai Khách  san  Hãi Yen. 

- Hang quI Cong ty xét thithng khuyên khIch an toàn cho cong nhân toàn Cong ty 
riêng thçi là, co din là rni1rc thu0ng tir 600.000d0ng -:- 900.000 dong. Hang nàm 
Cong ty xét thtthng AT näm cho cOng nhân. 

- Dôi vói vic an a, di iai,  tam giit sau ca lam vic: 
+ Các bp an trong Cong ty thirc hin phiic v1i an tçr ch9n mien phi cho 100% so 

ngithi lao dng lam vic trong khai triz?mg, dam bào chat luçmg tot, dáp üng tái san 
xut sirc khóe cho nguai lao dng. Trong do mirc an djnh luçmg cUa thq là và nhffiig 
nguai lam vic trong ham là là cao hon câ. 

+ Cong ty lap dt day chuyên rira mQi cho Cong than lam vic trong ham lO, nhà 
tam nuâc nóng, nhà gitt khép kin ph1ic vi1 chu dáo sau mi ca lam vic. 

+ Nguôi lao dng den nai lam vic và tth ye noi & duçrc dua don mien phi, 
phixo'ng tin dam bào sach  së, có may lanh. * 

+ Cong ty cO 2 khu nhà chung cu (khu 5 tang và khu 9 tang) vai 156 phông nghi 
khép kin khang trang sach  sê, yen tinh. 

- Th lO, co din là duqe ho trg tiên ye xe ye quê trong dip  Têt Nguyen Dan. 
- Các djp l, têt nguai lao dng ducic nghi hu&ng nguyen hxong và b sun. tin 

hiong. 
- Duçc trá phii cap tharn lien nghê dôi vai thçi lô có thai gian cong tác tir 0 

tth len và t' l tang theo sO nám cOng tác. ?PTHAN 

- Thç là, Ca din là khOng a cUng gia dinh lam vic dü tir 21- :-24 cOng trâ lêi 
däng k3 nghi lam vic lien t11c ti'r 3-5 ngày/tháng d v thàm gia dInh a xa n& 
vic va duçic Cong ty ho trci tiên xe cho cOng nhân là: 500.000d/luqt. 

- COng tác khám sue khOe djnh kS'  ducic thirc hin du dn 2 lnInam. 
-Hang näm Cong ty hO trçl lien 2.000.000d cho CBCNV toàn Cong ty di nghi cui 

tuântr2-:-3ngày. 
- DOi vOi thçi là, Ca din là có ngày cOng cao yà thu nhp cao duçc Tp doan CN 

than- KS Vit Narn tuyen duong: 
Näm 2019 cO : - Co han 200 tho là cO tOng thu nhp tir 300 triu dngInam 

- 1340 th9' là có tOng thu nhp tr 200 triu dông den duâi 300 triu 
d/näm. 

- Ngoài ra các to chrc doàn the và chuyên mon Cong ty thiiông xuyên quan tam 
chàm soc diu kin sinh hoat  nghi ngoi cho ngu'Yi lao dng, câi thin diêu kin lam 
vic, tang thu nhp cho nguYi lao dng, to chüc các hoat  dng vui choi giâi trI sau 
thai gian lam vic cho ngui lao dng. 

Yêu câu các D/c Quãn doe, Trung phOng phô biên và thông báo den toàn the CB 
CNV trong dan vj, Ca nhân ngi lao dng Co nhu câu cho con,,ém hçc nghê thI däng 
k và np ho so ye B phn dào tao  - Phàng TCLD COng ty./ 
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Ncri nh1n: 
- Dãng üy (B/c) e-copy; 
- Các D/c PGD, CD, DIN (e-copy); 
- Các phông, các PX (e-copy); 
- Liru TCLD, VT. 
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