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THÔNG BÁO
v ề  việc Tuyển sinh đào tạo nghề mỏ hầm lò năm 2023

Kính gửi: Thủ trưởng các Đơn vị trong Công ty.

Căn cứ vào yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023;
Công ty Than Thống Nhất -  TKV thông báo tuyền sinh đào tạo các nghề mỏ hằm 

lò năm 2023, cụ thể như sau:
1. Đối tư ọ n |: Nam giới
2. Nghề tuyển sinh đào tạo.
- So’ cấp nghề Khai thác mỏ hầm lò, thòi gian đào tạo 8,3 tháng (4,4 tháng học 

lý thuyết tại trưòng; 3,9 tháng thực tập sản xuất tại Công ty).
- Trung cấp nghề Khai thác mỏ hằm lò, thòi gian đào tạo 13,2 tháng (8,4 tháng 

học lý thuyêt tại trường; 4,8 tháng thực tập sản xuât tại Công ty).
- Trung cấp nghề Cơ điện mỏ hầm lò, thời gian đào tạo 14,2 tháng (10,2 tháng 

học lý thuyết tại trường; 4 tháng thực tập sản xuât tại Công ty).
3. Tiêu chuẩn.
- Tuổi: Từ 18 tuổi đến 35 tuổi.
- Sức khỏe: Cao lm55 trở lên, nặng 48kg trở lên, đạt sức khỏe loại 2 trở lên theo 

quy định của Bộ Y tế.
- Văn hóa:
+ Nghề Khai thác mỏ hằm lò: Tốt nghiệp THCS (9/12) trở lên.
+ Nghề Cơ điện mỏ hầm lò: Tốt nghiệp THPT (12/12).
4. No’i đào tạo: Trường Cao đẳng Than -  Khoáng sản Việt Nam.
5. Chế độ, quyền lọi được huởng.
- Được Công ty chi trả toàn bộ chi phí trong quá trình học (họcphí, tiền ăn,ở).
- Sau khi tốt nghiệp ra trường được Công ty ký kết họp đồng lao động không xác 

định thời hạn và bố trí làm việc theo nghề được đào tạo, được hưởng đầy đủ các chê độ, 
quyền lợi theo quy định hiện hành của Nhà nước, TKV và của Công ty.

6. Thòi gian tuyển sinh: Năm 2023.
- Thời gian đăng ký: Vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
- Địa điểm đăng ký: Bộ phận Tuyển dụng lao động (tầng 7) -  Phòng Tổ chức lao 

động Công ty Than Thống Nhất -  TKV (So 1, dường Lê Thanh Nghị, phường Cam Dỏng, 
thành phố cẩm Phả, tinh Quảng Ninh); Liên hệ đ/c Dương Quốc Trọng -  Phòng Tổ chức 
lao động, Sđt: 0966.045.960.

Nhận được thông báo, yêu cầu Thủ tr 'c  Đơn vị thông báo cho toàn thề 
CBCNV được biết và triển khai thực hiện./.

Noi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCLĐ, Tg


