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THÔNG BÁO
về việc Thông tin tuyển sinh, đào tạo nghề kết hợp học văn hóa chương trình 

G DTX cho học sinh lóp 9 năm học 2022-2023

Căn cứ Công văn số 110/TCV-PHCP ngày 03/02/2023 của Phân hiệu đào tạo cắm  
Phả - Trườn2 ; Cao đẳng Than -  Khoáng san Việt Nam, về việc tuyến sinh, dào lạo !'gh< 
kết họp học vãn hỏa chuông trình GDTX cho học sinh lớp 9 năm 2022-2023.

Để có nguồn lao động bền vững cho TKV nói chung và cho Công ty Than T hông 
Nhất -  TKV nói riêng. Công ty thông báo tới toàn thể CBCNV được biết về chương 
trình tuyển sinh, đào tạo nghề kết họp với học văn hóa đối với con, em người lao dộng 
trong Công ty do Phân hiệu đào tạo cẩm  Phả - Trường Cao đang Than -  Khoáng cm 
Việt Nam tiếp nhặn và đào tạo cụ thể như sau:

1. Đối tưọ’ng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp Trung học cơ sở (9/12), co hộ 
khẩu trong tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh lân cận.

2. Ngành nghề, thòi gian đào tạo:
- Ngành nghề: Điện công nghiệp, Công nghệ ô tô; Kỹ thuật chế biên món ăn; 

Hướng dẫn Du lịch; Nghiệp vụ Nhà hàng, khách sạn; Nghiệp vụ Lễ tân ...
- Thời gian đào tạo: 20 tháng. Bằng tốt nghiệp: Trung cấp.
3. Ché độ, quyền lọi của nguôi học nghề:
- Người học được hỗ trợ 100% chi phí đào tạo nghề và học văn hóa.
- Học văn hóa Trung học phổ thông theo chương trình giáo dục thường xuyên. Thời 

gian học văn hóa 03 năm (song song với thời gian học nghê).
- Sau 03 năm học, học sinh được được cấp bằng Trung cấp nghề và băng THP r 

Quốc gia.
4. Địa điểm học và tiếp nhặn hồ sơ:
- Phân hiệu đào tạo cẩm  Phả - Trường Cao đẳng Than -  Khoáng sản Việt Nam 

(Đ/c: Số 156 đường Đặng Châu Tuệ, kmio phường Quang Hanh, thành phô Câm Pha 
tỉnh Quảng Ninh).

- Thòi gian nộp hồ sơ: truớc ngày 15/8/2023.
(Mọi vướng mắc liên hệ trực tiếp Trưởng khoa sư phạm  -  GDTX: Cô Vũ Thị Ván 

Hà, SĐT: 0902 568. 685)
Nhân đươc thông báo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triên khai thục 

hiện ./.

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

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



V



TẬP ĐOÀN CN THAN- KHOÁNG SẢN VN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường Cao đẳng Than -  Khoáng sản Việt Nam tuyển sinh học nghề trình độ 
trung cấp năm  học 2023 -  2024:
1. Đối tượng tuyển sinh:

Học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở, có hộ khấu ở tỉnh Quảng N inh và các 
tỉnh lân cận.
2. Ngành nghề, thời gian đào tạo.

- Ngành nghề: Đ iện Công nghiệp, Công nghệ ô tô, Kỹ thuật chế biến món ăn,
Hướng dẫn Du lịch; N ghiệp vụ Nhà hàng, khách sạn; Nghiệp vụ Le tân .....

- Thời gian đào tạo: 20 tháng. Bằng tố t nghiệp: Trung cấp.
3. Chế độ, quyền lợi của người học nghề.

- Được hỗ ừ ợ  100% kinh phí đào tạo theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 
27/8/2021 của Chính phủ

- Được học văn hóa Trung học phổ thông theo chương trình Giảo dục 
thường xuyên. Thời gian học văn hóa 03 năm (song song với thời gian học nghề).

Học sinh học văn hóa THPT được hỗ trợ 100% học p h í theo Nghị quyết 
310/2020/NQ-UBND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Sau 03 năm học, học sinh được cấp bằng Trung cấp và bằng TH PT Quốc gia.
4. Địa điểm học và tiếp nhận hồ sơ: Trương CĐ Than -  K hoáng sản Việt Nam

- Khoa Sư phạm và G iáo dục thường xuyên- Phân hiệu đào tạo c ẩ m  Phả, số 156 
đường Đường Đặng Châu Tuệ, km 10 phường Quang Hanh, TP c ẩ m  Phả.

Thời gian nộp hồ sơ: trước 15/8/2023

TRƯỜNG CAO ĐẢNG 
THAN - KHOẢNG SĂN VIỆT NAM

SỐ: JỰỊ /TB-CĐTKV Quảng Ninh, ngày tháng y  năm 2023

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THONG BẢO TUYÊN SINH

K hoa SP và GDTX; SĐT
Noi nhân:
-  ƯBND, Phòng LĐTB & X H  các huyện;
- Trung tâm Dịch vụ việc làm;
- ƯBND các phường, xã,

Trưởng các thôn, xóm;
-  Các trường THCS, THPT;
- Lưu VT, K.SP&GDTX.

KT. HIỆU TRƯỞNG



HÒ S ơ  ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HỌC NGHÈ 
KẾT HỢP HỌC VĂN HÓA CHƯƠNG TRÌNH GDTX

L HỐ S ơ  ĐĂ NG  K Ý X ÉT TUY ỂN HẺ TRUNG CẤP

1. Học bạ THCS bản sao y chứng thực (01 bản)

2. Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm  thời bản sao y chứng thực (03 bản)

3. B ản sao hoặc sao y chứng thực Giấy khai sinh (03 bản)

4. Sao y chứng thực nơi cư trú (03 bản)

5. Phiếu đăng ký dư tuyển vào GDNN (theo mẫu)

6. Sơ yếu lý lịch HSSV (theo m ẫu 01 bản)

7. Ả nh 3x4 nền xanh (02 cái)

n. HÒ sơ ĐẢNG  K Ỷ  X ÉT TUYỂN HQC THPT HẺ G PT X

1. Bản sao giấy khai sinh họp lệ (chứng thực )

2. Bằng Tốt nghiệp THCS với học sinh tốt nghiệp trước 2022 (bản chính)

3. Chứng nhận tố t nghiệp với HS tố t nghiệp 2023 (bản chính)

4. Học bạ  THCS bản chính

5. Giấy xác nhận chế độ ưu tiên (nếu có)

6. Giấy xác nhận nơi cư trú bản sao chứng thực

7. Giấy xác nhận nhân thân với học sinh tốt nghiệp trước 2023

8. Đơn xin dự tuyển dán ảnh và  xác nhận của cơ sở GDNN (theo mẫu)


