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 Căn cứ kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh năm 2012 và các năm tiếp 

theo Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giao cho Công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên Than Hạ Long -Vinacomin (Công ty TNHHMTV 

Than Hạ Long -Vinacomin). 

Năm 2012, Công ty TNHH MTV Than Hạ Long - Vinacomin tuyển sinh 

trung cấp các nghề:  

- Kỹ thuật Khai thác mỏ hầm lò 

- Kỹ thuật Xây dựng mỏ hầm lò 

 1. Đối tượng đào tạo:  

 - Là công dân Việt Nam có đủ sức khỏe theo quy định nghề nghiệp (cao 1m 

55, nặng 50 Kg trở lên, không mắc bệnh truyền nhiễm, tệ nạn xã hội, bệnh tim mạch, 

mắt kém) có tuổi đời từ 17 đến 25; không có tiền án tiền sự. 

 - Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông, bổ túc 

văn hóa hoặc tương đương. Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương 

năm thứ nhất học thêm 01 năm văn hóa. 

 2. Phạm vi vùng tuyển sinh: Các địa phương trong cả nước . 

 3. Thời gian học và kinh phí đào tạo: (Cụ thể theo biểu kèm theo). Tổng 

mức chi phí  đào tạo cả khóa học được Công ty đài thọ, bao gồm: Học phí, lệ phí ký 

túc xá, tiền ăn. 

 Khi học sinh đi thực tập tại Công ty nếu cùng công nhân trong Công ty trực 

tiếp làm ra sản phẩm sẽ được trả tiền công theo quy định của Tập đoàn.  

 Khi tốt nghiệp ra trường học sinh được Công ty bố trí làm việc tại các xí 

nghiệp trực thuộc Công ty. 

 4. Địa điểm đào tạo: Tại các trường dạy nghề trong Tập đoàn Công nghiệp 

Than - Khoáng sản Việt Nam 

 5. Hồ sơ đăng ký học: Theo mẫu quy đinh, nếu không trúng tuyển Công ty 

không trả lại hồ sơ cá nhân.  

Nơi nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức Lao động Công ty TNHHMTV Than Hạ 

Long - Vinacomin - Khu Đô thị phường Cao Xanh - Thành phố Hạ Long - tỉnh 

Quảng Ninh. Điện thoại : 033 3826258 

           Công ty TNHHMTV Than Hạ Long - Vinacomin thông báo./. 
 

             KT. GIÁM ĐỐC  

                                                         Phó giám đốc                                                                
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