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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Hạ Long, ngày 23  tháng 02 năm 2023 
 

                         

                     Kính gửi: 

 

- Trung tâm Truyền thông và văn hóa Thành phố; 
 - UBND các xã, phường; 
 - Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Ninh; 
 - Công ty cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin. 

       

Thực hiện thông báo số 30/TB-UBND ngày 31/01/2023 của UBND thành 

phố Hạ Long V/v Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Minh - 

Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hạ Long tại cuộc họp nắm bắt tình 

hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và tháo gỡ các khó khăn 

cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn Thành 

phố. Tại cuộc họp, Công ty cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin có ý kiến kiến 

nghị với Thành phố: Hiện nay, Công ty đang thiếu khoảng 400 lao động; đề 

nghị UBND Thành phố quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để thu hút các lao động 

từ khu vực các xã của thành phố Hạ Long. 

 Căn cứ ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 30/TB-UBND ngày 31/01/2023 

của UBND thành phố Hạ Long, trong đó giao Phòng Lao động - TB&XH 

Thành phố chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường, các cơ sở đào tạo nghề, 

Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Ninh trên cơ sở đề xuất các vị trí việc làm 

còn thiếu của Công ty cổ phần than Hà Lầm để thông báo thông tin tuyển dụng, 

tuyển sinh đến các đối tượng có nhu cầu. 

Ngày 23/02/2023, Phòng Lao động - TB&XH thành phố Hạ Long nhận 

được văn bản số 283/HLC-TCLĐ ngày 22/02/2023 của Công ty cổ phần than 

Hà Lầm - Vinacomin về việc cung cấp thông tin nhu cầu tuyển sinh học nghề, 

tuyển dụng lao động vào làm việc tại Công ty. Theo đó, trong năm 2023 Công 

ty cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin có nhu cầu tuyển dụng 322 lao động nghề 

khai thác mỏ hầm lò; 20 lao động nghề sửa chữa cơ điện trong hầm lò và có nhu 

cầu tuyển sinh học nghề trình độ trung cấp, sơ cấp Kỹ thuật khai thác mỏ hầm 

lò; Sơ cấp Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò (tổng số: 430 chỉ tiêu học nghề). 

Nhằm thực hiện mục tiêu giải quyết việc làm cho lao động địa phương, 

kịp thời cung ứng nhân lực cho các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn năm 2023 

và tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp số 10-QCPH/TUHL-

ĐUTQN ngày 25/5/2021 giữa Thành ủy Hạ Long và Đảng ủy Than Quảng Ninh 

giai đoạn 2021 - 2025. 

Phòng Lao động - TB&XH Thành phố đề nghị Trung tâm truyền thông và 

văn hóa Thành phố, UBND các xã, phường, Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng 

Ninh và Công ty cổ phần than Hà Lầm phối hợp triển khai thực hiện một số nội 

dung cụ thể như sau: 



1. Trung tâm truyền thông và văn hóa Thành phố tuyên truyền, thông báo 

rộng rãi nhu cầu tuyển dụng lao động, tuyển sinh học nghề của Công ty cổ phần 

than Hà Lầm - Vinacomin trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin 

điện tử Thành phố và trên các trang Fanpage, DDCI của Thành phố; 

2. Đề nghị Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Ninh phối hợp thông tin 

tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử của đơn vị, tại các Sàn giao dịch 

việc làm định kỳ và tuyên truyền đến người lao động đã đăng kí tìm việc làm, 

học nghề trong cơ sở dữ liệu thị trường lao động của đơn vị;  

3. Ủy ban nhân dân các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, thông báo rộng 

rãi trên hệ thống loa phát thanh, trang thông tin điện tử, bảng tin, bảng thông báo 

của tổ dân, khu phố...về nhu cầu tuyển dụng lao động, tuyển sinh học nghề của 

Công ty cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin đến đông đảo người dân, người lao 

động địa phương biết, tham gia tuyển dụng, tuyển sinh học nghề nếu có nhu cầu; 

đặc biệt quan tâm tuyên truyền đến lực lượng bộ đội xuất ngũ hằng năm trở về địa 

phương và lực lượng lao động chưa có việc làm, việc làm thời vụ, không ổn định, 

lực lượng lao động chưa qua đào tạo có nhu cầu tìm việc làm, đào tạo nghề theo 

danh sách vừa triển khai rà soát, thống kê năm 2023; 

4. Đề nghị Công ty cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin: 

- Tiếp tục thường xuyên phối hợp với Phòng Lao động - TB&XH Thành 

phố trong công tác thông tin nhu cầu tuyển sinh sinh học nghề, tuyển dụng lao 

động của đơn vị; Đồng thời phối hợp thông tin, cung cấp danh sách người lao 

động Hạ Long đã được tuyển dụng vào làm việc, tuyển sinh vào học nghề tại 

đơn vị để kịp thời tổng hợp báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố, Sở Lao động 

- TB&XH tỉnh về kết quả công tác phối hợp, hỗ trợ thông tin, tuyên truyền, 

cung ứng lao động cho các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn nói chung, các 

đơn vị, doanh nghiệp thuộc ngành Than nói riêng; 

- Phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường trên địa bàn Thành phố 

trong công tác tuyển dụng lao động, tuyển sinh học nghề.  

Chi tiết thông tin tuyển dụng lao động, tuyển sinh học nghề của Công ty cổ 

phần than Hà Lầm - Vinacomin (theo File công văn số 283/HLC-TCLĐ đính kèm). 

Phòng Lao động - TB&XH Thành phố đề nghị các đơn vị quan tâm, phối 

hợp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                   

- Như trên (phối hợp); 

- UBND Thành phố (B/c); 

  - Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Phạm Thị Nhàn 
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