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S: 21/C V-TB. TSMP 
V vic tuyn thtc tap sinh va 

Tuyên dung lao d5ng nám 2019 

Ca Mau, ngày 18 tháng 3 näm 2019 

KInh gü'i: Các tru*ng Trung cp, Cao dãng va Di hQc. 

Tp doãn Thüy san Minh Phü xin gri l?ñ chào trân trçng dn Qu Trithng! 
Tp doàn ThUy san Minh Phü vói gn 30 nam kinh nghirn trong 11th vrc ch bMn và 

xuât khau torn. Th trizông xuât khâu cüa Minh Phü den han 50 Quoc gia và ving lành thô trén 
toàn the giâi. 

Ben cnh th rnnh v ch bin va xuAt kh.u, Tp doàn ThUy san Minh Phü dà có han 
15 näm kinh nghim ye nuôi tOrn và dang day mnh ye llnh vçrc nuoi torn cOng ngh cao nhm 
hoàn thin "chuôi giá trj torn" tr khâu con giông den nuôi torn, ché biên và xuât khâu. Hin tai, 
Minh Ph dang triên khai nuoi torn siêu ththn canh rng d%mg Cong ngh cao trên din tIch han 
900 ha do Minh Phü trrc tiép quãn l ti tinh Kiên Giang va Ba Rja —Yiing Tàu, ngoai ra Mmli 
Phü cflng dang lien két nuôi torn vâi các dôi tác khác trong khu vrc dông bang song Ciru Long. 
Dc bit, Minh Phü dang triên khai Dr an "Khu phc hcip nông nghiep cong ngh cao" tii tinh 
Kiên Giang trên din tich 12.500 hecta. 

Xu& phát tr tinh hInh thrc t v nhu cAu nhãn 1%rc d h trçi, phiic vi các mô hInh nuôi 
torn üng ding cOng ngh cao; Tp doàn Thüy san Minh Phü thông báo tuyên lao dsng vâi các 
diêu kin sau: 

I. TUYEN THTIC TAP SINH 
1. SiJ Lwing: 100 ngwô 
2. Doii twng xét tuyln: Narn, nft là sinh viên dang theo h9c các chtrang trInh tr trung 

cap trâ len, chuyên ngành thüy san; 
3. Dja di!m thrc tçip: Ti các farm nuôi cüa tp doàn Thüy san Minh Phá thuc tinh 
Kiên Giang và Ba Rja Wing Thu và các vüng khác. 
4.ChEd3, chInh sac/i: 
o Disçic h trç ch i min phI trong su& thôi gian tlirc tap; 
o Duçic M trçi chi phi an u6ng trong su6t thii gian thrc tp; 
o Duac h tr? chi phi sinh hot 4.000.000d/ngu&i/thang; 
o Duic M trçi chi phI di 1.i tir tn.r&ng dn noi thc tp (cã lut di và v); 
o Co ca hi dxçic tip cn các mô hmnh, k5' thut nuOi torn tiên tMn nMt; 
o Duic huâng dan, chia sé kinh nghim tir nhfrng ngithi cO nhiu nãm kinh nghirn; 
o Các sinh viên có nguyen vçng sê ducic uu tiên tuyn diing vào lam vic chInh thIrc 

ti Tp doàn Thüy san Minh Phü sau khi hoàn thành tot thôi gian thirc tap. 
5. Cdc bwôc xét tuyin: 

Tnxing ncñ sinh vién dang theo hQc 1p danh sách sinh viên dang k thuc tp và gfri 
kern cOng van den Tp doàn Thüy san Minh Phil. 
Tp doân ThUy san Minh Phü tip nhn thông tin, xem xét và làmc vOi Trithng 
v k hoch thc tp cho sinh viên và các ni dung lien quan; 
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- Tp doàn ThUy san Mmli Phü tip nhn thông tin. xem xt và lam vic vói Tru'àng ye ke hoch thrc tp cho sinh vien vâ các ni dung lien quan; 
U. TIJYEN DUNG LAO DQNG 
1. Di tirqng và s6 lirçrng tuyn dung: 

1.1. Lao dringphd thang: 

o Ddi lir,mg tuyën dwig. Nam. NU dà qua ão to s cp v nuôi trng thOy san 
o Sc1 lwmg: 2O0ngui; 

1.2 Lao d3ng dd qua dâo Igo: 
o Ddi lwçxng tuvén dng: Nam. NO Co trinh d Cao Däng. Di H9c vC nuOi trng thüy san 

o Sd hamg.' lOO ngirO'i; 
2. Dja dim Jam vic: Lam vic Lai cac farm nuôi cUa LIp doàn lhOy san Minh PhO 

thuOc tinh Kiên Giang, tinh Ba Rja VUng Thu v cAc vUng khác. 
3. Ch d krong, thtr?tng va cAe chinh sAch: 

3.1. Mfr.e Iwong ct.t ban (thang bIc lining cu thi hem theo ben dwoi): 
o Ltrcrng khoi dim cOa cOng nhân dâ qua dào to s cap: 5.50th000 dngJtháng 
o LLrong khài dim cüa lao dOng có trinh d cao dAng: 6.000.000 dcng/tháng. 
o Lucmg khii diem cüa lao dong có trInh d di h9c: 6.500.000 dng/tháng 

3.2. Mik thwóng: 
ThLông theo hIu qua di vâi ting vj tn cong vic, bao gOm 

thtràng theo nLng suCt tOrn nuôi dt dLnC theo t&ng vu nuOL thtràng t6ng ket cui nAm, thu&ng lirong tháng 3... 

3.3. C'dc clifnh sad,: 
o Dtrcyc cung cp ch a, bao An ung. din, nv&c sinh hot min phi; 
o Dtrçic cong ty mua bâo hem dy dU theo dUng quy dlnh: 
o Duc to diu kin lAm vic t6t nht vA phu hp nhát theo t&ng v tn; 
o Dtrçc tao c hi d h9c tp nhãm nAng cao trInh d. k nang: 
o Drrcic tgo cy hi cnh tranli cOng bAng. và nhiu cci hOi thAng tin. tAng lumg: 
o CO co- hi dtrçc tiép can câc mO hinh, k thuth nuOi tOrn tien tien nhAt: 
o DLrrc hirOng dan. chia sé tirnhAng ngLr&i cO nhiEu nAni kinh nghim: 

4. PhOug vn vâ tuyn dung; (Jng viên vui lông gUi hi so- qua email theo dja clii lien 
lacbên.dirôj. 

Ill. CAC YEU CAU CHUNG oO! vth njrc T4P srr* VA LAO DQNG 
Co sOt khOe tót, dAm bAo thrc hin t& cOng vic a cAc farm fool tOrn; 
PhAm ch& do dOt t&, trung thrc. chju kho, nhit tinh. hot bat. nAng n6; 
P1iAi chap hAnh nghiCm quy dnh cOa no-i dn thijrc tip. lAm viêc: 

ChAp hAnh s phAn cOng cUa cAn b quAii I> ti no-i dn thrc tip. lAm vic. 
Moi thông tin lien lac vui lông lien h Ong Ducrng Thanh Thoi — Trçr  l Tong Giâm D6c 

Tp doAn lhUy sAn Minh PhU. Email: Duongthanhthoaj. rninhphu.corn. SO diên thoti: 
0918647773. 

No-i nhn: 
- N/u kinh gui; 
- LUU. TL. Dwon Than/i Thoqi. 
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5.50 6.05 6.66 7.19 

COng nhán k 
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Cao däng 

sir 

5.50 6.05 

7.99 8.62 9.06 9.51 9.98 10.48 

To pho 
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Thu kho trung 
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ThO kho di hçc 

Phö GiOm dOc 
15.041 16.50 18.15 19.97 2156 22.64 23.77 
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PIW Lvc BANG THANG B3C LIYONG CAC ViJNG NUÔI NAM 2019 
i.p DOAN THUY SAN MINII PHU 
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