
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Số:           /UBND-VH 

V/v thông báo lịch khảo sát năng 

lực ứng viên khoá bồi dưỡng, nâng 

cao kiến thức tiếng Anh chuyên 

ngành đáp ứng yêu cầu quản lý 

Công viên địa chất Lạng Sơn 

Hữu Lũng, ngày       tháng 3 năm 2022 

 

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. 

 

Thực hiện Công văn số 233/SVHTTDL-QLDL ngày 01/3/2022 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc thông báo lịch khảo sát năng lực ứng viên khoá 

bồi dưỡng, nâng cao kiến thức Tiếng Anh chuyên ngành đáp ứng yêu cầu quản lý 

Công viên địa chất Lạng Sơn. UBND huyện giao Phòng Giáo dục và Đào tạo 

thông báo cho các ứng viên của huyện về lịch khảo sát, thời gian, hình thức và nội 

dung khoá bồi dưỡng, nâng cao kiến thức Tiếng Anh chuyên ngành đáp ứng yêu 

cầu quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn, cụ thể như sau: 

- Thời gian: 14 giờ 30 – 17 giờ ngày 16/3/2022 (Thứ Tư).  

- Hình thức: Trực tuyến qua phần mềm Google MEET 

(https://meet.google.com/tid-fejm-bxe). 

- Nội dung: Mỗi ứng viên chuẩn bị nội dung bằng Tiếng Anh trước, bao gồm: 

01 bài giới thiệu về bản thân khoảng 02 phút và 01 bài thuyết trình về các điểm di 

sản văn hoá, ẩm thực, sản vật, danh lam thắng cảnh nổi bật của địa phương mình 

trong khoảng thời gian 08 phút) (đề nghị các ứng viên thống nhất với nhau về chủ 

đề nhằm tránh trùng lặp); đồng thời chuẩn bị các đề xuất về nội dung kiến thức, kỹ 

năng cần được bồi dưỡng. 

Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các ứng viên chuẩn bị kỹ các 

nội dung trình bày và thảo luận trước khi tham gia buổi làm việc./. 

(Có danh sách các ứng viên và các văn bản liên quan gửi kèm trên VNPT-iOffice) 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở VH,TT&DL tỉnh (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, VH&TT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Trần Quốc Phong  
 

https://meet.google.com/tid-fejm-bxe
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