
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HỮU LŨNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:          /UBND-VH Hữu Lũng, ngày      tháng 03 năm 2022 

V/v tuyển Cộng tác viên cho Ban 

Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn 
 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

- UBND các xã: Đồng Tân, Cai Kinh, Hòa Lạc, Yên Sơn, 

Yên Thịnh, Yên Vượng, Hữu Liên, Thiện Tân, Đồng Tiến, 

Thanh Sơn, Nhật Tiến, Minh Tiến.  

 

Thực hiện Công văn số 198/SVHTTDL-QLDL ngày 23/02/2022 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về việc tuyển cộng tác viên cho Ban Quản 

lý Công viên địa chất Lạng Sơn, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị triển 

khai thực hiện một số nhiệm vụ như sau: 

1. Rà soát đối tượng ứng viên: Là cán bộ, công chức, viên chức của các cơ 

quan, đơn vị; cán bộ quản lý, giáo viên bộ môn văn, sử, địa, tiếng Anh và học sinh 

của các xã: Đồng Tân, Cai Kinh, Hòa Lạc, Yên Sơn, Yên Thịnh, Yên Vượng, Hữu 

Liên, Thiện Tân, Đồng Tiến, Thanh Sơn, Nhật Tiến, Minh Tiến; cộng đồng địa 

phương, người dân bản địa, doanh nghiệp homestay, nhà hàng, khách sạn trong 

vùng Công viên địa chất Lạng Sơn.  

2. Yêu cầu đối với các ứng viên: Tham gia tự nguyện, nhiệt tình, trách 

nhiệm và có tâm huyết, khát vọng cống hiến cho sự phát triển của Công viên địa 

chất Lạng Sơn. 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc, khẩn trương tiến hành 

rà soát, tổng hợp danh sách đăng ký Cộng tác viên Ban Quản lý Công viên địa chất 

Lạng Sơn (họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, năng lực sở trường, khả năng sử dụng 

tiếng Anh (nếu có), điện thoại, email).  

Danh sách gửi (bằng văn bản) về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và 

Thông tin huyện) trước 10h00 ngày 04/3/2022./. 

(Các văn bản liên quan gửi kèm trên VNPT-iOffice) 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, VH&TT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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