
 ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:           /UBND-KT 

 

Lạng Sơn, ngày     tháng 6 năm 2020 
 

V/v đưa 05 trí thức trẻ ra khỏi danh 

sách làm việc có thời hạn tại các 

hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018-2020 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

 

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 

83/TTr-SNN ngày 10/6/2020 về việc đưa ra khỏi danh sách 05 trí thức trẻ về 

làm việc có thời hạn tại các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, 

giai đoạn 2018-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Đồng ý đưa 05 trí thức trẻ (có danh sách kèm theo) ra khỏi danh sách 

làm việc có thời hạn tại một số hợp tác xã thuộc Mô hình thí điểm đưa trí thức 

trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở các Hợp tác xã nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018-2020. 

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở 

Nội vụ và cơ quan liên quan hướng dẫn các Hợp tác xã, cá nhân tại mục 1 Công 

văn này thực hiện thanh lý hợp đồng lao động, bàn giao công việc theo quy 

định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: NV, TC; 

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 

- Các Hợp tác xã, cá nhân liên quan; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 



DANH SÁCH 

Cá nhân đưa ra khỏi danh sách trí thức trẻ làm việc có thời hạn  

tại các hợp tác xã thuộc Mô hình thí điểm đưa trí thức trẻ tốt nghiệp đại 

học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở các Hợp tác xã nông nghiệp  

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

(Kèm theo Công văn số        /UBND-KT ngày    /6/2020 của UBND tỉnh) 

 

 1. Bà Phạm Thị Yến Hoa, Hợp tác xã Dũng Tiến, địa chỉ: Thôn Thâm Ho, 

xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định; 

2. Ông Lương Đình Xuyên, Hợp tác xã Mu Hoom, địa chỉ: Số 67, đường 

Cốc Lùng, khu 2, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định; 

3. Ông Lường Văn Quảng, Hợp tác xã Đồng Bục, địa chỉ: Xã Đồng Bục, 

huyện Lộc Bình; 

4. Bà Hoàng Phương Trà, Hợp tác xã Sản xuất nông lâm thương mại tổng 

hợp Trấn Ninh, địa chỉ: Thôn Nà Chả, xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan. 

5. Bà Hà Thị Nguyệt, Hợp tác xã Hợp Thịnh, địa chỉ: Thôn Phai Luông, 

xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc./. 
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