
 UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NGOẠI VỤ 

 

Số:        /SNgV-LSHTQT 

V/v thông báo Lớp bồi dưỡng kỹ 

năng biên, phiên dịch tại Hà Nội  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
             Lạng Sơn, ngày      tháng 7  năm 2020 

 

 

Kính gửi:  Các sở: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Giáo dục và 

Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Khoa học và 

Công nghệ, Văn hóa Thể thao và Du lịch.  
  

 

 Sở Ngoại vụ nhận được Công văn số 148/CNV-VP ngày 02/7/2020 của Cục 

Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao về việc mời tham dự Lớp kỹ năng biên, phiên dịch tại Hà Nội 

do Cục Ngoại vụ phối hợp với Trung tâm Biên, phiên dịch quốc gia (TTBPD) tổ chức 

tại Hà Nội dành cho công chức, viên chức Cơ quan Ngoại vụ và các sở, ngành tham gia 

công tác đối ngoại tại các tỉnh, nhằm triển khai “Đề án Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại, 

ngoại ngữ và biên phiên dịch cho công chức ngoại vụ địa phương giai đoạn 2016 - 

2020”.  

Nhằm tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho công chức, viên 

chức của tỉnh, Sở Ngoại vụ thông báo, đề nghị các cơ quan xem xét cử công chức, viên 

chức tham gia Lớp kỹ năng biên, phiên dịch với Chương trình cụ thể như sau: 

 Thời gian: Dự kiến từ ngày 31/7/2020 đến ngày 28/8/2020. 

 Địa điểm: Học viện Ngoại giao, 69 Chùa Láng, Hà Nội.   

 Ngôn ngữ: 05 lớp (Tiếng Anh, Pháp, Trung, Lào, Khmer). 

 Số lượng học viên: Lớp tiếng Anh 30 học viên; Lớp tiếng Trung 20 học viên; 

Lớp tiếng Pháp, Lào & Khmer mỗi lớp 15 học viên. 

 Yêu cầu trình độ đầu vào: Sử dụng thành thạo ngôn ngữ đăng ký. 

  Nội dung: Ôn luyện, củng cố và nâng cao kiến thức cơ bản; lý thuyết chung về 

biên, phiên dịch; kỹ năng biên, phiên dịch cơ bản và nâng cao. 

 Kinh phí: Chi phí ăn, ở, đi lại do cơ quan cử cán bộ chi trả.  

 Các cơ quan có nhu cầu cử công chức, viên chức tham gia Lớp kỹ năng biên, 

phiên dịch nói trên, đề nghị gửi Danh sách đăng ký về Sở Ngoại vụ trước ngày 

15/7/2020 để tổng hợp, đăng ký với Cục Ngoại vụ qua Trung tâm (TTBPD), Học viện 

Ngoại giao - Bộ Ngoại giao. Đầu mối liên hệ của Sở Ngoại vụ: Đồng chí Nguyễn Thị 

Thu Hiền, Chuyên viên Phòng Lãnh sự - Hợp tác Quốc tế, ĐT: 0915999136, Email: 

hiensngvls@gmail.com.  

 Sở Ngoại vụ trân trọng thông báo./.  

 (Gửi kèm Công văn số 148/CNV-VP ngày 02/7/2020 của Cục Ngoại vụ - Bộ 

Ngoại giao và biểu Mẫu đăng ký ). 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- P. LSHTQT; 

- Lưu: VT. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

               Trần Thị Vân Thùy    
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