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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Danh mục tài liệu ôn tập nội dung thi môn chuyên ngành (vòng 2)
Kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021 của Sở Ngoại vụ

Thực hiện Quyế t đinh
̣ số 1488/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của Chủ tich
̣
UBND tỉnh Lạng Sơn về viê ̣c phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự
nghiệp trực thuộc Sở Ngoại vụ năm 2021,
Căn cứ vào Quyết định số 65/QĐ-SNgV ngày 08/9/2021 của Sở Ngoại vụ về
hình thức tuyển dụng viên chức năm 2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm
2021 của Sở Ngoại vụ thông báo danh mục tài liệu ôn tập nội dung thi môn chuyên
ngành (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021 trong đợt tuyển dụng
viên chức sự nghiệp năm 2021 như sau:
* Nội dung ôn tập gồm 02 phần:
- Tiếng Anh chuyên ngành:
+ Thư tín ngoại giao;
+ Lĩnh vực Chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, đối ngoại.
- Kiến thức kiến thức chuyên ngành (Có nội dung ôn tập kèm theo)
* Hình thức thi:
+ Tiếng Anh chuyên ngành: kỹ năng dịch nói, dịch viết;
+ Kiến thức kiến thức chuyên ngành: thực hành viết.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ (b/c);
- 01 thí sinh theo danh sách;
- HĐTDVC năm 2021, Ban Giám
sát, Ban Đề thi năm 2021;
- Lãnh đạo Sở;
- Trung tâm TT&DVTTĐN;
- Trang TTĐT của Sở;
- Lưu: VT, VP.

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2021

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ
Trần Thị Vân Thùy

NỘI DUNG ÔN TẬP KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2021

(Kèm theo Thông báo số:

/TB-SNgV ngày

/9/2021 của Sở Ngoại vụ)

1. Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về Quản lý
hoạt động thông tin đối ngoại;
2. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư
(Chương II. Thể thức văn bản và các phụ lục về thể thức văn bản);
3. Thông tư số 02/2019/TT-BTTTT ngày 08/3/2019 của Bộ Thông tin và
Truyền thông hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các bộ, cơ
quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
4. Quyết định 369/QĐ-UBND tỉnh Lạng Sơn ngày 31/3/2014 về việc thành
lập Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại trực thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng
Sơn.
5. Quyết định số 11/2016/QĐ- UBND ngày 17/02/2016 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn.
6. Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND tỉnh Lạng Sơn ngày 02/04/2020 của
UBND tỉnh quyết định sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 3
Quyết định số 11/2016/QĐ- UBND ngày 17/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về
việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ
tỉnh Lạng Sơn.
7. Quyết định số 17/QĐ-SNgV ngày 31/3/2021 của Sở Ngoại vụ ban hành
Quy chế quản lý hoạt động, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên
Trang thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn.

