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Số: 34/TB-HĐTDVC

Lạng Sơn, ngày 16 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO
Triệu tập thí sinh dự thi môn chuyên ngành (vòng 2)
trong kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Sở Ngoại vụ
Thực hiện Quyế t đinh
̣ số 1488/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của Chủ tich
̣
UBND tin
̉ h 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 kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1) ngày 11/9/2021
của Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021
của Sở Ngoại vụ thông báo triệu tập thí sinh (có danh sách kèm theo) dự thi thực
hành môn chuyên ngành (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:
1. Thời gian, địa điểm tổ chức
- Thời gian thi: Bắt đầu từ 14h00 phút ngày 25/9/2021 (Thứ 7)
- Địa điểm: tại phòng họp Tầng 3, Sở Ngoại vụ, số 10 đường Hùng Vương,
phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
2. Nội dung và hình thức thi môn chuyên ngành
Gồm 02 phần:
- Tiếng Anh chuyên ngành (Thời gian: 120 phút)
+ Thư tín ngoại giao;
+ Lĩnh vực Chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, đối ngoại.
- Kiến thức chuyên ngành (Thời gian: 60 phút)
(Đã có thông báo nội dung ôn tập).
* Hình thức thi: + Tiếng Anh chuyên ngành: kỹ năng dịch nói, dịch viết;
+ Kiến thức chuyên ngành: thực hành chuyên ngành.
3. Một số lưu ý đối với thí sinh
- Thí sinh có mặt tại địa điểm thi trước 30 phút.
- Mang theo giấy CMND/CCCD hoặc một trong các giấy tờ sau: hộ chiếu, giấy
phép lái xe (rõ ảnh) để kiểm tra trước khi vào phòng thi./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ (b/c);
- Giám đốc Sở (b/c);
- 01 thí sinh theo danh sách;
- Ban Giám sát KTDVC 2021;
- Hội đồng TDVC năm 2021;
- VP, Trung tâm TT&DVTTĐN;
- Trang TTĐT của Sở Ngoại vụ;
- Lưu: VT, HS.
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DANH SÁCH
Triệu tập thí sinh dự thi thực hành môn chuyên ngành (vòng 2) năm 2021 của Sở Ngoại vụ
(Kèm theo Thông báo số:
/TB-HĐTDVC ngày 16/9/2020 của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 Sở Ngoại vụ)
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