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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập cho thí sinh dự tuyển viên chức  

vào làm việc tại Trung tâm Dịch thuật - Dịch vụ đối ngoại năm 2021 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ 

 

Căn cứ các Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 và số 

10/2020/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ; 

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Cán 

bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019; Nghị định số  115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  Thông 

tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy 

chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, 

thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét 

tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức;  

 Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, 

viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý 

doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh;      

Căn cứ  Công văn số 5963/UBND-NC2 ngày 09/9/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hà Tĩnh về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Dịch thuật - Dịch vụ đối ngoại Hà 

Tĩnh năm 2021; Công văn số 1787/SNV-CCVC ngày 15/9/2021 của Sở Nội vụ về việc 

hướng dẫn tuyển dụng viên chức Trung tâm Dịch thuật - Dịch vụ đối ngoại Hà Tĩnh;  

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở và Phó Giám đốc phụ trách Trung 

tâm Dịch thuật - Dịch vụ đối ngoại.  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập cho thí sinh dự tuyển viên chức 

vào làm việc tại Trung tâm Dịch thuật - Dịch vụ đối ngoại năm 2021 (có danh mục 

tài liệu cụ thể kèm theo). 

Điều 2. Giao Văn phòng-Thanh tra đăng tải công khai tài liệu ôn tập trên 

Cổng thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ: https://songoaivu.hatinh.gov.vn. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

https://songoaivu.hatinh.gov.vn/
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Chánh Văn phòng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dịch thuật - Dịch vụ 

đối ngoại và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Trung tâm DT - DV đối ngoại; 

- Lưu: VT, VPTTr. 

                        GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

    Thái Phúc Sơn 
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