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THÔNG BÁO 

Nội dung tài liệu ôn tập vòng 1 kỳ thi tuyển dụng  

viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2020 
 

Ngày 15/4/2020, Sở Y tế đã ban hành Thông báo số 42/TB-SYT nội dung 

tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế 

năm 2020.  

Thực hiện Văn bản số 392/UBND-NC ngày 21/4/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường, nâng cao hoạt động quản lý nhà nước 

trong công tác tuyển dụng viên chức năm 2020, Sở Y tế đã thay đổi hình thức 

tuyển dụng từ xét tuyển sang thi tuyển. 

Căn cứ theo các quy định của pháp luật về thi tuyển, Sở Y tế thông báo nội 

dung tài liệu ôn tập vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Sở Y tế năm 2020 như sau: 

1. Nội dung tài liệu môn Kiến thức chung tại Thông báo số 42/TB-SYT 

ngày 15/4/2020  (đã được thông báo và đăng tải trên Website Sở Y tế từ ngày 

15/4/2020). 

2. Bổ sung nội dung tài liệu môn Ngoại ngữ và Tin học như sau: 

a) Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh (trình độ bậc A1 và A2) theo chuẩn của Bộ 

Giáo dục và đào tạo. 

Nội dung: theo yêu cầu Bậc 1 (đối với vị trí việc làm/chức danh nghề 

nghiệp hạng IV và tương đương) và Bậc 2 (đối với vị trí việc làm/chức danh 

nghề nghiệp hạng III và tương đương) được quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 

b) Môn Tin học 

Nội dung: theo yêu cầu về kiến thức và kỹ năng sử dụng Công nghệ thông 

tin cơ bản theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin được quy định tại 

Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông. 

Thông báo này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế tỉnh 

Lạng Sơn và niêm yết công khai theo quy định./. 

* Lưu ý: Sở Y tế không phát hành tài liệu, thí sinh chủ động ôn tập theo nội 

dung tài liệu được đăng tải trên Website Sở Y tế tại địa chỉ: 

http://soyte.langson.gov.vn  

Nơi nhận:                                                          
- Sở Nội vụ (B/c);   

- Lãnh đạo Sở (B/c);        

- Các đơn vị có nhu cầu TD (Niêm yết); 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, TCCB, HSTD. 

GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                    

Nguyễn Thế Toàn 
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