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THÔNG BÁO
Tài liệu ôn tập Kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Nam năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 7391/KH-UBND ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh 
về tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022, Hội đồng tuyển 
dụng công chức tỉnh Quảng Nam năm 2022 thông báo danh mục tài liệu ôn tập 
đối với các môn thi trong Kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Nam năm 2022, 
cụ thể như sau:

1. Danh mục tài liệu ôn tập môn kiến thức chung (Phụ lục I kèm theo).
2. Nội dung ôn tập môn ngoại ngữ, đề nghị thí sinh thực hiện ôn tập:
- Ngạch chuyên viên hoặc tương đương: theo trình độ Bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-
BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Ngạch kiểm lâm viên trung cấp, văn thư viên trung cấp: theo trình độ Bậc 
1 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại Thông tư số 
01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành (Phụ lục II kèm 
theo).

Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Nam năm 2022 thông báo để 
các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan và thí sinh đăng ký dự tuyển biết, 
thực hiện./.

Nơi nhận:
- CT UBND tỉnh (b/c);                                               
- Chủ tịch HĐTDCC (b/c);
- Các thành viên HĐTDCC;
- Ban Giám sát TDCC;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Quảng Nam;
- Đài PTTH Quảng Nam;
- Lưu: VT, HĐTDCC.

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC
CHỦ TỊCH

[daky]
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Trần Văn Tân
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