UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NGOẠI VỤ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 817 /SNgV-HTQT

Thừa Thiên Huế, ngày 7 tháng 6 năm 2022

V/v hỗ trợ công tác tuyển chọn liên lạc
viên phục vụ Tuần lễ Festival Huế 2022

Kính gửi:
- Các Trường Đại học: Ngoại ngữ, Kinh tế, Y Dược, Khoa
học - Đại học Huế;
- Trường Du lịch, Đại học Huế;
- Khoa Quốc tế, Đại học Huế.
Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức Tuần lễ Festival Huế 2022 diễn ra tại
tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 25-30/6/2022, Sở Ngoại vụ sẽ tiến hành tuyển
chọn các Liên lạc viên để hỗ trợ hướng dẫn, tháp tùng các các đoàn khách ngoại
giao, các đoàn nghệ thuật trong khuôn khổ sự kiện văn hóa nói trên. Nhằm tạo
điều kiện cho công tác tổ chức tuyển chọn liên lạc viên Festival 2022, Sở Ngoại
vụ trân trọng đề nghị Quý trường và Quý Khoa hỗ trợ thông báo đến các em sinh
viên về việc tuyển liên lạc viên Festival 2022 của Sở Ngoại vụ (xin xem thông
báo đính kèm).
Mọi thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ Phòng Hợp tác Quốc tế, Sở
Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế, số điện thoại: 0234.3845596, email:
llv.festivalhue@gmail.com.
Xin chân thành cảm ơn sự phối hợp của Quý Trường và Quý Khoa.
Trân trọng./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Đại học Huế (để biết);
- BGĐ;
- Lưu: VT, HTQT, BH-A.
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THÔNG BÁO
TUYỂN LIÊN LẠC VIÊN THAM GIA TUẦN LỄ FESTIVAL HUẾ 2022
----------------------------------------------Nhằm hỗ trợ công tác tổ chức Tuần lễ Festival Huế 2022, Tiểu ban Lễ tân
- Đối ngoại Festival Huế 2022 trân trọng thông báo tuyển chọn liên lạc viên hỗ
trợ hướng dẫn, tháp tùng các đoàn khách mời và các đoàn nghệ thuật quốc tế
tham dự Festival Huế 2022 với các yêu cầu cụ thể như sau:
1/ Liên lạc viên các ngôn ngữ: nh, Trung, Nga, háp, Nhật, Hàn, Lào;
2/ Là sinh viên các trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Kinh tế và Đại học
Y Dược, và Khoa Quốc tế thuộc Đại học Huế. Ưu tiên sinh viên khá, giỏi năm
3,4 hoặc đã từng tham gia các kỳ Festival trước hoặc các sự kiện quốc tế;
3/ Ứng viên phải đáp ứng được các yêu cầu cơ bản sau:
- Có ngoại hình ưa nhìn;
- Có năng lực ngoại ngữ tốt, đảm bảo việc trao đổi thông tin giữa đoàn và
Ban tổ chức;
- Có kiến thức về văn hoá, lịch sử của Việt Nam và thế giới; nắm được
những nét chính về tỉnh Thừa Thiên Huế: lịch sử, văn hoá, hoạt động Festival,
các điểm tham quan, tình hình phát triển kinh tế xã hội, văn hoá ẩm thực;
- Có khả năng giao tiếp tốt, th n thiện, lịch thiệp, nhiệt tình, năng động, có
khả năng xử lý tình huống tốt, chịu được áp lực công việc, có sức khỏe.
4/ Thời gian nhận đơn đăng ký: 08/6/2022 – 14/7/2022.
Các ứng viên đăng ký tham gia tuyển chọn liên lạc viên điền vào MẪU
ĐĂNG KÝ tại địa chỉ: https://forms.gle/9QYPcn5qaAuAqAtx6
Mọi thông tin liên quan xin liên hệ hòng Hợp tác Quốc tế, Sở Ngoại vụ,
Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà 24 Lý Thường Kiệt, ĐT: 0234.3845596; e-mail:
llv.festivalhue@gmail.com
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