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QUYẾT ĐỊNH  

Ban hành Danh mục hồ sơ năm 2022 

của Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa  

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA 

Căn cứ Luật lưu trữ năm 2011; 

Căn cứ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ về 

công tác văn thư; 

Căn cứ Thông tư 09/2011/TT-BNV ngày 03 tháng 06 năm 2011 của Bộ 

Nội vụ Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong 

hoạt động của các cơ quan, tổ chức; 

Căn cứ Quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 09 tháng 07 năm 2014 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc đổi tên Trung tâm Giới thiệu Việc làm 

Khánh Hòa thành Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa và kiện toàn tổ chức 

bộ máy của Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổng hợp – Hành chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bảng Danh mục hồ sơ năm 2022 

của Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa. 

Điều 2. Căn cứ Danh mục hồ sơ này, Trưởng các phòng chuyên môn triển 

khai phân công và theo dõi việc lập hồ sơ công việc của viên chức, người lao 

động theo quy định, cụ thể: 

1. Trưởng phòng Tổng hợp – Hành chính chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra 

việc lập hồ sơ và nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan. 

2. Trưởng các phòng chuyên môn có trách nhiệm phân công, đôn đốc 

kiểm tra chuyên viên của phòng việc lập hồ sơ các công việc được giao xử lý, 

giải quyết. Tổ chức quản lý hồ sơ của phòng, lập Mục lục văn bản và giao nộp 

hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan theo quy định. 

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

này thay thế cho Quyết định số 59/QĐ-DVVLKH ngày 31/12/2019 về việc ban 

hành Danh mục hồ sơ của Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa. 

Điều 4. Trưởng phòng Tổng hợp – Hành chính, Trưởng các phòng chuyên 

môn, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Lưu: VT, THHC, Liên. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Chu Văn Công 
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