
 SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH  

VÀ XÃ HỘI KHÁNH HOÀ  

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM 
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-DVVLKH Khánh Hòa, ngày          tháng          năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân công nhiệm vụ viên chức, người lao động 

 của Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa 

 

 GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA 

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; 

Căn cứ Quyết định số 4975/QĐ-SLĐTBXH ngày 23/06/2016 của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội Khánh Hòa về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa;  

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-DVVLKH ngày 20/01/2021của Trung tâm Dịch 

vụ việc làm Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế làm việc của Trung tâm Dịch vụ 

việc làm Khánh Hòa;  

Căn cứ kết luận cuộc họp giao ban ngày 25/02/2022; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân công nhiệm vụ viên chức, người lao động của Trung tâm Dịch vụ 

việc làm tỉnh Khánh Hòa theo phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Viên chức, người lao động của Trung tâm phải thường xuyên tự giác 

nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao theo quyết định này, tuân 

thủ pháp luật, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ của người viên chức trong hoạt động 

nghề nghiệp; phải có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; trung 

thực, khách quan, thẳng thắn, làm việc khoa học; thái độ khiêm tốn, đúng mực khi tiếp 

xúc với nhân dân; tôn trọng đồng nghiệp, có ý thức đấu tranh với những hành vi sai 

trái, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; có ý thức phối hợp, giúp đỡ đồng 

nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng Phòng Tổng hợp – Hành chính, các phòng 

chuyên môn có liên quan và toàn thể viên chức, người lao động chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT,THHC, Vân. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Chu Văn Công 
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