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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc ban hành Chương trình kế hoạch công tác trọng tâm năm 2022 

 

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 1553/QĐ-SLĐTBXH ngày 31/12/2021 của Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội Khánh Hòa về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 

2022 cho các đơn vị trực thuộc Sở; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình kế hoạch công 

tác trọng tâm năm 2022 của Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa thực hiện 

nhiệm vụ kế hoạch ngành giao cho đơn vị.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

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

có liên quan và viên chức, người lao động của Trung tâm Dịch vụ việc làm 

Khánh Hòa có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, THHC, Vân. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Chu Văn Công 
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