
 

 

 

 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI KHÁNH HÒA 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM 

 

Số:           /QĐ-DVVLKH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

Khánh Hòa, ngày        tháng         năm 2022 

 

                                           QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Kế hoạch luân chuyển viên chức quản lý cấp phòng và 

chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý, 

người lao động năm 2022  

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA 

Căn cứ Luật phòng chống tham nhũng năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; 

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 04/QĐ-DVVLKH ngày 20/01/2021 của Giám đốc 

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 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 1615/QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2020 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành danh mục các vị trí công chức, 

viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý định kỳ chuyển đổi vị trí công tác 

trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã 

hội và danh mục người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức 

danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu 

hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi giữ chức vụ; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Kế hoạch luân chuyển viên chức quản lý cấp phòng và 

chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý, người lao 

động năm 2022 thuộc Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
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Điều 3. Trưởng phòng Tổng hợp – Hành chính, Trưởng các Phòng chuyên 

môn và toàn thể viên chức, người lao động thuộc Trung tâm Dịch vụ việc làm 

Khánh Hòa chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TH-HC, Vân. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Chu Văn Công 
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