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THÔNG BÁO 

DANH MỤC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM 2022 

 

 Thực hiện Chương trình Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022 của 

Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp xã hội, đồng thời nhằm nâng cao chất lượng 

hoạt động của đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ công tác. 

Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa thông báo Danh mục đề tài sáng 

kiến kinh nghiệm năm 2022 cụ thể như sau: 

Stt Họ và tên Chức vụ Tên sáng kiến 

01 Hồ Thị Bích Vân 
Chuyên viên phòng 

Tổng hợp – Hành chính  

Khảo sát mức độ hài lòng của 

người dân, tổ chức và doanh nghiệp 

khi tham gia sử dụng các dịch vụ 

của Trung tâm Dịch vụ việc làm 

Khánh Hòa theo hình thức trực tiếp 

tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của 

Trung tâm và hình thức trực tuyến 

qua tại trang thông tin điện tử 

thongtinvieclamkhanhhoa.vn  

02 Nguyễn Mai Phương 
Chuyên viên phòng 

Bảo hiểm thất nghiệp 

Giải pháp nâng cao tỷ lệ có việc 

làm cho người lao động thất nghiệp 

đang trong quá trình hưởng trợ cấp 

thất nghiệp hàng tháng. 

03 

Phạm Trung Dũng Chuyên viên phòng 

Giới thiệu việc làm – 

Thông tin thị trường 

lao động 

Giải pháp nâng cao kết nối cung 

cầu thị trường lao động. 
Lê Thị Khánh Trang 

 - Tác giả sáng kiến kinh nghiệm có trách nhiệm triển khai thực hiện đúng 

các nội dung đề tài đã được phê duyệt, báo cáo kết quả thực hiện gửi về Hội 

đồng xét duyệt sáng kiến Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa thông qua 

phòng Tổng hợp – Hành chính. Thời hạn nộp hồ sơ trước ngày 20/09/2022. 

 - Trưởng các phòng chuyên môn Trung tâm có trách nhiệm theo dõi, hỗ 

trợ, đôn đốc việc thực hiện các Đề tài sáng kiến kinh nghiệm nêu trên theo quy 

định hướng dẫn tại Quyết định số 39/QĐ-DVVLKH ngày 22/09/2021 về việc 

ban hành Quy định xét, công nhận sáng kiến của Trung tâm Dịch vụ việc làm 

Khánh Hòa. 



2 

 

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa thông báo đến toàn thể 

viên chức, người lao động của đơn vị được biết./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo TT; 

- Các phòng chuyên môn TT; 

- Lưu: VT, P. TH-HC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 Chu Văn Công 

 

 (VBĐT) 
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