
 UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 VÀ XÃ HỘI  
   

         Số:            /QĐ-SLĐTBXH                Khánh Hòa, ngày     tháng  4  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thay thế thành viên và thư ký Hội đồng  

Trường Trung cấp nghề Diên Khánh nhiệm kỳ 2019-2024 

 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI KHÁNH HÒA 

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 được Quốc hội 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam lần thứ XIII thông qua tại kỳ họp thứ 

8 ngày 24 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2021 của 

Bộ Lao động  - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường Trung cấp; 

Căn cứ Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Quyết định số 656/QĐ-

UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà về việc 

điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội; Quyết định số 3164/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc sáp nhập các phòng thuộc Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội; Quyết định số 1294/QĐUBND ngày 06 tháng 5 năm 

2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc sáp nhập và đổi tên phòng thuộc 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;  

Căn cứ Quyết định số 1011/QĐ-SLĐTBXH ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thành lập Hội đồng Trường Trung cấp 

nghề Diên Khánh nhiệm kỳ 2019 - 2024; Quyết định số 254/QĐ-SLĐTBXH ngày 

01/4/2022 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Trường Trung cấp nghề Diên 

Khánh nhiệm kỳ 2019 - 2024; 

Xét đề nghị của Hội đồng Trường Trung cấp nghề Diên Khánh và Trưởng 

phòng Giáo dục nghề nghiệp 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thay thế thành viên và thư ký Hội đồng Trường Trung cấp nghề 

Diên Khánh nhiệm kỳ 2019 - 2024, cụ thể như sau: 

1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Tạo, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề 

Diên Khánh - Thành viên Hội đồng trường thay thế cho ông Nguyễn Tiến Lợi. 



2. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Cẩm, Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên 

Trường Trung cấp nghề Diên Khánh - Thành viên Hội đồng trường thay thế cho 

bà Đoàn Thị Thêu. 

3. Bổ nhiệm ông Lê Văn Hoàng, thành viên Hội đồng trường giữ chức 

danh thư ký Hội đồng trường thay thế cho ông Trần Thế Kha. 

Điều 2. Hội đồng Trường Trung cấp nghề Diên Khánh nhiệm kỳ 2019 - 

2024 có trách nhiệm có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho thành viên Hội 

đồng trường theo nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Thông tư số 

14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội quy định về Điều lệ trường Trung cấp và các quy định pháp luật khác có 

liên quan 

Điều 3. Chánh văn phòng; Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp; Hiệu 

trưởng Trường Trung cấp nghề Diên Khánh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và 

các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ 

ngày ký./. 

 

Nơi nhận:           GIÁM ĐỐC  
- Như điều 3; 
- Lưu VT.  

 

  
 

 

 

                                                                                               Tạ Hồng Quang 


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-04-09T09:08:15+0700
	Việt Nam
	Tạ Hồng Quang<thquang@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-04-12T08:26:01+0700
	Việt Nam
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội<sldtbxh@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-04-12T08:26:12+0700
	Việt Nam
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội<sldtbxh@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-04-12T08:26:19+0700
	Việt Nam
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội<sldtbxh@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




