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QUYẾT ðỊNH
Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
Trung tâm giới thiệu việc làm Hải Dương
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 19/2005/Nð - CP ngày 28 tháng 02 năm 2005 của
Chính phủ quy ñịnh ñiều kiện, thủ tục thành lập và hoạt ñộng của tổ chức giới
thiệu việc làm;
Căn cứ Nghị ñịnh số 71/2008/Nð - CP ngày 05 tháng 6 năm 2008 của
Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 19/2005/Nð - CP
ngày 28 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị ñịnh số 127/2008/Nð - CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của
Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Bảo
hiểm xã hội về Bảo hiểm thất nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 04/2009/TT - BLðTBXH ngày 22 tháng 01 năm
2009 của Bộ Lao ñộng - Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một số
ñiều Nghị ñịnh 127/2008/Nð - CP ngày 12 tháng12 năm 2008 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Bảo hiểm xã hội về
bảo hiểm thất nghiệp; Thông tư số 34/2009/TT - BLðTBXH ngày 16.10.2009
của Bộ Lao ñộng, Thương binh và xã hội sửa ñổi, bổ sung Thông tư số
04/2009/TT - BLðTBXH ngày 22.01.2009 và chỉ ñạo của Bộ Lao ñộng,
Thương binh và Xã hội về triển khai chính sách bảo hiểm thất nghiệp;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Trung tâm Giới thiệu việc làm Hải Dương như sau:
1. Vị trí, chức năng
a. Trung tâm Giới thiệu việc làm Hải Dương trực thuộc Sở Lao ñộng Thương binh và Xã hội là ñơn vị sự nghiệp công lập tự bảo ñảm một phần chi
phí hoạt ñộng, có chức năng tư vấn về việc làm, học nghề, chính sách có liên
quan ñến quan hệ lao ñộng; giới thiệu việc làm; cung cấp dữ liệu thông tin về thị
trường lao ñộng; tổ chức dạy nghề; thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp
theo quy ñịnh của pháp luật.

