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

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế tiếp công dân  

tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA 

Căn cứ Luật tiếp công dân năm 2013;  

Căn cứ Luật khiếu nại năm 2011;  

Căn cứ Luật tố cáo năm 2018;  

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân;  

Căn cứ Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành của Luật tố cáo; 

 Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật khiếu nại; 

 Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra 

Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân;  

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tta 

Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, 

phản ánh;  

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 1543/ QĐ-DVVLKH ngày 30/12/2021 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế tiếp công 

dân tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;  

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

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế tiếp công dân tại 

Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

52/QĐ-DVVLKH ngày 30/12/2016 của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm 

Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế tiếp công dân. 



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

chuyên môn Trung tâm và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, P.TH-HC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Chu Văn Công 
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