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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập các Tổ chuyên môn thực hiện chính sách  

Bảo hiểm thất nghiệp của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Khánh Hòa 

 

 GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA 

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm 

thất nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/05/2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 

năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc 

làm về bảo hiểm thất nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/07/2015 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm 

và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP; 

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 Kết luận giao ban ngày 01/04/2022 của Giám đốc Trung tâm 

Dịch vụ việc làm Khánh Hòa;  

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

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập các Tổ chuyên môn thực hiện chính sách Bảo hiểm thất 

nghiệp của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Khánh Hòa như sau: 

1. Tổ Tiếp nhận và thẩm định: 

Bà Nguyễn Đà Trang – Chuyên viên phòng BHTN; Tổ trưởng. 

Ông Tạ Thanh Tâm – Chuyên viên phòng BHTN; Thành viên. 

Ông Trần Nhật Trung – Chuyên viên phòng BHTN; Thành viên. 

Bà Phạm Thị Ngọc Ánh – Chuyên viên phòng BHTN; Thành viên. 

2. Tổ Trả kết quả và Thông báo tìm kiếm việc làm: 

Bà Phan Thị Uyên Thao – Chuyên viên phòng BHTN; Tổ trưởng. 

Bà Trần Hương Giang – Chuyên viên phòng BHTN; Thành viên. 



 

 

Ông Nguyễn Phát – Chuyên viên phòng BHTN; Thành viên. 

Bà Nguyễn Mai Phương – Chuyên viên phòng BHTN; Thành viên. 

3. Tổ Tổng hợp: 

Bà Nguyễn Thị Phương Mai – Chuyên viên phòng BHTN; Tổ trưởng. 

Bà Nguyễn Huỳnh Việt Hương – Chuyên viên phòng BHTN; Thành viên. 

Bà Hồ Nguyễn Hoàng An – Chuyên viên phòng BHTN; Thành viên. 

Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền – Chuyên viên phòng BHTN; Thành viên. 

Điều 2. Các Tổ chuyên môn chịu trách nhiệm tham mưu nghiệp vụ 

chuyên môn cho Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp trong việc triển khai thực 

hiện chính sách Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo vị trí việc làm và 

quyết định phân công vị trí việc làm của Giám đốc Trung tâm. Các thành viên 

của Tổ thực hiện nhiệm vụ cụ thể được Tổ trưởng phân công.  

Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp thực hiện luân chuyển thành viên của 

các Tổ giúp việc định kỳ 6 tháng/lần sau khi có ý kiến chấp thuận của lãnh đạo 

Trung tâm nhằm đảm bảo viên chức, người lao động trong Phòng thực hiện tốt 

phương châm “Nghiệp vụ giỏi, tham mưu tốt; Giỏi một việc, biết nhiều việc”.  

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Điều 3. Ban giám đốc Trung tâm; Trưởng phòng Tổng hợp - Hành chính; 

các phòng chuyên môn Trung tâm và các Ông, Bà có tên nêu trên chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, THHC, Vân. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Chu Văn Công 
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