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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

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

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc 

lương trước thời hạn của Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA 

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 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ 

về chế độ tiền lương đối với công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ về 

việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc 

lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động; 

Căn cứ Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 18/3/2014 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do 

lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ công chức, viên 

chức và người lao động thuộc tỉnh Khánh Hòa; 

Căn cứ Quyết định số 46/QĐ-DVVLKH ngày 12/10/2021 của Giám đốc 

Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa về việc thành lập Hội đồng nâng bậc 

lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn của Trung tâm Dịch vụ 

việc làm Khánh Hòa; 

Căn cứ Quyết định số 204/QĐ-SLĐTBXH ngày 22/03/2022 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa về việc điều động và bổ nhiệm chức 

vụ lãnh đạo; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc 

lương trước thời hạn của Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa gồm các Ông 

Bà có tên sau: 

1. Ông Chu Văn Công - Bí thư Chi bộ, Giám đốc – Chủ tịch Hội đồng. 

2. Ông Đặng Quang Giang - Phó giám đốc – Phó chủ tịch Hội đồng. 

3. Bà Nguyễn Đình Hồng Loan - Phó giám đốc – Phó chủ tịch Hội đồng. 

4. Ông Nguyễn Anh Cường - Chủ tịch Công đoàn CSTV – Thành viên. 
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5. Ông Phan Tuấn Anh – Bí thư Chi đoàn – Thành viên. 

6. Ông Tạ Nguyễn Hàm Dương - Kế toán trưởng – Thành viên. 

7. Bà Hồ Thị Bích Vân - Chuyên viên phòng TH-HC – Thư ký Hội đồng. 

Điều 2. Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước 

thời hạn có nhiệm vụ: 

1. Tổng hợp danh sách đề nghị nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc 

lương trước thời hạn; Kiểm tra, đối chiếu điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương 

thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn; Lập danh sách viên chức và 

người lao động đủ điều kiện báo cáo Giám đốc Trung tâm quyết định theo thẩm 

quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

2. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết 

định số 46/QĐ-DVVLKH ngày 12/10/2021 của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ 

việc làm Khánh Hòa. 

Điều 4. Ban giám đốc Trung tâm; Trưởng phòng Tổng hợp – Hành chính, 

các phòng chuyên môn Trung tâm và các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Lưu: VT, THHC, Vân. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Chu Văn Công 
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