
 

 
SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI KHÁNH HÒA 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

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

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính  

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH KHÁNH HÒA 

Căn cứ Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành 

chính nhà nước các cấp; 

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 4975/QĐ-SLĐTBXH ngày 23/06/2016 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa; 

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-DVVLKH ngày 20/01/2021 của Trung tâm 

Dịch vụ việc làm Khánh Hòa về việc ban hành  Quy chế làm việc của Trung tâm 

Dịch vụ việc làm Khánh Hòa; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính của Trung 

tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Khánh Hòa gồm các Ông, Bà có tên sau: 

1. Ông Đặng Quang Giang – Phó Giám đốc – Tổ trưởng; 

2. Ông Nguyễn Anh Cường  – Chủ tịch Công đoàn CSTV – Tổ phó; 

3. Ông Phan Tuấn Anh – Bí thư Chi đoàn – Tổ viên;  

4. Ông Phạm Trung Dũng – Trưởng ban Thanh tra nhân dân – Tổ viên; 

5. Bà Hồ Thị Bích Vân – Chuyên viên Phòng Tổng hợp – Hành chính, Tổ 

viên kiêm thư ký.   

Điều 2. Tổ kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính của Trung tâm Dịch vụ 

việc làm tỉnh Khánh Hòa có nhiệm vụ: 

Thường xuyên và định kỳ kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành 

chính; văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp và việc chấp hành các quy định 

của pháp luật trong hành chính công vụ của viên chức, người lao động làm việc 

tại Trung tâm Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Khánh Hòa. 
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Báo cáo kết quả kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính; văn hóa công vụ, 

đạo đức nghề nghiệp sau kiểm tra; kiến nghị các biện pháp xử lý vi phạm theo 

quy định với Giám đốc Trung tâm. 

Thành viên Tổ công tác kiểm tra làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Tổ 

Trưởng Tổ kiểm tra chỉ đạo, điều hành chung hoạt động của Tổ. Nhiệm vụ cụ 

thể của thành viên Tổ kiểm tra do Tổ trưởng phân công.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Điều 4. 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, P.TH-HC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Chu Văn Công 
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