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       Số:          /QĐ-TTDVVL Kon Tum, ngày      tháng      năm 
 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân 

 của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum 

 
 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM 
 

Căn cứ Luật tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013; 

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 năm 2013; Thông tư số 

04/2021/TT-TCP, ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về quy định quy trình 

tiếp công dân; Thông tư số 53/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11/12/2015 của Bộ Lao 

động-Thương binh và Xã hội  hướng dẫn về quy trình tiếp công dân và xử lý đơn 

thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Quyết định số 1167/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 của UBND tỉnh 

Kon Tum, về việc tổ chức lại Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 1706/QĐ-SLĐTBXH ngày 22/12/2014 của Sở Lao 

động-Thương binh và Xã hội, về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính. 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy tiếp công dân của  

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum. 
 

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
 

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính, Trưởng các phòng chuyên môn, 

viên chức, người lao động của Trung tâm và công dân đến Trung tâm Dịch vụ việc 

làm thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chịu trách nhiệm thi 

hành quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3 (t/h);  

 

 
Nguyễn Thị Nga 

- Sở LĐ-TB&XH (b/c); 

- Lưu: VT, TC-HC. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-04-2021-TT-TTCP-quy-dinh-quy-trinh-tiep-cong-dan-484773.aspx
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