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                Kính gửi: - Các cơ sở, phòng chuyên môn; 

                                 - Các tổ chức đoàn thể. 

Thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ 

Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà 

trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.  

   Thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh về quy định về khu dân cư, phường, cơ quan, doanh nghiệp, trường 

học đạt tiêu chuẩn “ An toàn về an ninh, trật tự” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Giám 

đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh giao nhiệm vụ cụ thể cho viên chức, 

người lao động như sau: 

Chỉ đạo chung: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương-Giám đốc 

Tại trụ sở số 156 - Trần Phú: Giao ông Hồ Anh Tú – Bí thư chi bộ, Chủ tịch 

Công đoàn, Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp chỉ đạo trực tiếp, chịu trách 

nhiệm về công tác an ninh trật tự. 

Tại cơ sở đào tạo nghề: Giao bà Phạm Thị Thanh Huyền - Phó phòng, PT 

phòng Đào tạo, GĐ Trung tâm ngoại ngữ, Tin học: Chỉ đạo trực tiếp và chịu trách 

nhiệm về công tác an ninh trật tự. 

Tại cơ sở sàn giao dịch việc làm Kỳ Anh: Giao ông: Nguyễn Văn Quảng – 

Phụ trách sàn giao dịch việc làm Kỳ Anh: Chỉ đạo trực tiếp và chịu trách nhiệm về 

công tác an ninh trật tự. 

Tại văn phòng Hồng Lĩnh: Giao ông Nguyễn Việt Thắng: Chỉ đạo trực tiếp 

và chịu trách nhiệm về công tác an ninh trật tự. 

Các đồng chí được giao có trách nhiệm: 

1. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ tự quản và toàn cán bộ thuộc phạm vi quản lý thực 

hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Làm tốt công 

tác thông tin tuyên truyền. 

2. Kịp thời báo cáo lãnh đạo Trung tâm những thuận lợi, khó khăn và giải 

pháp tiếp tục củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động. 

3. Khi có vấn đề cần giải quyết cần báo cáo kịp thời để giải quyết vấn đề một 

cách nhanh, gọn, an toàn. 



4. Luôn đề cao tinh thần cảnh giác trong mọi trường hợp, không được lơ là  

trước mọi tình huống, khi có sự việc nghi ngờ nằm ngoài tầm kiểm soát phải báo 

cáo ngay lãnh đạo để báo gấp về cơ quan công an có sự giúp đỡ. 

Các cơ sở tự chịu trách nhiệm về công tác an ninh trật tự tại cơ sở được giao, 

có sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

 Đề nghị các đ/c được giao nhiệm vụ chủ động phối hợp với cơ quan công an 

trong quá trình triển khai thực hiện. Mọi vấn đề vướng mắc, khó khăn đề nghị báo 

cáo Giám đốc Trung tâm để có hướng xử lý kịp thời. 

Yêu cầu các cơ sở, phòng chuyên môn nghiêm túc thực hiện. 

  
Nơi nhận: 
- Các cơ sở;  phòng chuyên môn; 

- Các tổ chức đoàn thể; 

- Lưu: VT.                    

         GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                Nguyễn Thị Thanh Hương 
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