
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CHI LĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:  1612/QĐ-UBND 

 

Chi Lăng, ngày 06 tháng 5 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP  

đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2022 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của 

Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan 

hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;  

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, 

nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một 

số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, 

viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan 

hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2018 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ 

máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 694/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP đối với các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công 

lập và các tổ chức hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 73/TTr-PNV ngày 

04 tháng 5 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính 

phủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Chi 

Lăng năm 2022 (số lượng chỉ tiêu hợp đồng cụ thể theo phụ lục đính kèm).  

Điều 2. Căn cứ chỉ tiêu hợp đồng được phân bổ tại Điều 1 Quyết định này, 

Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chế độ hợp đồng một số loại 
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công việc theo quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, 

viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp công lập và theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; 

Trưởng các Phòng: Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo; Thủ 

trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Kho bạc Nhà nước huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT, PNV (HTL)15b. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vi Nông Trường 
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