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HQI BONG NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
TINH HA GIANG
Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc
S& qq/NQHDND

Ha Giang, ngày 09 tháng 12 nám 2020

NGH! QUYET
Phê duyt tong biên ch cong chfrc và hqp dng lao dng theo Nghj djnh s
68/2000/NB-CP trong các co quan, t chfrc hành chInh cüa tinh Ha Giang nãm 2021

HQI BONG NHAN DAN TINT! HA GIANG
IuiOA XVII- KY HQP THII' 16
Can ci'Lut Ta ch&c chInh quyn djaphwo'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015;
Cvän cz Lut Can b, cOng chi'c ngày 13 tháng 11 nám 2008;
C'án cilr Nghj djnh so' 68/2000/ND-'P ngày 17 tháng 11 nám 2000 cia
ChInh phü ye thy'c hin chê d5 hQp dOng m5t sO logi cOng vic trong co' quan
hành chInh nhà nzthc, dcn vi se nghip;
Can c& Nghj djnh s 21/2010/ND-C'P ngày 08 tháng 3 näm 2010 cüa
ChInh phz ye quán lj biên ché cOng chi'rc.
Can ci Quyê't djnh sd 779/QD-BNV ngày 12 tháng 10 nàm 2020 cia Bó
Ni vy ye vic giao biên chê cOng chi'c trong các cc' quan, tO ch&c hành chInh
nhà nzthc cia tinh Ha Giang näm 2021;
Xét Ta trInh sO' 70/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 näm 2020 cia U ban
nhân dan tinh ye dê nghj phê duyt tong biên ché cOng ch'c và hQp dOng lao
d5ng theo Nghj djnh sO 68/2000/ND-GP trong các cci quan, tO chtc hành chInh
cia tinh Ha Giang nàm 2021; Báo cáo thâm tra sO 36/BC-BPC ngày 06 tháng 12
näm 2020 cla Ban Pháp chê Hi dOng nhán dan tinh, j kiên tháo lun cña các
Dgi biêu Hç5i aOng nhân dan tinh tgi k) hop.
QUYET NGH!:
Biu 1. Phê duyt tng biên ch cong chüc và hqp dng lao dng theo
Nghj djnh so 6812000/ND-CP ('gQi tdt là HQp dOng 68,) trong các cc quan, t chüc
hành chInh cüa tinh Ha Giang näm 2021, ci the nhij sau:
1. Tng biên ch cong chi'rc là 2.104 biên ch, trong do:
a) Biên ch giao các s&, ban, ngành tinh: 1.129 biên ch;
b) Biên ch giao Uy ban nhãn dan các huyn, thành ph& 975 biên ch.
2. Hcip dng 68 là 100 chi tiêu, trong do:

2
a) Hqp dông 68 giao các s&, ban, ngành tinh: 76 chi tiêu;
b) Hçip dng 68 giao Uy ban nhân dan các huyn, thành ph& 24 chi tiêu.
3. Di vài các sô, ban, ngành tinh và Uy ban nhân dan các huyn, thành
ph co biên chê giàm trü, nêu so cong chirc trong biên chê 16'n han so biên chê
thrçic giao näm 2021 (biên ché thtc hiçn/biên chê giao), thI vic cat giâm ngân
sách thçrc hin khi bet 1 trmnh tinh giãn biên chê (hêt nm 2021 phãi ct giãm
ngân sách, các cci quan, dan vj phãi có kê hoach, phuang an bô trI, sap xp dam
bão thrc hin nghiêm theo quy djnh).
Diu 2. Hi dng nhãn dan tinh giao Uy ban nhan dan tinh t chüc thirc hin.
Nghj quy& nay dA duçic Hi dng nhân dan tinh khóa XVII - KST hçp thr
16 thông qua và có hiu 1irc tr ngày 09 tháng 12 näm 2020.!.
Noinhin:
- Uy ban Thuông vi Quoc hOi;
- Ban Cong tác dai biêu - UBTVQH;
- Van phông Quôc hi; Van phOng ChInh phü;
-BôNivii;
- TTr: Tinh uS', HDND, UBND, UBMTTQVN tinh;
- Doàn Dai biêu Quôc hi tinh Khóa XPV;
- Dai biêu HDND tinh khóa XVII;
- Các s&, ban, ngành, to chIrc chinh frj - xA hti cap tinh;
- Van phOng: Tinh iy; Doàn DBQH và IIDND;
UBND tinh;
- TTr. HDND, UBND các huyn, thành phi;
- Báo Ha Giang, Dài PT-TH tinh; Cong báo tinh;
Cong thông tin din tCr tinh;
- Liru: VT, HDND (1b)

