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HQI BONG NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGH!A VIT NAM
TINH HA GIANG
Bc 1p - Tir do - Hinh phüc
S6: If 67NQ-HDND

Ha Giang, ngày 09 tháng 12 näm 2020

NGH! QUYET
Phê duyt tong s hrçrng ngirôi lam vic và hçrp dng lao dng theo
Nghj djnh s 68/20001N0-CP trong các co' quan, ti chfrc hành chInh, do'n vj
s1r nghip cong 1p và các t chü'c hi dc thñ tinh Ha Giang nãm 2021
HQI BONG NHAN DAN TINU HA GIANG
IcROA XVII- K( HQP TH15' 16
Can cz Lut Ta chic chInh quyn dja phwong ngày 19 tháng 6 nám 2015,
Can thLut viên chic ngày 15 tháng 11 nám 2010;
Can ci Nghj djnh Sc4 106/2020/ND-CF ngày 10 tháng 9 näm 2020 cüa
ChInh phi quy djnh ye vi trI vic lam và so lwcing ngwô'i lam vic trong don vj
st nghip cOng lap;
Can thNghj djnh sO' 68/2000/ND-CT ngày 17 tháng 11 nám 2000 cza
ChInh phü ye th,rc hiçn ché d3 hQp dOng mç5t sO logi cOng vic trong cc' quan
hành chInh nhà nwO'c, don vj s nghip,
Can th Nghj djnh sc4 161/2018/ND-CT ngày 29 tháng 11 näm 2018 cia
ChInh phü tha dOi, bO sung m5t sO quy djnh ye tuyên dyng cOng chi'c, viên
chic, náng nggch cOng ch&c, tháng hgng viên ch&c và thtc hin ché' dç5 hQp
dOng mç5t sO loçii cong vic trong cc' quan hành chInh nhà nithc, dcjn vj si!
nghip cOng icp,•
Xét TO' trInh sO' 69/7Tr-UBND ngày 26 tháng 11 nám 2020 cüa Uy ban
nhán dan tinh ye dé nghj phê duyçt tOng sO lu'cing ngwO'i lam vic và hQp dOng
lao dng theo Nghj djnh sO 68/2000/ND-CF trong các cc' quan, tO ch&c hành
chIn/i, don vj st nghip cOng lçp và các tO chic hç31 dgc thu tinh Ha Giang näm
2021, Báo cáo thâm tra sO 36/BC-HDND ngày 06 thángl2 nám 2020 cüa Ban
Pháp chê H5i dOng nhán dan tinh; j kiên tháo luçn cüa các d4ii biéu H5i dOng
nhán dan tinh tçzi 19) hQp.
QUYETNGH!:
Biu 1. Phê duyt tng sê lucmg ng.thi lam vic và hqp dng lao dng
theo Nghj djnh so 68/2000/ND-CP trong các ca quan, to chirc hành chInh,
dan vj sir nghip cong l.p và các to chüc hi d.c thi tinh Ha Giang 11am 2021
là 24.173 chi tiêu, cii the nhu sau:

2
1. Tng si hrçmg nguii lam vic và hcip dng lao dng theo Nghj djnh s
68/2000!ND-CP (gQi tat là HQp dng 68,) trong các co quan, t chüc hãnh chInh,
don vj sir nghip cong 1p trên dja bàn tinh Ha Giang là 24.036 chi tiêu, gm:
a) Sr nghip Y th: 3.70 1 chi tiêu.
b) Sr nghip Van boa, Th thao và Du ljch: 601 chi tiêu.
c) Sir nghip khác: 590 chi tiêu.
d) Sir nghip Giáo d1ic và Dào tao: 18.980 chi tiêu.
e) Hqp dng 68: 164 chi tiêu.
2. Tng s lisgng ngu?ii lam vic và chi tiêu hçip dng 68 trong các t chi'rc
hi có tInh cht dc thu trên dja bàn tinh Ha Giang là 137 chi tiêu, gm:
a) S hrçing ngu&i lam vic: 132 chi tiêu.
b) Hcp dng 68: 05 chi tiêu.
3. D& vth các cci quan, t chüc, dcm vj có s luqng ngu?.ii lam vic giàm
trir, nu s viên chi.'rc chüc trong biên chê l&n hon so chi tiêu ducic giao näm
2021 (biên ché' thec hin/biên chê'giao), thI cat giãm kinh phi khi co quyt djnh
nghi hi.ru, thôi vic, nghi tinh giãn theo Nghj djnh so 108!20141ND-CP cUa
ChInh phU.
Diu 2. Hi dng nhãn dan tinh giao Uy ban nhãn dan tinh t chirc thc hin.
Nghj quyt nay dã duqc Hi dng nhân dan tinh khOa XVII KS' hçp thu
16 thông qua và cO hiu lirc thi hành k tü ngày 09 tháng 12 näm 2020.!.
NoinhIn:
- Uy ban Thixông viI Quoc hOi;
- Ban Cong tác dai biêu - UBTVQH;
- Van phông Quoc hi; Van phOng Chinh phü;
-BNOivc;
- TTr: Tinh u, HDND, UBND, UBMTTQ tinh;
- Doàn Dai biêu Quôc hi tinh Khóa XIV;
- Dai biêu HDND tinh khóa XVII;
- Các s, ban, nganh, to chIrc chInh trj - xA hOi cap tinh;
- Van phOng: Tinh Uy; Doàn DBQH và HDND;
UBND tinh;
- TTr. HDND, UBND các huyn, thành phô;
- Báo Ha Giang, Dài PT-TH tinh; Cong báo tinh;
Cong thông tin din tU tinh;
- Li.ru: VT, HDND (1b).c

