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V/v hợp đồng lao động trong  
các đơn vị sự nghiệp y tế 

Lạng Sơn, ngày  31 tháng 8 năm 2018  

 
 

Kính gửi: Sở Y tế. 
 

Sau khi xem xét Tờ trình số 364/TTr-SNV ngày 24/8/2018 của Sở Nội 
vụ về nhu cầu hợp đồng lao động tại một số đơn vị sự nghiệp năm 2018, 
đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở chủ động sắp xếp, 
bố trí viên chức khác kiêm nhiệm những công việc do viên chức nghỉ chế độ 
thai sản, ốm đau, nghỉ với lý do khác cho phù hợp với tình hình thực tế mà vẫn 
đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong trường hợp không thể sắp xếp, 
bố trí được thì cho phép các đơn vị chủ động ký kết hợp đồng lao động mùa vụ 
theo quy định.  

2. Các cơ quan, đơn vị tự đảm bảo, cân đối kinh phí trong dự toán được 
giao và các nguồn kinh phí khác (nếu có) để chi trả cho các trường hợp lao 
động hợp đồng tại Mục 1 nêu trên. 

3. Sở Y tế có trách nhiệm báo cáo danh sách lao động hợp đồng tại Mục 
1 nêu trên qua Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 9 năm 2018 để tổng hợp, báo 
cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh để Sở Y tế, các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: Nội vụ, Tài chính; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
 các phòng: TH, KG-VX; 
- Lưu: VT, NC (BMB).    
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