
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /VP-THNC Lạng Sơn, ngày          tháng 01 năm 2021 

V/v thực hiện hợp đồng một số 

loại công việc theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP của Sở Giáo dục 

và Đào tạo năm 2020 

 

 

Kính gửi: Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nội vụ. 
 

Sau khi xem xét Báo cáo số 438/BC-SNV ngày 30/12/2020 của Sở Nội vụ 

về việc thực hiện hợp đồng một số loại công việc theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và 

Đào tạo năm 2020, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Nhất trí với đề xuất của Sở Nội vụ tại Báo cáo trên. 

2. Đối với nội dung đề nghị UBND tỉnh giao chỉ tiêu hợp đồng lao động 

cho các cơ sở giáo dục theo nhu cầu đã được cơ quan quản lý thẩm định:  

a) Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo cụ thể số lượng hợp đồng lao 

động 68 được giao năm 2020 đối với từng vị trí việc làm của từng cơ quan, đơn 

vị; danh sách và vị trí hợp đồng lao động 68 đang thực hiện của từng cơ quan, 

đơn vị tại thời điểm 31/12/2020 và các nội dung liên quan về việc thực hiện vượt 

chỉ tiêu theo quyết định của UBND tỉnh; gửi Sở Nội vụ trước ngày 20/01/2021 

để tổng hợp, thẩm định. 

b) Giao Sở Nội vụ trên cơ sở Báo cáo kết quả rà soát số lượng hợp đồng 

lao động 68 của Sở Giáo dục và Đào tạo gửi đến, thực hiện thẩm định, báo cáo 

UBND tỉnh trước ngày 28/01/2021 để xem xét, quyết định. 

3. Đối với nội dung có cơ chế hỗ trợ kinh phí chi trả hợp đồng lao động 

bằng mức lương tối thiểu vùng theo quy định: giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ 

trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan thống nhất về 

kinh phí thực hiện hợp đồng 68, cơ chế hỗ trợ kinh phí chi trả hợp đồng 68 trong 

các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý, đề xuất phương án 

kinh phí chi trả hợp đồng 68 đối với những chỉ tiêu đã thực hiện vượt so với 

quyết định của UBND tỉnh; báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo thực hiện. 

(Báo cáo số 438/BC-SNV được gửi kèm theo trên iOffice) 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ 

tịch Thường trực UBND tỉnh để các cơ quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh; 

các Phòng: KGVX, KT, THNC; 

- Lưu: VT, THNC(HXĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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