UY BAN NHAN DAN
HUYN CHU SE

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM

S: /QD-UBND

Chic Se, ngày /10 tháng i nárn 2019

Dc 1p - Tiy do - Hnh phtic

QUYET D!NH
Giao chi tiêu nguô'i lam vic, hçrp dng lao dng
theo Nghj djnh so 68/2000/ND-CP cho các co' quan hành chInh,
don vj sty nghip näm 2019
UY BAN NHAN DAN HUYN
Can cir Lutt t chirc chInh quyn dja phtrang näm 2015;
Can cir Quyt dnh s 470/QD-UBND ngày 13/8/20 19 cüa UBND tinh Gia Lai
*
ye vic giao so luçng ngui lam vic trong các do'n vj sir nghip cüa tinh và so luqng
hcip dông lao dng theo Nghj djnh 68/2000/ND-CP trong các Co quan hành chInh,
don vj sir nghip näm 2019;
Thrc hin van bàn s 1179/SNV-TCBC ngày 20/8/20 19 cüa Sâ Ni v11 ye
thông nhât so 1uçng nguäi lam vic và I-IDLD theo Nghj djnh 68/2000/ND-CP nàm
2019;
Xét d nghj cüa Trithng Phông Ni vii huyn tai van bàn s 561/NV-TCBM,
ngày 05/9/20 19,
QUYET D!NH:
Diu 1. Giao chi tiêu nguYi lam vic trong các dcin vj sr nghip cong lip, hçip
ctông lao dng theo Nghj djnh so 68/2000/ND-CP cho các co quan hành chInh, don vj
sir nghip thuc huyn näm 2019, nhi.r sau:

STT

•
Ten don vi
•

Chi tiêu
giao 11am 2019
Ghi
•
Bien che HDLD chu
viên chIle
68

1

Van phông HDND-UBND huyn

0
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2

Phông Lao dng- Thuong binh và xâ hi huyn

0

01

3

Trung tam Dlch vi nông nghip huyn

16

0

26

01

24

02

03

0

Trung tam Van hóa, Thông tin và Th thao
huyçn
Trung tam Oiáo dijc ngh nghip- Giáo diic
thuàng xuyên huyn
6

Sir nghip luu trui (thuc Phông Ni vii huyn)

Diêu 2. To chirc thirc hiên:
1.Thu tnthng ca quan, dn vj si.r nghip có trách nhim:
1.1. Thirc hin nghiêm vic si:r dicing viên chüc trong phtm vi s luqng
nguäi lam vic ducic UBND huyn giao, phñ hgp vri nhu câu vj trI vic lam dã
duqc phê duyt.
1.2. T chüc thirc hin vic k kt hqp dng lao dng cong vic quy djnh ti
Nghj djnh sO 68/2000/ND-CP theo quy djnh t?i Diêu 3 cüa Nghj djIIh so
161/2018/ND-CP ngày 29/i. 1/20 18 cüa ChInh phü (k két hçrp dông lao dng theo
pháp 1ut lao dng, không dCing bang 1uGng cüaNghj djnh 204/20041ND-CP ngày
14/12/2004 cüa Chinh phü ye chê d tiên lucing dôi vOi can b, cong chirc, vien ch.'rc
và lirc luqng vu trang, hch toán trong d,r toán chi thxng xuyên hoc nguôn tài
chInh ngoâi qu lixng.
2. Truâng Phông Ni v1T: Theo dOi, kirn soát, kim tra vic quãn l, sü ding
chi tiêu nguäi lam vc dê thrc hin vic tuyên diing, Co thU iai di ngü viên chic;
vic thirc hin kê hotch tinh giãn biên chê theo quy djnh.
3. Trtthng Phông Tài chInh-k hotch: Tham mu'u cp có th.m quyn can di
kinh phi chi trá cho hçrp dOng lao dØng theo quy djnh cüa Nghj djnh so 161/201 8/NDCP ngày 29/11/2018 cüa Chinh phü và phü hgp vâi Li4t ngãn sách nhà nuóc.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu hrc thi hành k tr ngày k.
Chánh Van phOng HDND-UBND huyn, Trrnng PhOng Ni vii, Trithng
Phông Tài chi'h - Kê hoach, Thu trti&ng các cc quan thm v có têq ti Diu 1 và cac
co quan Co liCn quan chju trách nhim thi hãnh quyêt djnh nay.k
Nd nl,iIn:
- Nhi.r diêu 3;
- Tht.r'xng true Huyn uly;
- Thuô'ng true HDND lipyii;
- Chü tjch, các PCT UBND huyn;
- Ban T ch(rc Huyn üy;
- Klio bac Nhâ nuó,c huyn;
- Li.ru VT.
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