
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHƯ SÊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:460  /QĐ-UBND Chư Sê, ngày   04     tháng  6   năm 2021 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Giao chỉ tiêu người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập;  

hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan 

hành chính, các đơn vị sự nghiệp năm 2021 

 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh Gia 

Lai về việc giao chỉ tiêu số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công 

lập; số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan 
hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Gia Lai năm 2021; 

Thực hiện Văn bản số 458/SNV-TCBC ngày 23/3/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Gia 

Lai về việc thống nhất điều chỉnh số lượng người làm việc giữa các khu sự nghiệp 
của UBND huyện Chư Sê; 

Theo đề nghị của Phòng Nội vụ huyện tại văn bản số 384/NV-TCBM ngày 

31/5/2021. 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 
 

Điều 1. Giao chỉ tiêu số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công 

lập; hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành 

chính, các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện năm 2021, như sau: 
 

STT Tên đơn vị 

Chỉ tiêu  

giao năm 2021 

Ghi 

chú 
Biên 

chế 

viên 

chức 

HĐLD 

68 

1 Văn phòng HĐND-UBND huyện 0 4  

2 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 0 01  

3 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện 15 0  

4 Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện 23 01  

5 
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường 

xuyên huyện 
23 01  

6 Sự nghiệp lưu trữ (thuộc Phòng Nội vụ huyện) 03 0  



Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị sự nghiệp có trách nhiệm: 

1.1. Thực hiện nghiêm việc sử dụng viên chức trong phạm vi số lượng 

người làm việc được UBND huyện giao, phù hợp với nhu cầu vị trí việc làm đã 

được phê duyệt.  

1.2. Tổ chức thực hiện việc ký kết hợp đồng lao động công việc quy định tại 

Nghị định số 68/2000/NĐ-CP theo quy định tại Điều 3 của Nghị định số 

161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ (ký kết hợp đồng lao động theo 

pháp luật lao động, không dùng bảng lương của Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 

14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức 

và lực lượng vũ trang, hạch toán trong dự toán chi thường xuyên hoặc nguồn tài 

chính ngoài quỹ lương). 

2. Trưởng Phòng Nội vụ: Theo dõi, kiểm soát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng 

chỉ tiêu người làm việc để thực hiện việc tuyển dụng, cơ cấu lại đội ngũ viên chức; 

việc thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế theo quy định. 

3. Trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch: Tham mưu cấp có thẩm quyền cân đối 

kinh phí chi trả cho hợp đồng lao động theo quy định của Nghị định số 161/2018/NĐ-

CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ và phù hợp với Luật Ngân sách nhà nước. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng 

Phòng Tài chính - Kế hoạch, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có tên tại Điều 1 và các 

cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban Tổ chức Huyện ủy; 

- Kho bạc Nhà nước huyện; 

- Lưu: VT, NV, NC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Đình Huấn 
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