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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-UBND           Ninh Thuận, ngày       tháng        năm 2021 

          

 
QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phân bổ chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP  

tại các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Ninh Thuận năm 2021 
____________________________________ 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về 

thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp; 

Căn cứ Công văn số 4855/BNV-TCBC ngày 16/9/2020 của Bộ Nội vụ về 

việc số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp 

công lập của tỉnh Ninh Thuận năm 2021; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 575/TTr-SNV ngày 24 

tháng 02 năm 2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phân bổ 487 chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 

đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Ninh Thuận năm 2021 (đính kèm phụ 

lục).  

Thời điểm thực hiện kể từ ngày 01/01/2021. 

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có tên tại Điều 1 có trách nhiệm 

quản lý và sử dụng số lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 

được giao theo quy định của pháp luật hiện hành.  

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

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc 

Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 



có liên quan và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Nội vụ; 

- Bộ Tài chính; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Lưu: VT, VXNV. PD   

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Trần Quốc Nam 
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