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Đình Lập, ngày 23 tháng 8 năm 2019 

    
BÁO CÁO 

Danh sách hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP  

trong cơ quan, tổ chức hành chính 

  

Thực hiện 840 /SNV-TCBC&TCPCP ngày 20/8/2019 của Sở Nội vụ tỉnh 

Lạng Sơn về việc đôn đốc báo cáo danh sách hợp đồng lao động theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP trong cơ quan, tổ chức hành chính, sau khi rà soát, tổng hợp 

UBND huyện Đình Lập báo cáo cụ thể như sau: 

1. Số chỉ tiêu hợp đồng lao động được giao và số hợp đồng lao động có 

mặt. 

- Năm 2015 UBND huyện Đình Lập được UBND tỉnh giao 12 chỉ tiêu hợp 

đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, số hợp đồng lao động có mặt 

đến thời điểm 31/12/2015 là 11 người; 

- Năm 2019 UBND huyện Đình Lập được UBND tỉnh giao 12 chỉ tiêu hợp 

đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, số hợp đồng lao động có mặt 

đến thời điểm 30/6/2019 là 11 người; 

 (Cụ thể có danh sách kèm theo Báo cáo này) 

2. Về kinh phí thực hiện 

Nguồn kinh phí chi trả: Tiền lương do UBND tỉnh, các chi phí khác do ngân 

sách huyện đảm bảo. 

Trên đây là báo cáo danh sách hợp đồng lao động theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP trong cơ quan, tổ chức hành chính của UBND huyện Đình Lập./. 
 

 
Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ (B/c); 

- CT, Các PCT UBND huyện (eOffice); 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Vi văn Đông 
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