
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:              /VP-THNC Lạng Sơn, ngày         tháng 7 năm 2020 
V/v hợp đồng lao động làm công 

việc chuyên môn, nghiệp vụ trong 

đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020 

 

 
           Kính gửi:  Sở Nội vụ. 

 

Sau khi xem xét Báo cáo số 108/BC-SNV ngày 31/3/2020 của Sở Nội vụ 

về nhu cầu hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn 

vị sự nghiệp công lập năm 2020, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

ban hành về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên 

chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng 

một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công 

lập, theo đó tại Khoản 3 Điều 3 quy định: “…không thực hiện việc ký hợp đồng 

lao động đối với những người làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí 

việc làm được xác định là công chức trong cơ quan hành chính hoặc là viên chức 

trong đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo toàn bộ hoặc một phần chi 

thường xuyên…”. Do đó không thực hiện ký hợp đồng lao động làm chuyên 

môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo đề xuất của Sở Nội vụ 

tại Báo cáo trên, trừ các vị trí việc làm là giáo viên và viên chức y tế thực hiện 

ký hợp đồng lao động theo Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính 

phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế. 

2. Giao Sở Nội vụ chủ động phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị của 

tỉnh tổ chức tuyển dụng đủ số lượng vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê 

duyệt; tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, bố trí sắp xếp người làm việc 

phù hợp, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan 

liên quan thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: Y tế, LĐTBXH; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh, phòng THNC; 

- Lưu: VT, THNC(HXĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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