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Kính gửi: Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh,tỉnh Sóc Trăng. 

 

Thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và trên cơ sở dự 

thảo văn bản của Sở Nội vụ (tại Công văn số 2164/SNV-CCVC ngày 

23/10/2020) về kết quả thực hiện biên chế năm 2020 và dự kiến giao biên chế 

năm 2021, 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh gửi dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân 

dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (về kết quả thực 

hiện biên chế năm 2020 và dự kiến giao biên chế năm 2021), xin ý kiến đóng 

góp của các đồng chí thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Đề nghị các đồng chí nghiên cứu, cho ý kiến và gửi về Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh chậm nhất là ngày 30/10/2020 để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh; sau thời hạn nêu trên, chưa nhận được văn bản góp ý xem như thống nhất 

với dự thảo. Trường hợp các đồng chí cần có thêm thời gian để nghiên cứu, đề 

nghị phản hồi bằng văn bản về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh được biết. 

(Đính kèm: 

- Dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao biên chế công chức 

và chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 

2000 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 161/2018/NĐ-

CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ) trong cơ quan hành chính nhà 

nước năm 2021. 

- Dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt tổng số lượng 

người làm việc và chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 

tháng 11 năm 2000 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ) trong đơn vị sự 

nghiệp công lập và hội có tính chất đặc thù năm 2021. 

- Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về giao biên chế công 

chức và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 

2000 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP 



ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ) trong các cơ quan hành chính nhà 

nước năm 2021 . 

- Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt tổng số 

lượng người làm việc và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 

tháng 11 năm 2000 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ) trong đơn vị sự 

nghiệp công lập và hội có tính chất đặc thù năm 2021 )./. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 
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