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Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn  

 

Trả lời đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tại Văn bản số 372/BC-

UBND ngày 30/8/2019 về việc báo cáo hợp đồng lao động theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành 

chính nhà nước, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: 

1. Về kiểm soát việc thực hiện hợp đồng lao động theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP) 

a) Tại Kết luận số 17-KL/TW ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị về tình hình 

thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị 

năm 2015 - 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017 – 2021 đã chỉ 

đạo: (1) Dừng việc giao bổ sung biên chế giai đoạn 2017-2021; (2) kiểm soát chặt 

chẽ việc thực hiện hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của bộ, 

ngành, địa phương. 

b) Căn cứ chỉ đạo của Bộ Chính trị và căn cứ báo cáo của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn tại Văn bản số 372/BC-UBND nêu trên thì số hợp đồng lao 

động do Ủy ban nhân dân tỉnh giao năm 2015 là 246 người (không bao gồm 12 người 

thuộc Chi cục Quản lý thị trường). Theo đó, để đạt mục tiêu đến năm 2021 giảm ít 

nhất 10% số hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (đã được sửa đổi, 

bổ sung tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ) trong các 

cơ quan, tổ chức hành chính so với năm 2015 (từ 246 người của năm 2015 giảm 

xuống đến năm 2021 còn nhiều nhất là 221 người), thì trong 02 năm (2020-2021) tỉnh 

Lạng Sơn phải giảm ít nhất là 68 người (289-221) so với số hợp đồng lao động Ủy 

ban nhân dân tỉnh giao năm 2019. 

Căn cứ lộ trình tinh giản hợp đồng lao động nêu trên và tình hình thực hiện 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Bộ Nội vụ có ý kiến về hợp đồng lao động 

theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 
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161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ) trong các cơ quan, tổ chức 

hành chính của tỉnh Lạng Sơn năm 2020 là 255 người và năm 2021 là 221 người. 

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

Quyết định giao hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (đã 

được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của 

Chính phủ) đối với từng cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh trong tổng số hợp 

đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị 

định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ) tại Điểm b Khoản 1 Văn 

bản này và thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý lao động hợp đồng và tinh 

giản biên chế theo đúng quy định của Đảng và của pháp luật. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ về hợp đồng lao động theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 

29/11/2018 của Chính phủ) trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Lạng 

Sơn năm 2020 và năm 2021, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thực hiện 

theo quy định./. 
 

Nơi nhận:  KT. BỘ TRƯỞNG 
- Như trên; 

- Bộ Tài chính; 

- Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn; 

- Bộ trưởng (để b/cáo); 

- Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng; 

- Lưu: VT, TCBC (03b). 
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  Nguyễn Duy Thăng 
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