
 

 

 

UBND TỈNH VĨNH PHÚC           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NỘI VỤ                                   Độc lập- Tự do - Hạnh phúc 
 

     Số:             /SNV-TCBC                          Vĩnh Phúc, ngày          tháng 12 năm 2020 

                    

 

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố; 
 

 

Thực hiện Công văn số 9518/UBND-NN5 ngày 17/12/2020 của UBND 

tỉnh về việc rà soát, đề xuất phương án nhân sự phục vụ cho công tác GPMB tại 

các huyện, thành phố; để có cơ sở tham mưu báo cáo UBND tỉnh, Sở Nội vụ đề 

nghị UBND các huyện, thành phố báo cáo theo các nội dung sau: 

- Việc phân bổ biên chế viên chức, hợp đồng theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP giao năm 2020 cho các đơn vị sự nghiệp khác trực thuộc. 

- Biên chế, hợp đồng có mặt đến 25/12/2020. 

- Xác định rõ mức độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp khác trực thuộc. 

Đề nghị UBND các huyện, thành phố báo cáo theo các nội dung nêu trên và 

gửi về Sở Nội vụ trước ngày 25/12/2020, đồng thời gửi file mềm về địa chỉ Email: 

thanhnn3@vinhphuc.gov.vn; sau thời gian trên các đơn vị không gửi báo cáo, Sở 

Nội vụ sẽ không chịu trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh theo quy định./. 

(Gửi kèm theo Phụ lục) 
 

Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh;        (B/c) 

- Giám đốc Sở;  

- Như trên; 

- Website SNV; 

- Lưu: VT, TCBC. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh 

 

 

V/v rà soát biên chế sự nghiệp năm 2020  
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