
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC YÊN 
   

Số: 1504/UBND-TCKH 

V/v tổng hợp, báo cáo nhu cầu kinh 

phí thực hiện hợp đồng theo Nghị định 

68/2000/NĐ-CP của Chính phủ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Yên, ngày 10 tháng 8 năm 2021 

  
 

  Kính gửi: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sự nghiệp. 
 

 Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực 
hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn 

vị sự nghiệp; 

Căn cứ Công văn số 2904/STC-QLNS ngày 09/8/2021 của Sở Tài chính tỉnh 
Sơn La về việc tổng hợp, báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện hợp đồng theo Nghị 

định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ; 

Để có cơ sở tổng hợp số liệu báo cáo Sở Tài chính đúng thời gian quy định, 

Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị  thực hiện nội dung như sau: 

1. Rà soát lao động hợp đồng của đơn vị theo Nghị định 68/2000/NĐ -CP tại thời 

điểm 31/7/2021, tổng hợp, báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện trong năm 2021  (tổng 
hợp theo biểu mẫu đính kèm). 

 2. Thời gian hoàn thành: Các đơn vị tổng hợp nhu cầu kinh phí  gửi file  mềm về 
địa chỉ Email: tckh.bacyensonla@gmail.com  trước 9h00 ngày 11/8/2021 (bản giấy có 

chữ ký, đóng dấu của thủ trưởng đơn vị nộp trong ngày 11/8/2021). 

 Lưu ý: Các đơn vị tổng hợp theo đúng biểu mẫu, đề nghị không thêm, bớt cột , 

trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ Phòng Tài chính – Kế 
hoạch (đ/c Vinh). 

 Quá thời hạn trên, nếu đơn vị không gửi báo cáo coi như không có nhu cầu, 

và đơn vị tự chịu trách nhiệm về kinh phí đối với hợp đồng của đơn vị.  

Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, khẩn 

trương triển khai thực hiện, gửi báo cáo đúng thời gian quy định./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND huyện; 
- Đ/c Trịnh Thị Phượng-PCTUBND huyện; 
- Như kính gửi; 
- Lưu: VT, TCKH (V). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Văn Kỳ 
 

KHẨN 
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