
UBND TfNH TUYEN QUANG CONG HOA XA HO!  CHU NGHTA VIT NAM 
S VAN HOA, TH THAO VA DL LCH Dc Ip - Tir do - Hnh phtic 

S: /QD-SVHTTDL Tuyên Quang, ngày thOng 01 nàm 2021 

QUYET D!NH 
Giao biên ch cong chüc và chi tiêu hqp dng lao dng 

theo Nghj djnh so 68/2000/ND-CP cüa ChInh phü trong các 
phông chuyên mon thuc S& Van hóa, The tliao Va Du ljch 11am 2021 

GIAM DOC sO VAN HOA, THE THAO vA DU L!CH 

Can thNghj djnh s 62/2020/ND-UP ngOy 01/6/2020 cüa ChInhphi ye' vj 
trI viçc lam và biên chê cOng chz'c; Nghj djnli s 68/2000/ND-CT ngày 
17/11/2000 cia ChInh phi v thy'c hin ché' dç5 h'p dng mç3t sé' logi cOng vic 
trong cci quan hành chInh nhà njthc, doii vj sic nghip, Nghj djnh so' 
]61/2018/ND-CP ngày 29/11/2018 cza ChInh phz tha dé'i, be' sung mt sé' quy 
djnh ye' tuyé'n dyng cOng ch&c, viên chtc, nOng nggch cOng chjc, tháng hgng 
vién cht'c và thy'c hin ché' d5 hQp de'ng m5t so logi cOng vic trong CO' quan 
hành chInh nhà nuâc, dan vj sy nghip cOng lçp, 

Can ci Thông tu sO' 07/2015/JiLT-B VI-ITTDL - BNV ngày 14 tha'ng 9 nám 
2015 cia Bó Van hóa, The' thao và Du ljch và Bó N5i vy hu'ó'ng dan chzc náng, 
nhiém vu, quye'n han và co cO'u tO' chuc cua SO' Van hOa, The' thao và Du lich thuóc 
Uy ban nhán dOn tinh, thành phO tryc thuç5c Trung uvng, PhOng Van hóa và Thông 
tin thuc Uy ban nhOn dan huyçn, qun, thj xâ, thành phO' thu3c tinh. 

C'ãn ct Quyê't djnh sO' 403/QD-UBND ngày 29/11/2016 cia Uy ban nhOn 
dan tinh Tuyên Quang ye' vic quy djnh chuv nOng, nhiém vu, quye'n hgn và cct cO'u 
to chic cüa S& VOn hóa, The' thao vO Du ljch tinh Tuyên Quang; 

COn ct Quylt djnh 684/QD-UBND ngày 30/12/2021 cüa UBND tinh ye vic 
giao biên ché' Cong chj'c và chi tiêu hcip dO'ng lao dç5ng theo Nghj a'jnh sO' 
68/2000/ND-CP cza ChInh phü trong cOc cci quan, tO' chi'c hành chInh nhà nzthc 
cña tinh Tuyên Quang nOm 2021, 

Xét de' nghj cüa TrzthngphOng TO' cht'c — PhOp ché' 

QUYET IMNH: 

Diêu 1. Giao biên ch cong chüc và chi tiêu hçp dng lao dng theo Nghj 
djnh s 68/2000/ND-CP cüa ChInh phü thuc các phông chuyên mon trong chi 



tiêu biên ch duçic Uy ban nhân dan tinh giao cho S Van hóa, Th thao vâ Du 
!jch näm 2021, nhis sau: 

('Cóphy lye kern theo) 

Diu 2. Giao trách nhim cho nguâi düng d.0 các phông chuyên mon 
thuc Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch quãn 1, sfr ding cong chi'rc dam bâo 
dung quy djnh. 

Chánh Van phông, Chánh Thanh tra Sâ, Trithng phông T chirc - Pháp 
ch và Trrnrng các phông lien quan chju trách nhim thi hành Quyt djnh nàyJ. 

GIAM DOC 
Nci n1:mn 
- Sâ Ni vu; 
- Lãnh dao S; 
- Nhix diêu 2 (thijc hin); 
- Ltru VT, TCPC. 

Au Thi Mai 



PHV LVC 

GIAO BIEN CHE CONG CHUC VA CHI TIEU HQP BONG LAO BONG 
THEO NGH! B!NH SO 68/2000/NB-CP TRONG CAC PHONG CHUYEN MON 

THUQC SO VAN HOA, THE THAO VA DU L!CH 
(Kern theo Quyê't djnh s /QD-SVHTTDL ngày /01/2021 

cza So' Van hóa, The thao và Du lich) 

ST 
T Ten co quan 

Biên ch 
cong chfrc 

giao 

Chi tiêu hQp clông lao 
dng theo Nghj djnh 

SO 68/2000/NB-CP Ghi chii 

1 VänphôngS& 04 03 
Dr kiên hap 

nht 2 PhOng K hoach - Tài chInh 03 

Phông T chirc - Pháp ch 05 

4 ThanhtraS 03 

Phông Quán 1 di san van hóa 05 

6 PhOng Quãn 1 du ljch 05 

7 PhOng Quân 1 th dic th thao 05 

8 Phông Quán 1 van hóa 03 
Dir kin hap 

nht 
9 PhOng Xây dirng np s6ng van hóa 

Va gia dInh 
03 

Ting 36/40 
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