
                                        Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục-Đào tạo; 

   - Trường Tiểu học thị trấn Phú Hòa. 

    

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương (năm 2015); 

 Căn cứ Luật viên chức (năm 2010); Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 

12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

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; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số  quy định về tuyển dụng công chức, viên 

chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp 

đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập; Thông tư số 15/2001/TT-BTCCBCP ngày 11/4/2001 của Ban 

Tổ chức Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn thực hiện Nghị định 

số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ 

hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp; Quyết định số 1123/QĐ-CT ngày 15/8/2002 của Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Gia Lai về việc uỷ quyền ký hợp đồng lao động; 

Thực hiện Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành quy định quản lý công tác nội vụ 

thuộc tỉnh Gia Lai; 

 Xét đơn xin nghỉ việc của ông Lê Đức Trường và đề nghị của Phòng 

Giáo dục-Đào tạo tại Tờ trình số 37/TTr-GDĐT ngày 28/7/2020 về việc chấm 

dứt hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 298/TTr-NV ngày 

11/8/2020 về việc cho nhân viên bảo vệ đơn vị trường học nghỉ thôi việc hưởng 

chế độ trợ cấp 1 lần, Uỷ ban nhân dân huyện Chư Păh có ý kiến như sau: 

1. Nhất trí để Trường Tiểu học thị trấn Phú Hòa chấm dứt hợp đồng lao 

động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ đối với ông Lê Đức 

Trường- Sinh năm: 1981. 

 Chức vụ, đơn vị công tác: Nhân viên bảo vệ Trường Tiểu học thị trấn Phú 

Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. 

Kể từ ngày:01/4/2020. 

 2. Ông Lê Đức Trường có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc đang 

đảm nhận cho Trường Tiểu học thị trấn Phú Hòa theo đúng quy định. 

Trường Tiểu học thị trấn Phú Hòa chịu trách nhiệm thanh toán chế độ trợ 

cấp thôi việc 1 lần cho ông Lê Đức Trường theo đúng quy định tại Nghị định số 

29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản 

lý viên chức. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHƯ PĂH 
 

Số:         /UBND-TH 
V/v chấm dứt hợp đồng lao động 

theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 

của Chính phủ. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Chư Păh, ngày  tháng 8 năm 2020 
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Ủy ban nhân dân huyện trả lời để Phòng Giáo dục-Đào tạo, Trường Tiểu 

học thị trấn Phú Hòa biết, triển khai, thực hiện./. 

 

                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Nơi nhận:               CHỦ TỊCH 
- Như trên;           
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Phòng GD-ĐT; 

- CVP, các PVP;        

- Lưu: VT, TH. 

                                     Nay Kiên 
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