
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:         /QĐ-SGDĐT 

         

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đắk Lắk, ngày        tháng 8  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao số lượng viên chức và hợp đồng lao động 

theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, 

năm học 2022- 2023 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 
 

Căn cứ Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định 

mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập; 

Căn cứ Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND 

tỉnh Đắk Lắk; 

Căn cứ Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk;  

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Giao số lượng viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định 

68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ năm học 2022 - 

2023 cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (theo 

phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Căn cứ số lượng viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định 

68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ và kế hoạch số lớp 

được giao năm học 2022-2023; Thủ trưởng các đơn vị sắp xếp số lượng người làm 

việc đảm bảo đủ theo vị trí việc làm, trên cơ sở tiết kiệm biên chế, tiếp tục thực 

hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban 

Chấp Trung ương Đảng. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ cân đối, điều tiết biên chế của 

các đơn vị để thực hiện tinh giản biên chế trong những năm tiếp theo. 

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng; Trưởng phòng 

Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; trưởng các phòng ban, đơn vị 

có liên quan; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

      

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, TCCB-CTTT.  

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Phạm Đăng Khoa 
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