UBND TỈNH BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 74 /SNN-VP

Bình Thuận, ngày 08 tháng 01 năm 2019

V/v báo cáo kết quả việc thực hiện
chấm dứt hợp đồng lao động làm
công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại
các Chi cục.

Kính gửi:
- Chi cục Kiểm lâm;
- Chi cục Thủy sản;
- Chi cục Thủy lợi;
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y;
- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật;
- Chi cục Phát triển nông thôn;
- Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản.
Thực hiện công văn số 2716/SNV-TCCC ngày 14/11/2018 của Sở Nội vụ
Bình Thuận về việc chấm dứt hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp
vụ tại các cơ quan hành chính (Sở đã sao lục số 110/SL-SNN ngày 22/11/2018 gửi
các Chi cục).
Thực hiện Kết luận số 135/KL-SNV ngày 16/01/2018 của Sở Nội vụ Bình
Thuận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng
và quản lý công chức, viên chức của Sở Nông nghiệp và PTNT. Để có cơ sở báo
cáo Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Thủ trưởng các Chi cục thực
hiện một số nội dung sau:
1. Báo cáo kết quả việc thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động đối với các
trường hợp đang hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại đơn vị mình
(kèm theo tài liệu đối chứng như: Biên bản thanh lý hợp đồng hoặc Quyết định
thanh lý, chấm dứt hợp đồng lao động); nếu có trường hợp nào đơn vị chưa thực
hiện chấm dứt hợp đồng lao động thì nêu rõ lý do vì sao (ví dụ như trường hợp
mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi; kèm theo tài liệu đối chứng như:
Giấy báo kết quả siêu âm hoặc bản sao Giấy khai sinh).
- Danh sách Hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn từ ngày
01/01/2012 đến ngày 30/9/2017 tại các Chi cục (có gửi kèm theo), như sau:
+ Chi cục Kiểm lâm: 23 trường hợp.
+ Chi cục Phát triển nông thôn: 04 trường hợp.
+ Chi cục quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản: 01 trường hợp
+ Chi cục Thủy sản: 01 trường hợp.
+ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: 04 trường hợp.
+ Chi cục Chăn nuôi và Thú y: 01 trường hợp.
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2. Ngoài danh sách Hợp đồng lao động tại điểm 1 nêu trên, các Chi cục tiến
hành rà soát các trường hợp khác được hợp đồng lao động làm công tác chuyên
môn, nghiệp vụ tại đơn vị mình và báo cáo kết quả thực hiện chấm dứt hợp đồng
lao đối với các trường hợp này đến thời điểm hiện nay (kèm theo tài liệu đối
chứng).
3. Thời gian gửi văn bản báo cáo và tài liệu đối chứng (02 bộ) về Sở Nông
nghiệp và PTNT (qua Văn phòng Sở) chậm nhất ngày 16/01/2019; đồng thời, gửi
file mềm văn bản báo cáo vào địa chỉ duytk@snnptnt.binhthuan.gov.vn để tổng
hợp.
Nhận được văn bản này, Thủ trưởng các Chi cục chỉ đạo triển khai thực
hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc điện thoại liên hệ số 3824988./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Sở;
- Lưu: VT, VP.Duy(3).
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