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QUYẾT ĐỊNH
Về việc hợp đồng lao động
GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Căn cứ 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; 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;
Căn cứ Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ Quy
định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;
Căn cứ Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND, ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh
Lai Châu về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lai Châu;
Căn cứ Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND, ngày 08/11/2021 của UBND
tỉnh Lai Châu ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên
chức thuộc quyền quản lý của UBND tỉnh Lai Châu;
Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-SNN ngày 08/9/2021 của Sở Nông nghiệp
và PTNT Lai Châu Ban hành Quy định về phân cấp quản lý công chức, viên
chức, lao động hợp đồng và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với các chức danh lãnh
đạo, quản lý thuộc diện Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu quản lý;
Theo đề nghị của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tại Tờ trình số
154/TTr-CNTY, ngày 27/6/2022 và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị
định số 161/2018/NĐ-CP đối với ông Lê Trung Hiếu, sinh ngày 20/9/1995; Hộ
khẩu thường trú: xã Quỳnh Hoàng - huyện Quỳnh Phụ - tỉnh Thái Bình; Số căn
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cước công dân: 034095008893; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cơ quan tại Chi cục
Chăn nuôi và Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Lai Châu.
Điều 2. Ông Lê Trung Hiếu được hưởng mức tiền công theo thỏa thuận với
đơn vị sử dụng lao động và các chế độ chính sách khác (nếu có) theo quy định
hiện hành.
Điều 3. Đơn vị sử dụng lao động căn cứ quyết định này làm thủ tục ký kết
hợp đồng trực tiếp với người lao động theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng
sở; Trưởng các phòng: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính Sở; Chi cục trưởng
Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và cá nhân có tên
tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Giám đốc Sở;
- Trang thông tin điện tử Sở;
- Lưu: VT, TCCB.
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