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GIẤY MỜI 

Họp triển khai Công văn số 739 /SNV-CCVC ngày 22/7/2019 của Sở Nội vụ 

về việc thực hiện hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP  

và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP 

 

Thực hiện khai Công văn số 739/SNV-CCVC ngày 22/7/2019 của Sở Nội 

vụ về việc thực hiện hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định 

số 161/2018/NĐ-CP. Ủy ban nhân dân huyện trân trọng kính mời các thành 

phần dự buổi làm việc cụ thể như sau:  

1. Thành phần 

 - Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; 

 - Lãnh đạo các phòng: Nội vụ; Tài chính – Kế hoạch; Văn phòng HĐND 

và UBND; Giáo dục và Đào tạo; 

- Lãnh đạo các trung tâm: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên. 

 - Hiệu trưởng các đơn vị trường học có Nhân viên lao động hợp đồng lao 

động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, 

- Đội quản lý trật tự đô thị huyện; 

 2. Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 12/8/2019. 

 3. Địa điểm: Hội trường tầng 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch.  

 4. Nội dung: Họp triển khai Công văn số 739/SNV-CCVC ngày 

22/7/2019 của Sở Nội vụ về việc thực hiện hợp đồng theo Nghị định số 

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

Ủy ban nhân dân huyện trân trọng kính mời./. 
 

Nơi nhận:    

- Như thành phần (eOffice); 

- CT, các PCT UBND huyện(eOffice); 

- VP HĐND và UBND huyện(eOffice); 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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