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V/v thu hồi thẻ người lao 

động hợp đồng thực hiện các 

công việc quy định tại Nghị 

định số 68/2000/NĐ-CP  

    Đình Lập, ngày 07 tháng 8 năm 2019 

        
Kính gửi:  Các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện. 

 

Thực hiện Công văn số 745/SNV-CCVC ngày 23/7/2019 của Sở Nội vụ tỉnh 

Lạng Sơn về việc làm thẻ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Lạng Sơn;  

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 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 

03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Sửa đổi, bổ sung một 

số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng lao 

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

công lập; 

Kể từ ngày 01/7/2019, người lao động hợp đồng thực hiện các công việc quy 

định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP không được hưởng các chế độ, chính sách 

như công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp 

công lập, do vậy không thuộc đối tượng được cấp và sử dụng thẻ cán bộ, công 

chức, viên chức theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BNV ngày 22/12/2008 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về quy định mẫu thẻ và quản lý, sử dụng thẻ đối với cán bộ, công 

chức, viên chức. 

Để thống nhất thực hiện thu hồi thẻ đối với những trường hợp được ký hợp 

đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đã được cấp thẻ đưa thẻ vào sử dụng, 

UBND huyện đề nghị lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp có đối 

nhân viên được ký hợp đồng theoNghị định số 68/2000/NĐ-CP thực hiện tốt một 

số nội dung sau: 

1. Rà soát những trường hợp ký hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 

đã được cấp thẻ, thực hiện thu hồi thẻ để không đưa thẻ vào sử dụng theo quy định. 

Đối với các đơn vị trường học, giao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo 

triển khai thực hiện, tổng hợp, thu hồi thẻ gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) 

để tổng hợp. 



2. Thời gian lập danh sách số người được cấp thẻ và thu hồi thẻ các trường 

hợp được ký hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP gửi về phòng Nội vụ 

chậm nhất ngày 10/8/2019 để tổng hợp, tiêu hủy và báo cáo theo quy định. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc 

UBND huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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