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Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn. 

 

 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 tỉnh 

Lạng Sơn. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn số 837/UBND-NV 

ngày 07/8/2019 về việc thu hồi thẻ đối với hợp đồng lao động thực hiện các công 

việc quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. 

 Sau khi kiểm tra, rà soát tình hình cấp thẻ và sử dụng thẻ đối với các 

trường hợp hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, UBND huyện 

đã thực hiện thu hồi thẻ của lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-

CP cụ thể như sau: 

- Tổng số hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trên địa 

bàn huyện là 41 người. 

- Tổng số hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trên địa 

bàn huyện đã được cấp thẻ là 37 thẻ (có 04 hợp đồng lao động chưa được cấp thẻ 

do mới được ký kết hợp đồng lao động, UBND huyện chưa đề nghị sở Nội vụ cấp 

mã số thẻ theo quy định). 

- Số lượng thẻ hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trên 

địa bàn huyện đã được thu hồi là 37 thẻ (Cụ thể có danh sách kèm theo). Sau khi 

thu hồi thẻ, UBND huyện đã thực hiện cắt góc trên thẻ để không đưa thẻ vào sử 

dụng theo đúng quy định. 

UBND huyện Đình Lập báo cáo kết quả thu hồi thẻ hợp động lao động theo 

Nghị định số 68/2000/NĐ-CP để Sở Nội vụ để tổng hợp theo quy định./. 

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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