
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:  3355   /VP-NC 

V/v rà soát, báo cáo hợp đồng lao động 
theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 

trong các cơ quan, tổ chức hành chính

Lạng Sơn, ngày  16 tháng 8  năm 2019 

 
 

Kính gửi:  
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- UBND các huyện và thành phố. 

 

Thực hiện nội dung Công văn số 3823/BNV-TCBC ngày 14/8/2019 của 
Bộ Nội vụ về việc “rà soát, báo cáo hợp đồng lao động theo Nghị định số 
68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính”, đồng chí Dương Xuân 
Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện và thành phố Lạng Sơn tiến 
hành rà soát, thống kê, báo cáo bằng văn bản về hợp đồng lao động theo Nghị 
định số 68/2000/NĐ-CP trong cơ quan, đơn vị mình, theo yêu cầu và hướng dẫn 
của Bộ Nội vụ tại Công văn trên; hoàn thành và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 
27/8/2019. 

2. Trên cơ sở báo cáo của các sở, ban, ngành, UBND các huyện và thành 
phố Lạng Sơn, giao Sở Nội vụ tổng hợp, xây dựng báo cáo của UBND tỉnh theo 
yêu cầu và hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn trên; hoàn thành và báo cáo 
UBND tỉnh trước ngày 29/8/2019. 

Công văn số 3823/BNV-TCBC được gửi kèm theo qua eOffice và trên 
Trang thông tin của Văn phòng UBND tỉnh. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Sở Nội vụ, các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng: NC, TH, HC-QT, TH-CB; 
- Lưu: VT, NC(BMB).  

 CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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