
UY BAN NHAN DAN 
HUYN  DjJ LQC 

S& 4Qr/TB - UBND 

CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
Dc 1p - Ttr do - Hinh phüc 

Dgi Lóc, ngày,A4 tháng 6 nãm 2020 

THÔNG BAO 
Kt luãn cüa Chü tch UBND huyn - Trn Van Mai ti cuc h9p 

lien quan dn vic thirc hin cac quy djnh cüa Nba nirórc di vói h9p dng 
lao dng theo Nghj djnh s 68/20001ND-Cp ngày 17/11/2000 cüa ChInh phü 

Ngày 11/6/2020, Chü tjch UBND huyn Tr.n Van Mai chU tn cuc h9p 
lien quan den vic thirc hin các quy djnh cüa Nhà nixàc dôi vói hçp dông lao 
dng theo Nghj djnh so 68/2000/ND-Cp ngày 17/11/2000 cüa ChInh phü hin 
dang cong tác ti các Co quan hãnh chInh, don vj sr nghip cOng 1p trirc thuc 
UBND huyên. Sau khi nghe lãnh do PhOng Ni vi trInh bay phucmg an thirc 
hin chInh sách tién hang mâi dOi vth ngithi lao dng theo hçip dông lao dng 
quy djnh tai Nghi djnh so 68/2000/ND-Cp ngày 17111/2000 cüa ChInh phü ye 
Thrc hin ché dO hcrp dông mOt sO loai cong vic trong cci quan hãnh chInh Nhà 
nw9c, don vj sir nghip (lao dng hcrp dông theo Nghj djnh so 68/2000/ND-CP), 

kiên cUa Thu trtthng cac co quan, don vj vâ lciên cia ngi.thi lao dng theo 
Nghj djnh sO 68/2000/ND-Cp; Chu tjch UBND huyn két lun nhii sau: 

1. Thirc hin Nghj djnh sO 161/2018/ND-C? ngày 29/11/2018 cüa ChInh 
phü ye Sia dOi, bO sung mt sO quy djnh ye tuyên dyng cOng chzc, viên chic, 
náng nggch cOng chec, tháng hgng viên chi-c và thrc hin chê d3 hcrp dOng môt 
sO logi cOng vic trong cc' quan hành chInh nhà ntthc, don vj sr nghip cOng 
42p, Thông ttr so 03/2 0 19/TT-BNV ngày 04/5/2019 c1ia BO NOi vi và các van 
ban hixàng dan cüa Sâ NOi vi tinh Quâng Nam, kê tii ngày 0 1/7/2020, chInh 
sách tien lirong dôi v&i lao dng hqp dông theo Nghj djnh so 68/2000/ND-CP 
chuyên sang thirc hin hqp dong lao dng duqc diêu chinh theo quy djnh cüa 
pháp lust ye lao dng, pháp lut ye dan sr, pháp 1ut ye thuang mgi. Mic hang 
trong hqp dông lao dng mói không duçc thâp han mIrc lirang hin hx&ng. 
Trtrông hçip müc hrcxng hin hu&ng cüa ngir&i lao dng thâp han mi'rc hang tOi 
thiéu vüng theo quy djnh tai Nghj djnh so 90/20191ND-Cp ngày 15/11/2019 cüa 
Chinh phü thI &rc hi.rng müc luang mâi bang nc luang tôi thiêu vüng theo 
quy djnh. 

2. Can cir quy djnh ti diem b, khoân 4, Diêu 3 Nghj djnh so 
161/2018/Nf)-cp ngày 29/11/2018 cüa ChInh ph, Chu tjch UBND huyn üy 
quyên cho Thu tnring các ca quan hành chInh tnrc thuOc UBND huyn k két 
hçrp dông lao dng v&i ngui lao dng. 

Dôi yc9j các don vj sir nghiep cong lip: Nguài dirng dâu don vj sir diing 
lao dng hqp dông k)2 két hçp dông lao dng. 

Yêu câu Thu tmng các co quan, don vj thirc hin k k& hcip dng lao 
dng mài dam bão th&i gian có hiu hrc cüa hqp dOug k tir ngày 01/7/2020. 
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3. Giao Phông Ni vi tham milu UBND huyn hithng dn các Ca quan, 
don vj triên khai thrc hin ni dun Thông báo nay; hithng dn mu hqp dông 
lao dng m&i dé thrc hin thông nhât trong toàn huyn. 

4. Giao Phàng Tài chInh — K hoach tham muu UBND huyn hixâng dan 
các co quan, don vj sü dimg kinh phi dé thrc hin hçp dông theo dung quy djnh. 

Trên day là thông báo kt lun cüa ChU tjch UBND huyn, yêu cu Thu 
truing các cci quan, don vj trin khai thirc hin./. 

Nri nhjIn: 
- U Huyn üy; 
- CT, các PCT UBND huyn; 
- Các ca quan chuyên môn, &m vj sr nghip 
trrc thuc UBND huyn; 
- CVP, PCVP; 
-LuuVT,NV. 
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