
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN HỮU LŨNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 779 /UBND-NV Hữu Lũng, ngày 07 tháng 8 năm 2019 

V/v thực hiện hợp đồng theo Nghị 
định số 68/2000/NĐ-CP và hợp 
đồng lao động theo Nghị định số 

161/2018/NĐ-CP 

 

 

   Kính gửi: - Các cơ quan chuyên môn, đơm vị sự nghiệp; 
- Các đơn vị trường học thuộc huyện. 

 

Thực hiện Văn bản số 739/SNV-CCVC ngày 22/7/2019 của Sở Nội vụ tỉnh 
Lạng Sơn về việc thực hiện hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và Nghị 
định 161/2018/NĐ-CP. 

Để thống nhất thực hiện hợp đồng một số loại công việc theo quy định tại 
Nghị định 68/2000/NĐ-CP, Nghị định 161/2018/NĐ-CP ở các cơ quan chuyên 
môn, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị trường học, Ủy ban nhân dân huyện thống 
nhất thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các công việc được ký hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 
và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP 

Các công việc được ký hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và 
Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, bao gồm: Lái xe; Bảo vệ; Vệ sinh. 

- Công việc thừa hành, phục vụ khác có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung 
cấp trở xuống. 

2. Ký kết, thực hiện, thay đổi, chấm dứt, thanh lý hợp đồng và giải 
quyết tranh chấp khi hợp đồng các công việc qui định tại Nghị định số 
68/2000/NĐ-CP 

- Kể từ ngày 01/7/2019 các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc 
huyện, các đơn vị trường học được ký hợp đồng để thực hiện các công việc nêu tại 
mục 1 ở trên theo một trong các hình thức hợp đồng sau: 

+ Hợp đồng kinh tế được ký kết giữa pháp nhân với pháp nhân và giữa pháp 
nhân với cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật dân sự, pháp 
luật thương mại; 

+ Hợp đồng lao động được giao kết giữa người lao động hoặc đại diện hợp 
pháp của người lao động với người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật 
lao động; 

+ Hợp đồng thuê khoán tài sản được ký kết giữa bên cho thuê tài sản và bên 
thuê tài sản theo quy định của pháp luật dân sự; 

+ Hợp đồng mượn tài sản được ký kết giữa bên cho mượn tài sản và bên 
mượn tài sản theo quy định của pháp luật dân sự; 
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+ Hợp đồng dịch vụ được ký kết giữa bên làm dịch vụ và bên thuê dịch vụ 
theo quy định của pháp luật dân sự.  

- Cá nhân, tổ chức ký hợp đồng để làm những công việc nêu tại mục 1 ở 
trên được điều chỉnh theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về dân sự, 
pháp luật về thương mại và không thuộc chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm 
việc và quỹ tiền lương của cơ quan, đơn vị. 

- Việc ký kết, thực hiện, thay đổi, chấm dứt, thanh lý và giải quyết tranh 
chấp giữa các bên thực hiện theo các quy định của pháp luật về hợp đồng kinh tế, 
hợp đồng lao đồng, hợp đồng thuê khoán tài sản, hợp đồng mượn tài sản, hợp 
đồng dịch vụ. 

- Mẫu hợp đồng được thực hiện theo các quy định của pháp luật tương ứng 
với hình thức hợp đồng được ký kết. 

3. Chế độ chính sách đối với người lao động hợp đồng thực hiện các 
công việc qui định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 

a) 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, cụ thể: 

- Không được xếp lương theo thang bảng lương quy định tại Nghị định số 
204/2004/NĐ-CP. 

- Không được thực hiện chế độ nâng bậc lương. 

- Không được hưởng phụ cấp công vụ (đối với người lao động làm việc trong 
các cơ quan, tổ chức hành chính). 

b) Thủ trưởng các đơn vị gửi danh sách nhân viên hợp đồng theo Nghị định 
số 68/2000/NĐ-CP (biểu đính kèm) đến Phòng Nội vụ huyện chậm nhất ngày 
15/8/2019 để UBND huyện ra Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động theo Nghị 
định số 68/2000/NĐ-CP. Riêng các đơn vị trường học phòng Giáo dục và Đào tạo 
có trách nhiệm triển khai các nội dung trong Văn bản này đến các đơn vị sự 
nghiệp trường học, tổng hợp danh sách chung của toàn ngành và báo cáo Ủy ban 
nhân dân huyện.   

c) Sau khi có Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị, hiệu trưởng các đơn vị trường học tiến hành ký kết hợp đồng lao 
động theo quy định của Bộ luật lao động kể từ ngày 01/7/2019, thời gian ký hợp 
đồng là 12 tháng (sau 01 lần ký hợp đồng có thời hạn thì được ký hợp đồng không 
xác định thời hạn) ; mức lương trong hợp đồng lao động mới như sau: 

- Đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện do thủ 
trưởng cơ quan thỏa thỏa thuận với người lao động nhưng không thấp hơn mức 
lương hiện hưởng ngoài ra còn được tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 
tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định hiện hành. 
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- Đối với các đơn vị trường học do Ban giám hiệu nhà trường thỏa thuận với 
người lao động nhưng không thấp hơn mức lương hiện hưởng (các đơn vị trường 
học thuộc xã đặc biệt khó khăn do các hợp đồng này không thuộc diện được 
hưởng chế độ thu hút nên mức lương tương đương với hợp đồng lao động tại các 
trường học tại xã vùng I và vùng II) và dự kiến mức tiền lương như sau: 

- Người lao động đang hợp đồng và làm việc được từ 01 năm đến dưới 5 năm 
mức tiền lương là 3.300.000 đồng; 

- Người lao động đang hợp đồng và làm việc được từ đủ 05 năm đến dưới 10 
năm mức tiền lương là 3.600.000 đồng; 

- Người lao động đang hợp đồng và làm việc được từ đủ 10 năm đến dưới 15 
năm mức tiền lương là 3.900.000 đồng; 

- Người lao động đang hợp đồng và làm việc được từ đủ 15 năm trở lên mức 
tiền lương là 4.200.000 đồng. 

Ngoài ra các nhân viên bảo vệ, nhân viên nấu ăn còn được tham gia đóng bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định hiện hành. 

4. Chế độ thông tin báo cáo. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện việc ký hợp đồng theo quy định của 
Bộ luật lao động đối với các trường hợp ký mới và các trường hợp đang ký hợp 
đồng các công việc quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP thực hiện đúng 
theo nội dung trên, báo cáo việc thực hiện hợp đồng lao động và danh sách hợp 
đồng lao động gửi về Ủy ban nhân dân huyện (Qua Phòng Nội vụ) trước ngày 
20/8/2019. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai 
thực hiện theo đúng quy định./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- TT Huyện ủy; 
- TT HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Phòng Nội vụ huyện; 
- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Long Văn Sơn 
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