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Số: 247/TB-UBND Văn Quan, ngày  30 tháng 8 năm 2019 

                                                      THÔNG BÁO 

Kết luận cuộc họp thống nhất thực hiện hợp đồng  

theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định 161/2018/NĐ-CP
 

Căn cứ Luật Lao động năm 2013;  

Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về 

thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp;  

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; 

Thực hiện Công văn 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; 

Căn cứ vào kết quả họp ngày 26/8/2019 về việc thống nhất thực hiện hợp 

đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP (Gọi 

tắt là hợp đồng theo Nghị định 68).  

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị đang thực hiện hợp 

đồng theo Nghị định 68 thực hiện nội dung sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định 

của pháp luật về thực hiện hợp đồng lao động theo Nghị định số 68. Thực hiện ký 

hợp đồng lao động theo chỉ tiêu hợp đồng đa ̃được giao, đảm bảo đúng quy định. 

2. Về mức lương trong hợp đồng mới. 

- Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị thực hiện việc ký hợp đồng lao 

động theo các văn bản quy định hiện hành về hợp đồng lao động, đảm bảo mức 

lương trong hợp đồng mới không thấp hơn mức lương hiện hưởng, cụ thể: 

+ Đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện: Thực 

hiện hợp đồng không xác định thời hạn, chi trả tiền công không thấp hơn mức 

lương hiện hưởng đối với từng cá nhân. 

+ Đối với đơn vị sự nghiệp trường học trên địa bàn huyện (Nhân viên bảo 

vệ, nhân viên nấu ăn): Phòng Giáo dục và Đào tạo Chỉ đạo các trường thống nhất 

thực hiện chi trả tiền công trong hợp đồng mới không thấp hơn mức lương hiện 

hưởng đối với từng cá nhân. Riêng đối với các trường hợp đang hưởng phụ cấp thu 

hút thì không được hưởng trong hợp đồng mới. 
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- Căn cứ vào năng lực thực tế và khả năng thực hiện công việc của người lao 

động, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được ủy quyền ký hợp đồng lao động có thể 

thực hiện việc thỏa thuận với người lao động về mức lương, công việc trong hợp 

đồng lao động tăng hoặc giảm, đảm bảo không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. 

- Hợp đồng mới thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2019. 

3. Chế độ báo cáo. 

Các cơ quan, đơn vị xây dựng phương án hợp đồng cụ thể đối với từng 

trường hợp và gửi 01 bản danh sách phương án hợp đồng về Ủy ban nhân dân 

huyện (Qua Phòng Nội vụ huyện) trước ngày 05/9/2019. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo và yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện 

theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Phòng Nội vụ; 

- Văn phòng HĐND và UBND; 

- Phòng LĐTBXH-DT; 
- Phòng TC-KH; 

- Trung tâm VHTT&TT; 

- Trung tâm GDNN-GDTX; 
- Phòng GD&ĐT; 

- Lưu: VT; NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lương Mai Tú 

 


