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V/v chế độ đối với nhân viên hợp đồng
theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

Kính gửi:
- Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông;
- Thủ trưởng đơn vị thuộc Sở.

Căn cử Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 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 (gọi tắt là Nghị định số 161/2018/NĐ-CP), 
có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2019, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 68/2000/NĐ- 
CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ họp đồng một số loại 
công việc ừong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (gọi tắt là Nghị định số 
68/2000/NĐ-CP), có hiệu lực thi hành từ ngày 02 tháng 12 năm 2000;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ 
sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch 
công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng 
một số loại công việc ừong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (gọi 
tắt là Thông tư số 03/2019/TT-BNV), có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, sửa 
đổi, bổ sung Thông tư số 15/2001/TT-BTCCBCP ngày 11 tháng 4 năm 2001 của Ban Tổ 
chức -  Cán Cán bộ Chính phủ về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 
17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ họp đổng một số loại công việc trong cơ 
quan hành chinh nhà nước, đơn vị sự nghiệp (gọi tắt là Thông tư số 15/2001/TT- 
BTCCBCP), có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2001;

Theo nội dung công văn số 3121/SNV-CCVC ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Sở Nội 
vụ về việc xếp mã số ngạch đối với nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP,

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về chế độ đối với nhân viên họp đồng theo Nghị 
định số 68/2000/NĐ-CP như sau:

Tại Khoản 5 Mục n Thông tư số 15/2001/TT-BTCCBCP được sửa đổi, bỗ sung bởi 
Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 03/2019/TT-BNV quy định: “Các cá nhân đang kỷ hợp đồng 
lao động để làm những công việc nêu tại Điều 1 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, quy định 
tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và áp dụng bảng lương quy định tại 
Nghị định sổ 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chỉnh phủ về chế độ tiền 
lương đổi với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì chuyển sang thực hiện 
kỷ hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 3 Nghị định số ỉ  61/2018/NĐ-CP; mức lương 
trong hợp đồng lao động mới không thấp hơn mức lương hiện hưởng ”,



Tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi 
Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP quy định: “Đối với đơn vị sự nghiệp 

„ công lập thì kinh ph i thực hiện hợp đồng các công việc quy định tại Điều 1 Nghị định 
này được lấy từ nguồn tài chính ngoài quỹ tiền lương hàng năm của đơn vị sự  nghiệp 
công lập theo quy định của pháp lụật”,

Vậy kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, nhân' viên hợp đồng theo Nghị định số 
68/2000/NĐ-CP không thuộc số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập, sẽ 
chuyển sang ký hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động với mức lương mới 
không thấp hơn mức lương hiện hưởng. Kinh phí thực hiện được lấy từ nguồn tài chính 
ngoài quỹ tiền lương hàng năm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập đã chi trả kinh phí từ nguồn quỹ tiền lương 
cho nhân viên họp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP các tháng 7, 8 và 9/2019 thì 
thực hiện theo hướng dẫn này kể từ tháng 10/2019.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường Trung học phổ thông và các đơn vị 
trực thuộc Sở nghiên cứu, thực hiện./ịc

Nơi nhận:
- Như trên (Kèm công văn sổ 3121/SNV-CCVC)',
- Ô.Nam-PGĐ (để biết);
- Phòng thuộc Sở GDĐT;
- Lưu: VT, TCCB. T A .- Ị ^
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