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TỈNH LẠNG SƠN 

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

 
Số: 956/UBND-NC Lạng Sơn, ngày  02 tháng 10  năm 2018 

V/v quản lý, sử dụng hợp đồng lao động theo Nghị 
định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các 

đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh 

 

 

Kính gửi: 
 
 
 

  

- Các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Các Hội: Văn học nghệ thuật, Đông Y, Nhà báo, 
Chữ Thập đỏ và Liên minh Hợp tác xã.              

 

Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng 
hợp đồng lao động theo 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, tổ chức 
hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt hợp đồng 
lao động 68); ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ về hợp đồng lao 
động 68, đồng thời để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện 
hợp đồng lao động 68, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số 
nội dung cụ thể sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại 
Công văn số 30/VPCP-TCCV ngày 04/01/2017 của Văn phòng Chính phủ về 
việc hợp đồng lao động tại các cơ quan thuộc bộ, ngành Trung ương và địa 
phương; ý kiến của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2843/BNV-CCVC ngày 
29/7/2014 về thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và 
quản lý công chức, Công văn số 1586/BNV-CCVC ngày 16/5/2014 về tăng 
cường công tác tuyển dụng công chức, viên chức về tuyển dụng, sử dụng công 
chức, viên chức và hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước và 
đơn vị sự nghiệp công lập. 

2. Thực hiện ký hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 
17/11/2000 của Chính phủ theo chỉ tiêu hợp đồng đã được giao, đảm bảo đúng quy 
định. 

3. Đối với những cơ quan, đơn vị mà số chỉ tiêu hợp đồng lao động 68 
trong các đơn vị sự nghiệp công lập đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 
2018 nhưng còn thiếu so với định mức quy định thì thực hiện như sau: 

a) Tăng cường thực hiện công tác xã hội hóa đối với vị trí nhân viên thừa 
hành, phục vụ tại những địa bàn phù hợp1; 

b) Riêng đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 

                                           
1 Như: Thực hiện hợp đồng công việc bảo vệ với các công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ; Thực hiện hợp đồng dịch vụ 
nấu ăn cho các trường học bán trú, trường mầm non,… với các cơ sở nhà hàng, khách sạn đủ điều kiện theo quy định; 
… 
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- Sau khi thực hiện công tác xã hội hóa đối với những công việc của vị trí 
nhân viên thừa hành, phục vụ tại những địa bàn phù hợp, nhưng vẫn còn thiếu 
chỉ tiêu theo định mức thì các cơ quan, đơn vị căn cứ vào nhu cầu thực tế, từng 
vị trí công việc thừa hành, phục vụ chủ động thực hiện hợp đồng lao động mùa 
vụ, hợp đồng lao động theo một công việc nhất định ngoài chỉ tiêu hợp đồng 68 
đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được 
giao nhưng không được vượt số lượng theo định mức quy định và phải tuân 
thủ đúng quy định của Bộ Luật lao động. 

- Kinh phí thực hiện: Do các cơ quan, đơn vị tự đảm bảo kinh phí theo dự 
toán giao hằng năm, nguồn thu để lại của đơn vị hoặc từ các nguồn thu hợp pháp 
khác theo quy định của pháp luật. 

4. Chế độ báo cáo 

Các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo số lượng hợp đồng lao động đã thực 
hiện (bao gồm cả hợp đồng lao động 68 theo chỉ tiêu được phê duyệt và hợp đồng 
khác ngoài chỉ tiêu được phê duyệt) về Sở Nội vụ trước ngày 31/10 hằng năm để 
tổng hợp, theo dõi, kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

5. Các nội dung chỉ đạo liên quan đến việc thực hiện hợp đồng lao động theo 
Nghị định số 68/2000/NĐ-CP tại các đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Công 
văn số 410/UBND-NC ngày 11/5/2015 của UBND tỉnh về quản lý hợp đồng lao 
động trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, Công văn số 
81/UBND-NC ngày 07/02/2017 của UBND tỉnh về hợp đồng lao động tại các cơ 
quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
năm 2017, không còn phù hợp với văn bản này thì thực hiện theo hướng dẫn tại 
văn bản này. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như  trên; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 
- Liên đoàn Lao động tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
các phòng: KGVX, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, NC (BMB). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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