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THÔNG TƯ  
CỦA  B AN  TỔ  C HỨC  -  CÁ N  BỘ  C HÍNH  PHỦ  SỐ  1 5 /2 0 0 1 /T T-B T CC B C P 

N GÀ Y  1 1  TH ÁN G 4  NĂM  2 0 0 1  VỀ  HƯỚN G DẪN THỰC H IỆN  
NGH Ị  ĐỊN H  SỐ  6 8 /2 OO O/NĐ - CI '  N GÀ Y  1 7 /1 1 /2 00 0  CỦA  C HÍNH  PHỦ   

VỀ  THỰC  HIỆN  C HẾ  ĐỘ  HỢP ĐỒNG MỘT SỐ  LOẠ I  CÔ N G V IỆC   
TR ON G CƠ  QU A N HÀ N H C H ÍN H N H À  NƯỚC ,  ĐƠN  V Ị  SỰ  N GHIỆP 

 

Thi hành 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 (sau đây gọi tắt là Nghị định 68/2000/NĐ-CP). Ban Tổ chức - Cán bộ 
Chính phủ hướng dẫn thực hiện như sau: 

 

I -  NHỮNG  Q U Y  ĐỊN H  C H UNG :  

 

1. Cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp hoạt động bằng kinh phí 

do ngân sách nhà nước cấp thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc theo quy 

định tại Điều 1 của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, bao gồm: 

1.1. Cơ quan hành chính Nhà nước ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương, ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

1.2. Các cơ quan, tổ chức khác sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp 

quyết định việc áp dụng các quy định của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong cơ 

quan, tổ chức mình như Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Viện Kiểm 

sát nhân dân các cấp, Toà án nhân dân các cấp;... 

1.3. Cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài 

gồm: cơ quan đại diện ngoại giao, phái đoàn đại diện thường trực tại tổ chức quốc tế 
liên Chính phủ và cơ quan lãnh sự; 

1.4. Các đơn vị sự nghiệp hoạt động bằng kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp. 

2. Công việc khác nói tại khoản 6 Điều 1 của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 

được hiểu là các công việc như: nấu ăn tập thể, tạp vụ, mộc nề, chăm sóc và bảo vệ 
cảnh quan trong cơ quan, tổ chức, đơn vị,... 

3. Cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ ký hợp đồng để làm những công việc nói 

tại Điều 1 của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP được điều chỉnh theo Bộ luật Lao động, 

Luật Dân sự và không thuộc chỉ tiêu biên chế, quỹ tiền lương của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị. 

4. Những người đã ký hợp đồng lao động trước khi có Nghị định số 25/CP, sau 

đó vẫn tiếp tục ký hợp đồng lao động và những người ký hợp đồng lao động dài hạn 

sau khi có Nghị định số 25/CP để làm các công việc nói tại Điều 1 của Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP đến nay có đủ điều kiện quy định tại Thông tư này thì tiếp tục thực 

hiện ký hợp đồng lao động, trừ trường hợp nói tại điểm 5 phần I của Thông tư này. 

5. Không thực hiện chế độ hợp đồng đối với những người: 

5.1. Làm bảo vệ ở các cơ quan Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước; 

những người trực tiếp được giao công tác bảo vệ Kho bạc, Kho ấn chỉ thuế, Kho ấn 

chỉ hải quan; 
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5.2. Lái xe cho các chức danh quy định tại Điều 5, Điều 6 Quyết định số 

122/1999/QĐ-TTg ngày 1 0 tháng 5 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ; 

5.3. Lái xe chuyên dùng chuyên chở tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc 

Nhà nuớc; 

5.4. Những người đang làm công việc nói tại Điều 1 của Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP nhưng đã được tuyển dụng vào biên chế trước ngày Nghị định số 

25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ có hiệu lực; 

6. Những người đang làm các công việc quy định tại Điều 1 của Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP đã được tuyển dụng kể từ ngày Nghị định số 25/CP ngày 23 tháng 5 

năm 1993 của Chính phủ có hiệu lực cũng chuyển sang thực hiện chế độ hợp đồng 

theo hướng dẫn của Thông tư này. 

 

I I -  K Ý  KẾT ,  T HỰC H IỆN,  T H AY  ĐỔ I ,  C HẤM  DỨT ,   
TH A NH  L Ý  HỢP  ĐỒNG  VÀ  G IẢ I  Q UYẾT  TR ANH  CHẤP   

K H I  HỢP  ĐỒNG  C ÁC C Ô NG  VIỆC NÓ I  TẠ I  Đ IỀU  1   
CỦA  NG H Ị  ĐỊN H  SỐ  6 8 / 2 0 0 0 / NĐ - CP :  

 

1. Một số loại công việc theo quy định tại Điều 1 của Nghị định số 68/2000/NĐ-

CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ trong các cơ quan nói tại điểm 4 phần I 

của Thông tư này, được thực hiện thông qua ký kết một trong các hình thức hợp đồng 

sau đây: 

1.1. 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 lệnh Hợp đồng kinh 

tế; 

1.2. Hợp đồng lao động: được giao kết trực tiếp giữa người lao động hoặc đại 
diện hợp pháp của người lao động với người sử dụng lao động theo quy định của Bộ 

luật Lao động; 

1.3. Hợp đồng thuê khoán tài sản: được ký kết giữa bên giao tài sản và bên thuê 

tài sản theo quy định của bộ luật Dân sự; 

1.4. Hợp đồng mượn tài sản: được ký kết giữa bên cho mượn tài sản và bên 

mượn tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự; 

1.5. Hợp đồng dịch vụ: được ký kết giữa bên làm dịch vụ và bên thuê dịch vụ 

theo quy định của Bộ luật Dân sự. 

2. Việc ký kết, thực hiện, thay đổi, chấm dứt, thanh lý và giải quyết tranh chấp 

giữa các bên tuân theo các quy định hiện hành của Pháp luật về hợp đồng kinh tế, hợp 

đồng lao động, hợp đồng thuê khoán tài sản, hợp đồng mượn tài sản và hợp đồng dịch 

vụ. 

3. Mẫu hợp đồng được thực hiện theo các quy định hiện hành. 

4. Trường hợp ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với cá nhân trực 

tiếp làm các công việc nói tại Điều 1 của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP thì ngoài 

những quy định được ghi trong mẫu hợp đồng được ban hành kèm theo Quyết định số 

207/LĐTBXH ngày 02 tháng 4 năm 1993 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 
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cá nhân trực tiếp làm hợp đồng được hưởng các chế độ, chính sách như cán bộ, công 

chức trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp như sau: 

4.1. Được áp dụng bảng lương hành chính quy định tại Nghị định số 25/CP ngày 

23 tháng 5 năm 1993 để xếp lương theo ngạch và để làm các công việc nói tại Điều 1 

của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; 

4.2. Được nâng bậc lương theo thâm niên quy định; 

4.3. Được điều chỉnh mức lương khi Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu 

hoặc theo thang bảng lương mới do cải cách chính sách tiền lương. 

4.4. Được tham gia học tập, bồi dưỡng theo yêu cầu của cơ quan; 

4.5. Được hưởng các chính sách về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; 

4.6. Nếu được cơ quan cử đi nước ngoài thì được hưởng quyền lợi như cán bộ, 

công chức,... 

 

I I I -  Đ IỀU K IỆN ĐỐ I  VỚ I  B Ê N K Ý  HỢP  ĐỒNG  VỚ I  CƠ  Q UAN  
H À NH  CH Í N H  NH À NƯỚC ,  ĐƠN V Ị  SỰ  N G H IỆP  VÀ  Đ IỀU K IỆN 

ĐỐ I  VỚ I  CƠ  Q U AN H ÀN H  CH Í NH  NH À  NƯỚC,  ĐƠN  V Ị   
SỰ  NG H IỆP  K Ý  HỢP  ĐỒN G  

 

1. Điều kiện đối với bên ký hợp đồng với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị 
sự nghiệp: 

1.1. Cá nhân: 

a- Có đủ sức khoẻ để làm việc theo yêu cầu của công việc do Bệnh viện đa khoa 

huyện, quận, tỉnh xác nhận; 

b- Có lý lịch lõ ràng, được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú xác 

nhận; 

c- Có năng lực và trình độ để hoàn thành công việc (năng lực, trình độ ở đây phụ 

thuộc vào từng công việc mà cơ quan yêu cầu, cá nhân ký hợp đồng xuất trình những 

văn bằng, chứng chỉ cần thiết để có thể đảm nhận được nhiệm vụ trong hợp đồng ký 

kết); 

d- Không trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù cải 
tạo không giam giữ, quản chế hình sự, quản chế hành chính, đang bị áp dụng biện 

pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào các cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo 

dục và trong thời gian cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc 

nhất định có liên quan đến công việc ký kết hợp đồng. 

1.2. Cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ phải có khả năng thực hiện công việc 

quy định tại Điều 1 của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và có đủ điều kiện kinh doanh 

theo quy định của pháp luật. 

2. Điều kiện và thẩm quyền đối với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp ký hợp đồng: 

2.1. Điều kiện: Cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp phải thực sự có 

nhu cầu về các công việc quy định tại Điều 1 của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP;  
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2.2. Thẩm quyền ký hợp đồng: 

a) Việc ký hợp đồng do người đứng đầu các cơ quan quy định tại điểm 1, phần I 

của Thông tư này thực hiện. 

Trường hợp người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không trực tiếp thực hiện 

ký hợp đồng thì phải uỷ quyền bằng văn bản cho người phụ trách công tác tổ chức cán 

bộ để ký hợp đồng đối với những trường hợp người làm các công việc thường xuyên, 

không xác định thời hạn và cho người phụ trách Văn phòng thực hiện ký những hợp 

đồng kinh tế, hợp đồng thuê khoán, hợp đồng dịch vụ,... 

b) Trường hợp những cơ quan thuộc Chính phủ quản lý theo hệ thống dọc như 

Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thống kê, Bảo hiểm xã hội Việt Nam,... thì thủ trưởng 

có quan phải uỷ quyền bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị trực thuộc như Cục 

trưởng Cục Thống kê tỉnh, Giám đốc Hải quan tỉnh, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh,... 

c) Trường hợp những Bộ có Tổng cục, Cục trực thuộc, thực hiện quản lý theo hệ 
thống dọc như Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước Việt Nam,... thì thủ trưởng các cơ 

quan này phải uỷ quyền bằng văn bản cho thủ trưởng các đơn vị trực thuộc như Cục 

Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh,... 

d) Trường hợp các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có các đơn vị trực thuộc mà các đơn 

vị này có đầy đủ tư cách pháp nhân như Tổng cục, Cục, Viện, Sở, ban, ngành, trường 

đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung tâm,... thì thủ trưởng các Bộ, ngành, 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương uỷ quyền bằng văn 

bản cho thủ trưởng các đơn vị này thực hiện ký hợp đồng. 

e) Trường hợp Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc 

tỉnh (sau đây gọi chung là huyện) có các đơn vị trực thuộc, nếu Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân huyện không trực tiếp ký hợp đồng thì uỷ quyền bằng văn bản cho Trưởng phòng 

Tổ chức lao động huyện thực hiện ký hợp đồng. 

Người được uỷ quyền quy định tại các tiết a, b, c, d, e phải trực tiếp ký hợp đồng 

và không được uỷ quyền tiếp cho người khác để ký hợp đồng. 

 

I V-  K I N H  P H Í  T HỰC H IỆN HỢP  ĐỒNG :  

 

1. Kinh phí thực hiện hợp đồng các công việc quy định tại điểm 1, phần I của 

Thông tư này do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong dự toán ngân sách 

nhà nước hàng năm giao cho các đơn vị. 

2. Các cơ quan quy định tại điểm 1, phần I của Thông tư này có trách nhiệm xây 

dựng phương án các công việc thực hiện hợp đồng của cơ quan, đơn vị mình để bảo 

vệ phương án với cơ quan tổ chức và cơ quan tài chính cùng cấp, và gửi báo cáo về 
Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ để theo dõi, nhưng dự toán trong những năm đầu 

không vượt quá tổng chi phí mà năm 2000 đã thực chi để làm các công việc quy định 

tại Điều 1 của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. 

3. Các năm tiếp theo nếu chi phí tăng thêm do yêu cầu công việc thì Bộ, cơ quan 

ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
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Trung ương phải xây dựng phương án cụ thể để báo cáo với Ban Tổ chức - Cán bộ 

Chính phủ và Bộ Tài chính làm căn cứ xem xét cấp phát tăng thêm. 

4. Việc cấp phát, sử dụng, quyết toán nguồn kinh phí thực hiện chế độ hợp đồng 

một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp thực hiện 

theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2000/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2001 của Bộ 

Tài chính. 

 

V I -  TỔ  CHỨC T HỰC  H IỆN :  

 

1. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức 

chỉ đạo thực hiện Thông tư này. 

2. Các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp quy định tại điểm 1, phần 

1 của Thông tư này sau khi đã hợp đồng các loại công việc quy định tại Điều 1 Nghị 
định số 68/2000/NĐ-CP và điểm 2, phần I của Thông tư này không được thu tiền 

trông giữ phương tiện đi lại của cán bộ, công chức và khách đến làm việc với cơ quan 

tổ chức, đơn vị.  

3. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc Bộ, ngành, tỉnh, huyện khi thực hiện 

khoản 6 phần I của Thông tư này lập danh sách theo Mẫu số 1 (kèm theo Thông tư) 

gửi về Vụ Tổ chức cán bộ (đối với các Bộ, ngành) và Ban Tổ chức chính quyền (đối 

với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để tổng hợp và báo cáo về Ban Tổ 

chức - Cán bộ Chính phủ để làm căn cứ giao biên chế từ năm 2001. 

4. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2001. Những văn bản 

trước đây trái với quy định tại Thông tư này đều không có hiệu lực. 

5. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phản ảnh về Ban Tổ chức Cán 

bộ Chính phủ để nghiên cứu giải quyết. 
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BỘ, NGÀNH... 

(UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH...) 

ĐƠN VỊ....... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 1 
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B á o  cá o  

D a nh  sá ch những  ngườ i  thực  h iện  chế  độ  t uyển  dụng  chuyển sa ng  chế  độ  hợp 
đồng  

(Báo cáo kèm theo công văn số... ngày... tháng... năm... của.....) 

 

TT Tên đơn 

vị 
Họ và 

tên 

Ngày tháng 

năm sinh 

Thời gian 

tuyển dụng 

Công việc 

đang làm 

Thời gian 

chuyển sang 

hợp đồng 

Hình thức 

hợp đồng 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

 


