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Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện 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; 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; Thông tư số 15/2001/TT-BTCCBCP ngày 11/4/2001 của Bộ 
trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 
hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; Thông tư số 03/2019/TT-
BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Sửa đổi, bổ sung một số quy 
định về tuyển dụng công chức, viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng lao động 
một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công 
lập.  

Căn cứ 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 số 68/2000/NĐ-CP và 
Nghị định số 161/2018/NĐ-CP; 

 Để đảm bảo 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, Ủy ban nhân dân 
huyện đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các Sở có liên quan 
hướng dẫn thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Năm 2019, UBND huyện Chi Lăng đã được cấp kinh phí cho 101 đối 
tượng hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP thuộc các đơn vị sự nghiệp 
công lập.  

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 03/2019/TT-BNV 
ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ thì kể từ ngày 01/7/2019 các cơ quan, 
đơn vị được ký hợp đồng để thực hiện các công việc ký hợp đồng theo Nghị 
định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP theo một trong các 
hình thức hợp đồng như: Hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động; Hợp đồng thuê 
khoán tài sản… 

Theo quy định tại khoản 2 “Điều 7. Kinh phí thực hiện” của Điều 3 Nghị 
định 161/2018/NĐ-CP quy định: “Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, kinh phí 
thực hiện hợp đồng các công việc quy định tại Điều 1 Nghị định này được lấy từ 
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nguồn tài chính ngoài quỹ tiền lương hàng năm của đơn vị sự nghiệp công lập 
theo quy định của pháp luật”.  

Như vậy, kể từ ngày 01/7/2019 có được dùng nguồn kinh phí đã giao từ 
đầu năm 2019 cho đối tượng hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP để 
tiếp tục chi trả cho các đối tượng ký lại hợp đồng theo quy định tại Thông tư số 
03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ không? 

Nếu không được sử dụng thì các đơn vị sự nghiệp công lập không có 
nguồn kinh phí nào để chi trả cho các đối tượng ký lại hợp đồng. Vì thực trạng 
hiện nay nguồn thu từ quỹ ngoài ngân sách của các đơn vị sự nghiệp là rất thấp 
(thu học phí của cấp mầm non và cấp THCS), còn lại cấp Tiểu học và các đơn vị 
sự nghiệp còn lại là không có thu.  

Cụ thể, dự toán thu năm 2019 của khối Mầm non và khối THCS là 3.000 
triệu đồng, trong đó trích 40% để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định là 
1.200 triệu đồng. Số kinh phí còn lại là 1.800 triệu đồng sử dụng chi cho chuyên 
môn và bổ sung cơ sở vật chất của các đơn vị trường học. Trong đó, ước thực 
hiện chi lương và các khoản có tính chất lương cho 101 đối tượng hợp đồng theo 
Nghị định số 68/2000/NĐ-CP hết năm 2019 là 5.500 triệu đồng.  

 2. Tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định: 

“…5. Các cá nhân đang ký 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 số 
204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền 
lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì chuyển 
sang thực hiện ký hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 
161/2018/NĐ-CP; mức lương trong hợp đồng lao động mới không thấp hơn 
mức lương hiện hưởng." 

Tại Công văn số 739/SNV-CCVC ngày 22/7/2019 của Sở Nội vụ đã 
hướng dẫn về “…mức lương trong hợp đồng lao động mới không thấp hơn mức 
lương hiện hưởng”. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện UBND huyện còn lúng 
túng trong việc xác định  nội dung mức lương hiện hưởng, cụ thể: 

Mức lương hiện hưởng được tính như thế nào? Có bao gồm hệ số lương, 
các khoản phụ cấp đóng bảo hiểm và các khoản phụ cấp khác không? 

Cụ thể 02 trường hợp sau: 

* Trường hợp 1: Tại Trường TH và THCS xã Lâm Sơn (xã vùng kinh tế 
xã hội ĐBKK) có ông Nguyễn Văn Sang đang hưởng lương và phụ cấp từ 
NSNN chi trả như sau: 

- HSL = 1,86; PCKV = 0,4; PCCV = 0,2; PC thu hút = (1,86+0,2)x70% = 
1,44; PC lâu năm = 0,5. Tổng lương: (1,86+0,4+0,2+1,44+0,5) x 1.390.000 = 
6.116.000 đồng. 
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- BHXH, BHYT, BHTN (10,5%) = (1,86+0,2) x 10,5% x 1.390.000 = 
300.657 đồng 

- Lương thực lĩnh hàng tháng = 6.116.000 – 300.657 = 5.815.343 đồng. 

Vậy, ký lại hợp đồng đối với ông Nguyễn Văn Sang theo mức lương hiện 
hưởng là mức lương như thế nào trong các trường hợp sau: 

+ Mức lương hiện hưởng là hệ số lương ngạch bậc?  

+ Mức lương hiện hưởng là hệ số lương ngạch bậc + phụ cấp tính đóng 
bảo hiểm? 

+ Mức lương hiện hưởng là hệ số lương ngạch bậc + phụ cấp tính đóng 
bảo hiểm + các loại phụ cấp khác (PCKV, PC thu hút, PC lâu năm)? 

  Nếu ký hợp đồng theo mức lương hiện hưởng là hệ số lương ngạch bậc + 
phụ cấp tính đóng bảo hiểm + các loại phụ cấp khác (PCKV, PC thu hút, PC lâu 
năm) thì mức đóng bảo hiểm sẽ rất cao. 

* Trường hợp 2: Tại Trường THCS thị trấn Đồng Mỏ (xã vùng II) có ông 
Vương Trọng Hoàng đang hưởng lương và phụ cấp từ NSNN chi trả như sau: 

- HSL = 1,65; PCKV = 0,3. Tổng lương: (1,65+0,3) x 1.390.000 = 
2.710.500 đồng. 

- BHXH, BHYT, BHTN (10,5%) = 1,65x10,5%x1.390.000=240.817 đồng 

- Lương thực lĩnh hàng tháng = 2.710.500 – 240.817 = 2.469.683 đồng 

Vậy, ký lại hợp đồng sẽ thấp hơn mức lương tối thiểu vùng thì tính đóng 
bảo hiểm như thế nào?  

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo 
các Sở có liên quan hướng dẫn thực hiện để việc chi trả lương cho các đối tượng 
hợp đồng đảm bảo thực hiện theo đúng quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Các Sở: Tài chính, Nội vụ; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
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