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THÔNG BÁO 
Về việc thực hiện các qui định của pháp luật 

và của trường về ký kết hợp đồng lao động ngoài trường. 
 
 
                                Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trong trường 
 
            Trong thời gian gần đây, một số viên chức đã thoả thuận làm việc với đơn vị 
ngoài trường bằng hình thức ký kết hợp đồng lao động, vi phạm các qui định của nhà 
nước và của trường. 
            Khoản 1, và 2, Điều 14 Luật viên chức số 58/2010/QH 12, được Quốc hội 
thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 
năm 2012, qui định: viên chức “Được hoạt động nghề nghiệp ngoài thời gian làm việc 
qui định trong hợp đồng làm việc, trừ trường hợp pháp luật có qui định khác. Được ký 
hợp đồng vụ việc với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác mà pháp luật không cấm nhưng 
phải hoàn thành nhiệm vụ được giao và có sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự 
nghiệp công lập”. 
            Điểm a và b khoản 2, phần II, Hướng dẫn số 2186/ĐHCT-TCCB của trường 
qui định: “Giảng viên chỉ nhận mời giảng đến các cơ sở đào tạo ngoài trường khi có 
khối lượng công tác chuyên môn vượt giờ mức 1, hoặc vượt giờ nghĩa vụ bình quân 
khối lượng công tác chuyên môn nhỏ hơn 2 lần giờ nghĩa vụ chung của bộ môn. Viên 
chức không thuộc ngạch giảng viên, giảng viên được phân công công tác hành chính – 
sự nghiệp chỉ nhận mời giảng đến các cơ sở đào tạo trong và ngoài trường khi hoàn 
thành nhiệm vụ được giao và được sự chấp thuận của thủ trưởng đơn vị, nhưng cũng 
không quá một ngày làm việc trong tuần (không kể ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày 
lễ)”. 
              Theo các qui định vừa nêu trên, những viên chức đã đơn phương ký kết hợp 
đồng lao động với đơn vị ngoài trường là vi phạm các qui định của pháp luật và qui 
định về quản lý hoạt động chuyên môn của trường. Đề nghị thủ trưởng các đơn vị rà 
soát, nhắc nhỡ viên chức, giảng viên không được ký hợp đồng tham gia công tác quản 
lý hoặc giảng dạy cơ hữu với các tổ chức đơn vị bên ngoài trường. Những viên chức, 
giảng viên vi phạm sẽ bị xử lý theo qui định hiện hành ./. 
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