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CHÍNH PHỦ 
Số:     /2013/NĐ-CP 

 
 (Dự thảo 04-12) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày     tháng     năm 2013 

   
 NGHỊ ĐỊNH  

Quy định quy định chi tiết thi hành một số điều 
 của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; 
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; 
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;  
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của     

Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động, 

CHƯƠNG I  

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của 
người lao động khi giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao 
động; nội dung hợp đồng lao động đối với người lao động được thuê làm giám 
đốc trong doanh nghiệp có vốn của nhà nước; trình tự, thủ tục thanh tra lao động 
tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu và xử lý hợp đồng lao động vô hiệu. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Bộ luật Lao động. 

2. Người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Bộ luật Lao động. 

Trường hợp người sử dụng lao động là cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức 
quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam mà trong điều ước quốc tế mà 
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với 
quy định tại Nghị định này thì thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế đó.  

3. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến các nội dung quy định 
tại Điều 1 Nghị định này. 
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CHƯƠNG II 
THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ CỦA  

NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG  
VỚI NHIỀU NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

 Điều 3. Tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động  

 1. Người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao 
động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì người lao động và 
những người sử dụng lao động có trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt 
buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. 

  2. Trường hợp hợp đồng lao động mà người lao động hoặc người sử dụng 
lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì người sử 
dụng lao động có trách nhiệm chi trả phần trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội 
theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội vào tiền lương của người lao động.  

Điều 4. Tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người lao động  

 1. Người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao 
động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động và 
những người sử dụng lao động có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp 
theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. 

 2. Trường hợp hợp đồng lao động mà người lao động hoặc người sử dụng 
lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì người sử 
dụng lao động có trách nhiệm chi trả phần trách nhiệm đóng bảo hiểm thất 
nghiệp theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội vào tiền lương của người lao 
động.  

 Điều 5. Tham gia bảo hiểm y tế của người lao động  

1. Người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao 
động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc thì người lao động và 
những người sử dụng lao động có trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc 
theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế. 

 2. Trường hợp hợp đồng lao động mà người lao động hoặc người sử dụng 
lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc thì người sử 
dụng lao động có trách nhiệm chi trả phần trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế theo 
quy định của Luật Bảo hiểm y tế vào tiền lương của người lao động.  
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CHƯƠNG III 

NỘI DUNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI  
NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC THUÊ LÀM GIÁM ĐỐC TRONG  

DOANH NGHIỆP CÓ VỐN CỦA NHÀ NƯỚC  

Điều 6. Nội dung hợp đồng lao động đối với người lao động được thuê 
làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của Nhà nước 

1. Tên, địa chỉ của doanh nghiệp có vốn của Nhà nước và họ tên, địa chỉ 
của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ 
tịch công ty doanh nghiệp có vốn của Nhà nước.  

2. Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, trình độ học vấn, địa 
chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người 
lao động đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật của người lao động 
được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của Nhà nước.  

Đối với người lao động được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn 
của Nhà nước là người nước ngoài thì ngoài các quy định chung phải có đủ điều 
kiện, giấy tờ hợp pháp khác theo quy định của pháp luật đối với lao động là 
công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam. 

3. Quy định những công việc mà người lao động được làm, không được làm 
và trách nhiệm thực hiện những công việc đó theo quy định của pháp luật liên 
quan và Điều lệ doanh nghiệp; địa điểm làm việc của người lao động. 

4. Thời hạn của hợp đồng lao động mà trong đó hai bên xác định thời hạn, 
thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng 
đến 36 tháng. 

5. Nội dung và thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, quyền 
lợi và việc bồi thường trong trường hợp người lao động vi phạm. 

6. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng lao động, bao gồm các 
thoả thuận về trách nhiệm, quyền hạn trong việc tạo điều kiện để người lao động 
được thuê làm giám đốc thực hiện hợp đồng lao động theo đúng các nội dung đã 
thoả thuận, bao gồm: điều kiện về vốn, tài sản, các nguồn lực khác, giải quyết các 
khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, cung cấp thông tin, quyền hạn 
trong việc kiểm tra, giám sát doanh nghiệp, chế độ báo cáo, tổ chức cán bộ, tuyển 
và sử dụng lao động, trả lương, trả thưởng, thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động, 
trách nhiệm vật chất theo nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có), 
Điều lệ doanh nghiệp và quy định của pháp luật liên quan. 

7. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động, bao gồm các trách 
nhiệm, quyền hạn phải thực hiện về chỉ tiêu và hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh 
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doanh, chế độ báo cáo, chế độ tài chính; trách nhiệm, quyền hạn mà người sử 
dụng lao động thoả thuận cho phép thực hiện như quản lý, điều hành doanh 
nghiệp, về công tác tổ chức cán bộ, lao động, trả lương, trả thưởng, xử lý kỷ luật 
lao động, trách nhiệm vật chất, bồi thường theo nội quy lao động, thoả ước lao 
động tập thể (nếu có), Điều lệ doanh nghiệp và quy định của pháp luật liên quan. 

8. Quyền lợi của người lao động, bao gồm tiền lương, phụ cấp lương, hình 
thức tạm ứng và thanh toán tiền lương, thời hạn trả lương, chế độ nâng lương; 
mức tiền thưởng và hình thức tạm ứng và trả thưởng gắn với kết quả sản xuất, 
kinh doanh và mức độ đóng góp của người lao động; chế độ làm việc và nghỉ 
ngơi, nghỉ hàng năm; các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, chế độ bảo hiểm y tế 
bắt buộc, chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Nhà nước hoặc theo 
thỏa thuận của hai bên đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc 
tại Việt Nam; chế độ đào tạo, bao gồm quyền tham gia các lớp học, bồi dưỡng 
ngắn hạn trong và ngoài nước, tham gia hội thảo, học tập kinh nghiệm, khảo sát 
thị trường trong và ngoài nước phục vụ điều hành sản xuất, kinh doanh; trang 
thiết bị làm việc và phương tiện đi lại phục vụ làm việc; các khoản bổ sung 
khác, như công tác phí, vé máy bay, tiền điện thoại, tiền hỗ trợ nhà ở… của 
người lao động theo theo nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) 
và quy định của pháp luật lao động. 

9. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động, bao gồm chấm dứt hợp 
đồng lao động đúng thời hạn, các quyền và điều kiện đơn phương chấm dứt hợp 
đồng lao động trước thời hạn của hai bên. 

10. Thanh lý hợp đồng lao động, bao gồm trình tự và thủ tục chấm dứt hợp 
đồng lao động đúng thời hạn và trước thời hạn, trách nhiệm bàn giao và thanh 
toán các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên khi chấm dứt hợp đồng 
lao động trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao 
động, trường hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày. 

11. Giải quyết tranh chấp lao động, xử lý kỷ luật lao động và trách nhiệm vật 
chất, bao gồm các nội dung, trình tự giải quyết theo nội quy lao động, thỏa ước 
lao động tập thể (nếu có) và quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận của hai 
bên đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 

12.Các nội dung thỏa thuận khác (nếu có). 

13. Điều khoản thi hành, bao gồm các thoả thuận về phạm vi áp dụng các 
nội dung theo các quy định khác có liên quan; các nội dung của phụ lục hợp 
đồng (nếu có), số bản hợp đồng và nơi lưu giữ và hiệu lực của hợp đồng. 
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CHƯƠNG IV 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THANH TRA TUYÊN BỐ HỢP ĐÔNG LAO 
ĐỘNG VÔ HIỆU VÀ XỬ LÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÔ HIỆU 

Mục 1.  

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THANH TRA TUYÊN BỐ HỢP ĐÔNG 
 LAO ĐỘNG VÔ HIỆU 

Điều 7. Trình tự, thủ tục thanh tra lao động tuyên bố hợp đồng lao 
động vô hiệu 

1. Trường hợp thanh tra độc lập tại doanh nghiệp: 

a) Trong quá trình thanh tra tại doanh nghiệp, nếu phát hiện nội dung hợp 
đồng lao động có dấu hiệu quy định tại Điều 50 Bộ luật Lao động thì thanh tra 
viên lao động lập biên bản. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên 
bản, thanh tra viên lao động phải báo cáo Chánh thanh tra biết. 

b) Chậm nhất sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo, Chánh 
thanh tra xem xét, ra quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu từng phần 
hoặc toàn bộ. 

2. Trường hợp thanh tra theo đoàn tại doanh nghiệp: 

a) Trong quá trình thanh tra tại doanh nghiệp, nếu phát hiện nội dung hợp 
đồng lao động có dấu hiệu quy định tại Điều 50 Bộ luật Lao động thì thành viên 
Đoàn thanh tra có trách nhiệm báo cáo với Trưởng đoàn thanh tra xem xét, lập 
biên bản. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản, Trưởng 
đoàn thanh tra phải báo cáo Chánh thanh tra biết.  

c) Chậm nhất sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo, Chánh 
thanh tra xem xét, ra quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu từng phần 
hoặc toàn bộ.  

3. Trường hợp giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo hoặc văn bản đề nghị của 
người lao động: 

a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, tố 
cáo hoặc văn bản đề nghị của người lao động thuộc thẩm quyền xử lý, Chánh 
thanh tra phải phân công thanh tra viên lao động thụ lý giải quyết và thông báo 
bằng văn bản cho người lao động biết. 

b) Thanh tra viên lao động có trách nhiệm tiến hành kiểm tra, xác minh 
từng nội dung hợp đồng lao động theo đơn khiếu nại, tố cáo hoặc văn bản đề 
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nghị của người lao động và gửi Báo cáo kết quả xác minh cho Chánh thanh tra 
biết. 

 d) Chậm nhất sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả 
xác minh, Chánh thanh tra xem xét, ra quyết định tuyên bố hợp đồng vô hiệu 
từng phần hoặc toàn bộ.  

Điều 8. Thẩm quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu 

1. Chánh thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

2. Chánh thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương. 

Điều 9. Quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu 

1. Quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu được lập bằng văn bản và 
làm thành 04 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, người lao động giữ 01 bản, 
tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở 01 bản, thanh tra lao động giữ 01 bản.  

Quyết định tuyên bố hợp đồng lao động giao kết với nhóm người lao động 
vô hiệu từng phần hoặc toàn bộ phải được gửi đến từng người lao động trong 
nhóm lao động. 

2. Trường hợp người sử dụng lao động hoặc người lao động không đồng ý 
với Quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu từng phần hoặc toàn bộ thì 
có thể khiếu nại với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc khởi kiện 
vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật. 

Mục 2.  
XỬ LÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÔ HIỆU 

 Điều 10. Xử lý hợp đồng lao động vô hiệu từng phần 

 1. Trường hợp hợp đồng lao động vô hiệu từng phần thì trong vòng 07 
ngày làm việc, kể từ ngày tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu từng phần, người 
sử dụng lao động và người lao động có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung phần nội 
dung bị tuyên bố vô hiệu trong hợp đồng lao động theo nội quy lao động, thoả 
ước lao động tập thể (nếu có) và quy định của pháp luật lao động. 

Việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động tuyên bố vô hiệu từng 
phần được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết 
hợp đồng lao động mới.  

2. Khi hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu từng phần thì quyền và lợi 
ích của người lao động được giải quyết như sau: 
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a) Nếu thỏa thuận về tiền lương thấp hơn quy định trong nội quy lao động, 
thỏa ước lao động tập thể đang áp dụng hoặc trái quy định của pháp luật thì hai 
bên thỏa thuận lại theo nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể hoặc quy 
định của pháp luật nhưng mức tiền lương không được thấp hơn mức lương tối 
thiểu vùng do Chính phủ công bố. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn 
trả phần chênh lệch tiền lương giữa trước và sau khi thoả thuận theo số thời gian 
vi phạm và các quyền lợi khác có liên quan đến tiền lương. 

b) Nếu thỏa thuận về phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác (nếu có), 
chế độ nâng bậc, nâng lương thấp hơn quy định trong nội quy lao động, thỏa ước 
lao động tập thể đang áp dụng hoặc trái quy định của pháp luật thì hai bên thỏa 
thuận lại theo nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể hoặc quy định của 
pháp luật. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn trả phần chênh lệch tiền 
lương, phụ cấp và các khoản bổ sung khác (nếu có) giữa trước và sau khi thoả 
thuận theo số thời gian vi phạm và các quyền lợi khác có liên quan. 

c) Nếu thỏa thuận thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, thời gian làm thêm 
giờ quy định quyền lợi của người lao động thấp hơn quy định trong nội quy lao 
động, thỏa ước lao động tập thể đang áp dụng hoặc trái quy định của pháp luật  
thì hai bên thỏa thuận lại theo nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể hoặc 
quy định của pháp luật lao động. Người sử dụng lao động phải trả tiền lương 
làm thêm giờ cho số thời giờ làm việc vượt quá quy định.  

d) Nếu thỏa thuận trang bị bảo hộ lao động cho người lao động không đúng 
nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, 
nguy hiểm theo Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và 
đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội quy định thì hai bên phải thỏa thuận lại theo đúng quy định. Người sử dụng 
lao động có trách nhiệm bảo đảm các trang thiết bị bảo hộ lao động cho người 
lao động theo đúng quy định.  

đ) Nếu thỏa thuận việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thấp hơn mức 
lương của nghề, công việc mà người lao động đang làm hoặc tỷ lệ đóng hoặc 
thời hạn đóng không theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo 
hiểm y tế thì hai bên thỏa thuận lại và người sử dụng lao động phải trích kinh 
phí để đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế theo đúng quy định.  

e) Nếu thỏa thuận các nội dung khác quy định quyền lợi của người lao 
động thấp hơn quy định trong nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể đang 
áp dụng hoặc trái quy định của pháp luật thì hai bên thỏa thuận lại theo nội quy 
lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc quy định của pháp luật lao động. 

3. Trường hợp hợp đồng lao động vô hiệu từng phần có nhiều nội dung quy 
định tại khoản 2 của Điều này thì quyền và lợi ích của người lao động được giải 
quyết theo từng nội dung của hợp đồng lao động vô hiệu từng phần quy định tại 
khoản 2 Điều này.  
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4. Xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật đối với các trường 
hợp hợp đồng lao động vô hiệu từng phần theo quy định tại khoản 2, khoản 3 
Điều 50 Bộ luật Lao động. 

Điều 11. Xử lý hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ 

1. Trường hợp hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ do người ký kết hợp 
đồng lao động không đúng thẩm quyền thì trong vòng 15 ngày, kể từ ngày tuyên 
bố hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ, cơ quan quản lý nhà nước về lao động 
cấp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn các bên ký lại hợp đồng lao động theo đúng 
thẩm quyền.  

Trường hợp hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ do người ký kết hợp đồng 
lao động không đúng thẩm quyền và có một số nội dung của hợp đồng lao động 
vô hiệu từng phần thì ngoài việc hướng dẫn các bên ký lại hợp đồng lao động 
theo đúng thẩm quyền, cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh có trách 
nhiệm hướng dẫn các bên sửa đổi, bổ sung các nội dung vô hiệu từng phần theo 
nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể (nếu có) hoặc quy định của pháp 
luật lao động. Quyền và lợi ích của người lao động trong trường hợp này được 
giải quyết theo quy định tại Điều 10 của Nghị định này. 

2. Trường hợp toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động trái pháp luật hoặc 
quy định quyền lợi của người lao động thấp hơn quy định trong nội quy lao động, 
thỏa ước lao động tập thể đang áp dụng thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ 
ngày tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ, hợp đồng lao động đó bị hủy 
bỏ, người sử dụng lao động và người lao động có trách nhiệm giao kết hợp đồng 
lao động mới phù hợp với nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể (nếu có) 
hoặc quy định của pháp luật lao động. Quyền và lợi ích của người lao động được 
giải quyết theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định này. 

 Trường hợp hai bên không thỏa thuận giao kết được hợp đồng lao động 
mới thì người sử dụng lao động và người lao động có trách nhiệm thỏa thuận 
mức tiền lương làm cơ sở để người sử dụng lao động hoàn trả phần chênh lệch 
tiền lương giữa trước và sau khi thoả thuận theo số thời gian vi phạm và các 
quyền lợi khác có liên quan đến tiền lương. Mức tiền lương thỏa thuận căn cứ 
vào thỏa ước lao động tập thể (nếu có) hoặc theo quy định của pháp luật nhưng 
không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố.  

 3. Trường hợp hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ do thuộc trường hợp quy 
định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều 50 Bộ luật Lao động thì trong thời hạn 
05 ngày làm việc, kể từ ngày tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ thì 
hợp đồng lao động đó bị hủy bỏ, người sử dụng lao động và người lao động có 
trách nhiệm giao kết hợp đồng lao động mới theo đúng nội quy lao động, thoả 
ước lao động tập thể (nếu có) và quy định của pháp luật lao động.  
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4. Xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật đối với các trường 
hợp hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 50 
Bộ luật Lao động. 

CHƯƠNG V 
 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 12. Hiệu lực thi hành 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2013.  

Nghị định này thay thế Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 
2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động 
về hợp đồng lao động.  

Điều 13. Trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện 

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn thi 
hành Nghị định này. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch 
công ty các doanh nghiệp có vốn của Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Nghị 
định này./. 
 
Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; 
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;                                     
- Văn phòng Quốc hội; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- UB Giám sát tài chính QG; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Ngân hàng Chính sách Xã hội; 
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, 
  Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc,  
- Công báo; 
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b). KN. 

TM. CHÍNH PHỦ 
  THỦ TƯỚNG 
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