ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN

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

Số: 21/2022/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 06 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về quy trình xét chọn, hợp đồng trách nhiệm đối với
cộng tác viên dân số thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa
phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Bộ
trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của Cộng tác viên dân số;
Căn cứ Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của
Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên quy định số lượng, mức chi bồi dưỡng đối với
Cộng tác viên dân số thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 20/TTr-SYT ngày 10
tháng 3 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quy trình xét chọn,
hợp đồng trách nhiệm đối với cộng tác viên dân số thôn, buôn, khu phố trên địa bàn
tỉnh Phú Yên.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày 16/5/2022.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ
trưởng các ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các
huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố;
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Mỹ
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QUY ĐỊNH
Về quy trình xét chọn, hợp đồng trách nhiệm đối với Cộng tác viên
dân số thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên
(kèm theo Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND
ngày 06/5/2022 của UBND tỉnh Phú Yên)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định về quy trình xét chọn, hợp đồng trách nhiệm đối với Cộng tác
viên dân số được hưởng chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 14/2021/NQHĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên quy định số lượng,
mức chi bồi dưỡng đối với Cộng tác viên dân số thôn, buôn, khu phố trên địa bàn
tỉnh Phú Yên.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cộng tác viên dân số thôn, buôn, khu phố (sau đây gọi chung là Cộng tác
viên dân số thôn) trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân khác có liên quan thực hiện việc
xét chọn, quản lý và chi trả bồi dưỡng đối với Cộng tác viên dân số thôn trên địa
bàn tỉnh.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Tiêu chuẩn
Đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 02/2021/TTBYT ngày 25/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của
cộng tác viên dân số.
Điều 4. Hồ sơ dự xét
1. Hồ sơ gồm:
a) Đơn đăng ký dự xét làm Cộng tác viên dân số thôn;
b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh, có xác nhận của Ủy ban nhân dân
cấp xã nơi thường trú trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;
c) Giấy khám sức khỏe (có thời hạn 06 tháng kể từ ngày ký kết luận sức
khỏe);
d) Bản sao trình độ học vấn từ tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên (Ở những
thôn khó khăn hoặc có đồng bào dân tộc ít người không đạt trình độ học vấn tốt
nghiệp trung học cơ sở trở lên thì phải có giấy xác nhận hoàn thành chương
trình tiểu học).
đ) Bản sao các văn bằng chuyên môn về y tế (nếu có); Giấy chứng nhận đào
tạo, tập huấn về dân số theo nội dung chuyên môn do Bộ Y tế ban hành.
e) Bản sao giấy tờ chứng minh điều kiện ưu tiên (nếu có).
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

nước;

Điều 5. Nguyên tắc và ưu tiên trong xét chọn
1. Nguyên tắc xét chọn
a) Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, đúng pháp luật của Nhà

b) Bảo đảm tính cạnh tranh;
c) Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ;
d) Hội đồng xét chọn làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số.
Trường hợp số ý kiến bằng nhau thì quyết định theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng
xét chọn.
2. Tiêu chí trong xét chọn
a) Người được xét chọn làm Cộng tác viên dân số thôn có trình độ chuyên
môn phù hợp, có trình độ đào tạo cao hơn; ưu tiên những người đang làm công tác
y tế thôn tham gia kiêm nhiệm Cộng tác viên dân số thôn.
b) Nếu từ 02 người trở lên có bằng chuyên môn đào tạo như nhau thì thứ tự
ưu tiên như sau:
Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, thương binh, bệnh binh,
người hưởng chính sách như thương binh;
Người dân tộc thiểu số, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của
người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng
trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của
người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con anh hùng lực lượng
vũ trang, con anh hùng lao động;
Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực
lượng công an nhân dân, nghĩa vụ dân quân tự vệ, đội viên thanh niên xung phong,
đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi đã hoàn
thành nhiệm vụ.
c) Trường hợp các tiêu chí xét chọn bằng nhau thì Chủ tịch Hội đồng quyết
định.
Điều 6. Quy trình xét chọn
1. Thông báo xét chọn
Căn cứ nhu cầu thực tế về Cộng tác viên dân số thôn, Trạm Y tế xã, phường,
thị trấn báo cáo với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về nhu cầu sử dụng Cộng
tác viên dân số thôn; Trưởng Trạm Y tế phối hợp với Trưởng thôn, buôn, khu phố
thống nhất tổ chức triển khai thực hiện, như sau:
a) Thông báo công khai việc xét chọn Cộng tác viên dân số thôn bằng hình
thức thông báo được niêm yết tại Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố, tại Trạm
Y tế và nhà văn hóa thôn, buôn, khu phố; đồng thời thông báo trên hệ thống truyền
thanh của xã, phường, thị trấn (nếu có);
b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi có thông báo xét chọn Cộng tác
viên dân số thôn, cá nhân có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định điều kiện,
tiêu chuẩn nêu tại quy định này có nguyện vọng đăng ký xét chọn thì nộp hồ sơ tại
Trạm Y tế;
Trong thời hạn 10 ngày làm việc sau khi hết hạn nộp hồ sơ, Trạm Y tế phối
hợp với Trưởng thôn, buôn, khu phố tổ chức cuộc họp thảo luận, thống nhất giới

thiệu và lập danh sách những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm Cộng tác viên dân
số thôn gửi lên Hội đồng xét chọn của Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố (gửi
kèm theo biên bản họp).
2. Thành lập Hội đồng xét chọn
Hội đồng xét chọn cộng tác viên dân số thôn gồm 05 đến 07 thành viên,
trong đó Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Trung tâm Y tế làm Chủ tịch Hội đồng;
Thư ký Hội đồng là đại diện Phòng Tổ chức-Hành chính; các thành viên là đại diện
khoa, phòng, Trạm Y tế, Trưởng thôn, buôn, khu phố (nơi có nhu cầu xét chọn
Cộng tác viên dân số thôn) do Trung tâm Y tế quyết định thành lập.
3. Tổ chức xét chọn và công bố kết quả xét chọn
a) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Trạm
Y tế xã, phường, thị trấn, Hội đồng tiến hành xem xét hồ sơ và phỏng vấn người dự
xét về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng ứng xử của người xét
chọn. Hội đồng xét chọn xác định người được xét chọn là người có kết quả cao hơn
thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu cần xét;
b) Kết quả xét chọn được gửi bằng văn bản qua hệ thống bưu chính hoặc
nhắn tin, điện thoại trực tiếp cho người tham gia xét chọn, đồng thời niêm yết tại
Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố, Trạm Y tế và nhà văn hóa thôn, buôn, khu
phố.
4. Giải quyết đơn kiến nghị và ký hợp đồng trách nhiệm
a) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi công bố kết quả xét chọn, Hội
đồng xét chọn nhận đơn giải đáp những kiến nghị về kết quả xét chọn (nếu có);
b) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi kết thúc việc nhận đơn kiến
nghị, Hội đồng xét chọn phải giải quyết xong các kiến nghị của các cá nhân (nếu
có).
Điều 7. Hợp đồng trách nhiệm đối với Cộng tác viên dân số thôn
1. Trong thời hạn chậm nhất là 10 ngày làm việc, kể từ ngày công bố kết quả
xét chọn, Giám đốc Trung tâm Y tế (hoặc người đứng đầu) ban hành Quyết định
công nhận Cộng tác viên dân số thôn, đồng thời gửi Quyết định tới người được xét
chọn theo địa chỉ đã đăng ký để người được xét chọn biết, thực hiện việc ký hợp
đồng trách nhiệm và nhận việc.
2. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định công nhận Cộng
tác viên dân số thôn, người được công nhận là Cộng tác viên dân số thôn phải đến
Trung tâm Y tế nhận việc và ký kết hợp đồng trách nhiệm khi thực hiện các nhiệm
vụ quy định tại Điều 3 Thông tư số 02/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 của Bộ Y
tế (theo mẫu hợp đồng ban hành kèm theo); trừ trường hợp Quyết định công nhận
Cộng tác viên dân số thôn quy định thời hạn khác hoặc được Trung tâm Y tế đồng
ý gia hạn. Trường hợp người được công nhận là Cộng tác viên dân số thôn không
đến nhận việc và ký hợp đồng trách nhiệm trong thời hạn quy định tại Khoản này
thì Giám đốc Trung tâm Y tế (hoặc người đứng đầu) hủy bỏ Quyết định công nhận
Cộng tác viên dân số thôn.
Điều 8. Đơn vị quản lý và chi trả phụ cấp

1. Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc xét chọn, hợp đồng
trách nhiệm, chấm dứt hợp đồng và chi trả chế độ phụ cấp cho Cộng tác viên dân số
thôn thông qua Trạm Y tế xã, phường, thị trấn.
2. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, trưởng thôn, buôn, khu phố có trách
nhiệm giám sát về hoạt động của Cộng tác viên dân số thôn.
3. Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trực tiếp quản lý, chỉ đạo trực tiếp và
hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ đối với Cộng tác viên dân số thôn.
Điều 9. Nguồn kinh phí chi trả phụ cấp
Hàng năm Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố lập dự toán ngân sách chi
trả hỗ trợ cho Cộng tác viên dân số thôn báo cáo về Sở Y tế và Sở Tài chính
để tổng hợp, bố trí trong dự toán chi sự nghiệp y tế, dân số hàng năm.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 11. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị
1. Trách nhiệm của Sở Y tế
a) Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng và phân bổ ngân sách sự nghiệp y tế
hàng năm cho các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố để chi trả cho Cộng tác
viên dân số thôn.
b) Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn Ủy
ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện Quyết định này.
2. Trách nhiệm của Sở Tài chính
Tham mưu bố trí ngân sách để thực hiện chế độ chính sách đối với Cộng tác
viên dân số thôn theo quy định của pháp luật.
3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
Phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính chỉ đạo các phòng, ban liên quan và Ủy
ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện Quyết định này.
Điều 12. Tổ chức thực hiện
1. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố triển khai thực
hiện quyết định, xây dựng kế hoạch đào tạo, cập nhật kiến thức liên tục để chuẩn
hóa, nâng cao trình độ về chuyên môn đối với Cộng tác viên dân số thôn. Đồng thời
hướng dẫn lồng ghép các hoạt động của Cộng tác viên dân số thôn với các chương
trình y tế.
2. Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện Quyết định
này.
3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã,
phường, thị trấn thực hiện giám sát về hoạt động đối với Cộng tác viên dân số thôn.
Trong quá trình tổ chức thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa
phương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Y tế) tổng hợp, trình Ủy ban nhân
dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
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………, ngày…… tháng …… năm ……
HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC VIÊN
Số: ….. /20..…/HÐ-…
Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày
24/11/2015;
Căn cứ nhu cầu và năng lực của hai bên,
Hợp đồng cộng tác viên này (sau đây gọi là “Hợp đồng”) được xem là hợp
đồng dịch vụ được ký kết tại………………………………………….. và bởi các
bên:
BÊN A: ………………………………………………………………..…….
Đại diện:……………………………… Chức vụ:……………………………
Quốc tịch: …………………………………………………………….……...
Địa chỉ: ……………………………………………………………………..
Điện thoại: ………………………………………………………………….
Mã số thuế: ………………………………………………………...………
Số tài khoản: ……………………………………………………………….
Tại Ngân hàng: …………………………………………………………….
(Sau đây gọi là bên sử dụng dịch vụ)
BÊN B: ……………….…………………………………………………....
Ngày tháng năm sinh: ……………..………… Giới tính: ………………....
Quê quán: ………………………..………………………………………...
Địa chỉ thường trú:……………………….…………………………………..
Điện thoại: …………………………….. Email: ………………………….
Số CCCD:…………… Ngày cấp: …………… Nơi cấp:…………...……
(Sau đây gọi là cộng tác viên)
Sau khi thỏa thuận, hai bên nhất trí ký kết hợp đồng với các điều khoản như
sau:
Điều 1: Công việc theo hợp đồng
1. Loại hợp đồng: Hợp đồng cộng tác viên
2. Thời hạn hợp đồng (1): ……………………………..……………………..
3. Địa điểm làm việc (2): …………………….……………..………………
4. Chức vụ (nếu có): …………………………………………………………
Điều 2: Thời giờ làm việc

1. Thời gian làm việc (3):……………………………………………………..
2. Chế độ nghỉ ngơi (4):……………………………………………………….
Điều 3: Nhiệm vụ của Công tác viên dân số
Cộng tác viên dân số thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 3 Thông tư
số 02/2021/TT-BYT ngày 25/02/2021 của Bộ Y tế về Quy định Tiêu chuẩn, nhiệm
vụ của cộng tác viên dân số.
Điều 4: Quyền lợi của cộng tác viên
1.
Tiền
bồi
dưỡng (5):
……………………
Bằng
chữ:
…………………………
2. Khen thưởng: Cộng tác viên được khuyến khích bằng vật chất và tinh thần
khi có kết quả làm việc hiệu quả theo đánh giá của đơn vị.
3. Bảo hộ làm việc (6): ………………………………………………………..
4. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản/Tiền mặt.
5. Ngày thanh toán (7): ………………………………………………………
6. Yêu cầu bên sử dụng cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện để thực
hiện công việc.
7. Thay đổi điều kiện cộng tác vì lợi ích của bên sử dụng mà không nhất thiết
phải chờ ý kiến, nếu việc chờ ý kiến gây thiệt hại cho bên sử dụng, nhưng phải báo
ngay cho bên sử dụng;
8. Yêu cầu bên sử dụng thanh toán đầy đủ và đúng hạn.
Điều 5: Nghĩa vụ của cộng tác viên
1. Thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và các
thoả thuận khác.
2. Không giao cho người khác thực hiện thay công việc nếu không có sự
đồng ý của bên sử dụng.
3. Bảo quản và giao lại cho bên sử dụng tài liệu và phương tiện được giao
sau khi hoàn thành công việc.
4. Báo cho bên sử dụng về việc thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện
không bảo đảm chất lượng để hoàn thành công việc;
5. Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong thời gian thực hiện công
việc.
6. Bồi thường thiệt hại cho bên sử dụng nếu làm mất, hư hỏng tài liệu,
phương tiện được giao hoặc tiết lộ bí mật thông tin.
7. Đóng các khoản thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Điều 6: Quyền hạn của bên sử dụng
1. Yêu cầu cộng tác viên thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng,
thời hạn, địa điểm và các thoả thuận khác.
2. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại
theo quy định hiện hành.

3. Yêu cầu bồi thường, khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ quyền
lợi của mình nếu cộng tác viên vi phạm pháp luật hay các điều khoản của hợp đồng
này.
Điều 7: Nghĩa vụ của bên sử dụng
1. Cung cấp cho cộng tác viên thông tin, tài liệu và các phương tiện cần thiết
để thực hiện công việc. Bảo đảm việc làm cho cộng tác viên theo Hợp đồng đã ký.
2. Thanh toán tiền đầy đủ và đúng hạn cho cộng tác viên.
Điều 8: Chấm dứt hợp đồng cộng tác viên
1. Các trường hợp chấm dứt
a) Hoàn thành công việc theo hợp đồng.
b) Chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận.
c) Một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng (8).
2. Thời hạn báo trước
- Ít nhất (9)……..ngày làm việc.
- Trong trường hợp vi phạm thời gian báo trước: Bên vi phạm phải bồi
thường cho bên còn lại ít nhất (10) ……… theo hợp đồng này.
Điều 9: Điều khoản chung
1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, cộng tác viên và bên sử dụng có thể
thỏa thuận lại nội dung của hợp đồng theo thực tế làm việc phù hợp với pháp luật.
2. Trong trường hợp có bất kỳ điều khoản hoặc quy định nào của hợp đồng
này bị vô hiệu hoặc không thể thực hiện theo quyết định, phán quyết của cơ quan
nhà nước có thẩm quyền thì các điều khoản và quy định còn lại của hợp đồng vẫn
có giá trị hiệu lực đối với các bên.
3. Những vấn đề không ghi trong hợp đồng này thì áp dụng theo quy định
của pháp luật dân sự.
4. Hợp đồng này được lập thành …… bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi
bên giữ … bản và chịu trách nhiệm thực hiện.
CỘNG TÁC VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN SỬ DỤNG
(Ký, đóng dấu, ghi rõ chức vụ, họ tên)

-----------Chú thích:
(1) Theo một công việc… cụ thể bắt đầu từ thời gian nào và bao giờ kết thức hoặc
thực hiện trong bao nhiêu ngày, tuần, tháng, năm…
(2) Có thể làm việc cơ quan, tổ chức hoặc làm việc tự do, tùy theo thỏa thuận của
hai bên.
(3) Thời gian làm việc theo theo giờ, theo ngày theo nội quy, quy chế của đơn vị
hoặc làm việc tự do theo thỏa thuận của hai bên.

(4) Trường hợp cộng tác viên làm việc tại cơ quan, tổ chức, và làm việc theo thời
gian chung của đơn vị thì nêu rõ thời gian nghỉ ngơi.
Trường hợp cộng tác viên làm việc tự do thì không cần ghi mục này.
(5) Tùy theo tính chất công việc của cộng tác viên, bên sử dụng có thể trả bồi
dưỡng cho cộng tác viên theo công việc hoặc theo thời gian làm việc thực tế.
(6) Tùy theo từng công việc, chế độ của mỗi đơn vị để thỏa thuận về việc trang cấp
bảo hộ lao động cho cộng tác viên.
(7) Thanh toán sau khi hoàn thành công việc hoặc hằng tháng.
(8) Các trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng:
- Bên sử dụng được đơn phương chấm dứt hợp đồng khi cộng tác viên thực hiện
công việc không có lợi cho bên sử dụng dịch vụ.
Trong trường hợp này, bên sử dụng phải trả tiền bồi dưỡng theo phần công việc mà
cộng tác viên đã thực hiện.
- Cộng tác viên được đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bên sử dụng vi phạm
nghiêm trọng nghĩa vụ.
(9) Đơn vị cân nhắc thời gian báo trước trong trường hợp đơn phương chấm dứt
hợp đồng để đảm bảo hiệu quả công việc.
(10) Quy định cụ thể số tiền phải bồi thường trong trường hợp vi phạm thời gian
báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng.

