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Số:        /BQLKKTCK-VP 

V/v đề nghị tham gia góp ý Dự thảo 

Quyết định sửa đổi khoản 1, 2, 3 Điều 

1 Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 

31/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Lạng Sơn, ngày        tháng 5 năm 2021 

 
   Kính gửi:  

 

 

- Các cở, ban, ngành: Tư pháp, Nội vụ, Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục 

Hải Quan tỉnh; 

- UBND các huyện: Tràng Định, Văn Lãng, Cao Lộc, 

Lộc Bình, Đình Lập. 

 

Thực hiện Thông báo số 651/TB-UBND ngày 28/11/2020 của UBND tỉnh 

về Kết luận của đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp 

xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ gắn với cơ cấu tổ chức, bộ máy của Trung 

tâm Quản lý cửa khẩu thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng 

Sơn (Ban Quản lý).  

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ 

quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Ngày 

01/02/2021, Ban Quản lý đã có Văn bản 76/BQLKKTCK-VP về việc đề nghị 

tham gia góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi khoản 3 Điều 1 Quyết định số 

203/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh gửi các cơ quan, đơn 

vị liên quan góp ý. Tính đến hết ngày 25/02/2021, đã có 11/11 cơ quan, đơn vị có 

ý kiến góp ý gửi về Ban Quản lý để tiếp thu, tổng hợp và hoàn thiện dự thảo.  

Ngày 12/3/2021 đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ 

trì cuộc họp với Ban Quản lý, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan xem xét về đề 

xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy của Trung tâm Quản lý cửa khẩu trực thuộc Ban 

Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn. Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến1 như sau:   

                   
1Thông báo số 127/TB-UBND ngày 15/3/2021 thông báo  Kết luận của đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét về đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy của Trung tâm Quản lý cửa khẩu trực thuộc 

Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn và dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình tiếp tục tập trung 

phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 2021-2025 
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- Nhất trí với đề xuất cần thiết sửa đổi về cơ cấu tổ chức, bộ máy của 

Trung tâm Quản lý cửa khẩu trực thuộc Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - 

Lạng Sơn, cụ thể: 

+ Về số lượng cấp phó của người đứng đầu Trung tâm theo hướng: được 

bố trí không quá 03 người (theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị định 

số 120/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức 

lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập). 

+ Về sắp xếp các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: nhất trí sáp nhập 03 

phòng (Phòng Quản lý cửa khẩu Hữu Nghị - Bảo Lâm, Phòng Quản lý cửa khẩu 

Chi Ma, Phòng Quản lý cửa khẩu Tân Thanh - Cốc Nam) thành 01 phòng 

(Phòng Quản lý cửa khẩu); Nghiên cứu sắp xếp gộp 02 phòng là Phòng Quản lý 

cửa khẩu và Phòng Quản lý khai thác hạ tầng thành 01 phòng để bảo đảm tinh 

gọn, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động; khi đó sẽ bố trí số lượng viên chức 

đảm bảo mỗi phòng từ 07 viên chức trở lên theo đúng quy định tại điểm d 

khoản 1 Điều 6 Nghị định số 120/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ. 

+ Đối với số lượng hợp đồng 68 và các hợp đồng khác: Tiến hành rà soát, 

đánh giá về năng lực, trình độ, tính chất công việc mà các đối tượng hợp đồng 

đang thực hiện, từ đó có phương án tuyển dụng viên chức đối với các đối tượng 

hợp đồng trên. Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị 

trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của Trung tâm 

Quản lý cửa khẩu theo quy định. 

- Về chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Trung tâm Quản lý cửa 

khẩu: Yêu cầu Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn nghiên cứu, 

quy định theo hướng Trung tâm Quản lý cửa khẩu không trực tiếp thực hiện 

nhiệm vụ quản lý nhà nước, Trung tâm Quản lý cửa khẩu có trách nhiệm thực 

hiện tiếp nhận thông tin, báo cáo, tổng hợp phương án, tham mưu báo cáo 

Trưởng Ban Quan lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn trong lãnh đạo, chỉ 

đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước tại cửa khẩu theo quy định. 

Như vậy, việc sửa đổi khoản 3 Điều 1 Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 

31/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh theo Văn bản xin ý kiến số 76/BQLKKTCK-

VP ngày 01/02/2021 là không còn phù hợp. Thực hiện Thông báo số 127/TB-

UBND ngày 15/3/2021, Ban Quản lý tiếp tục xây dựng dự thảo Đề án, Tờ trình, 

Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi Khoản 1, 2, 3 Điều 1 Quyết định số 203/QĐ-

UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ngày 31/01/2020 về việc thành lập 

Trung tâm Quản lý cửa khẩu.  

Để đảm bảo thực hiện đúng quy định về trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức 

lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định hiện hành, Ban Quản lý xin ý 
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kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị đối với các dự thảo Đề án, Tờ trình, Quyết 

định của UBND tỉnh sửa đổi Khoản 1, 2, 3 Điều 1 Quyết định số 203/QĐ-UBND 

của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ngày 31/01/2020 về việc thành lập Trung tâm 

Quản lý cửa khẩu. Văn bản góp ý của các cơ quan, đơn vị gửi về Ban Quản lý 

trước ngày 19/5/2021 để tổng hợp, hoàn thiện.  

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn rất mong nhận 

được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP, TTQLCK; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nghĩa 
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