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            Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; các quy định 
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý Hợp đồng lao động theo Nghị định 
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. Sau 
khi nghiên cứu, căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Trung tâm Khuyến công và 
Xúc tiến thương mại, Chi cục quản lý thị trường tỉnh, Sở Công Thương báo cáo và 
đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cụ thể về nhu cầu điều chuyển tài sản 
là phương tiện xe ô tô, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP 
giữa hai đơn vị là Trung tâm khuyến công và Xúc tiến thương mại với Chi cục 
quản lý thị trường tỉnh như sau: 

1. Đối với Trung tâm khuyến công và Xúc tiến thương mại: Ngày 
12/02/2018 UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 346/QĐ-UBND về 
việc hợp nhất Trung tâm xúc tiến thương mại và Trung tâm Khuyến công và Tư 
vấn phát triển công nghiệp thành Trung tâm khuyến công và Xúc tiến thương mại 
trực thuộc Sở Công Thương Lạng Sơn. Theo đó Trung tâm khuyến công và Xúc 
tiến thương mại được hợp nhất và đi vào hoạt động kể từ ngày 01/3/2018. Tổng 
biên chế được giao năm 2018 của đơn vị được giao là 22 biên chế và Trung tâm 
được thành lập 04 phòng chuyên môn. Biên chế hợp đồng lao động theo Nghị định 
68/2000/NĐ-CP: 02 chỉ tiêu lái xe được giao từ năm 2017.  

Đến tháng 7/2018, có 02 trường hợp nghỉ theo Nghị định số 108/2014/NĐ-
CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (Trong đó có 
01 lái xe). Như vậy số lượng người làm việc chỉ còn lại là 20 người. Theo kế 
hoạch, đến tháng 10/2018, có 01 trường hợp nghỉ hưu theo quy định (đồng chí 
Giám đốc Trung tâm đã có quyết định nghỉ hưu từ 01/7/2018, chính thức nghỉ hưu 
từ 01/10/2018). Hiện nay Trung tâm mới chỉ ký hợp đồng lao động theo Nghị định 
68/2000/NĐ-CP đối với 01 lái xe, còn 01 hợp đồng lao động theo Nghị định 
68/2000/NĐ-CP đến nay chưa thực hiện tuyển dụng. 

Về phương tiện xe ô tô: Hiện nay Trung tâm đang được giao quản lý, sử 
dụng 02 xe ô tô (1 xe biển số 12A 3716, hiệu MITSUBISHI, 07 chỗ ngồi, sản xuất 
năm: 1993, nước sản xuất: Nhật bản; 1 xe  biển số 12A 003.59, hiệu SUZUKI 
APV, 07 chỗ ngồi, sản xuất năm 2013, nước sản xuất; Nhật Bản). 

Về nhu cầu sử dụng xe, Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP 
của Trung tâm: Từ sau thời điểm sáp nhập 02 Trung tâm (tháng 3/2018) đến nay, 



căn cứ nhu cầu công việc, Trung tâm chỉ cần 01 phương tiện xe ô tô và ký 01 hợp 
đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP là đủ. Do đó, hiện nay Trung tâm 
khuyến công và Xúc tiến thương mại đang dư 01 phương tiện xe ô tô, 01 chỉ tiêu 
hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP đã được giao từ năm 2017. 

2. Đối với Chi cục quản lý thị trường tỉnh: Trong năm 2018, Sở Công 
Thương đã báo cáo Sở Nội vụ về biên chế Chi cục quản lý thị trường: 108 biên 
chế. Trong năm 2018, Chi cục quản lý thị trường được giao 15 chi tiêu Hợp đồng 
lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP. 

Đến nay 15 chỉ tiêu Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP đã 
được Chi cục ký hợp đồng và bố trí công tác lái xe tại 11/12 đội quản lý thị trường 
và các công tác khác theo quy định tại Văn phòng Chi cục quản lý thị trường. 

Về nhu cầu sử dụng xe: Riêng Đội quản lý thị trường số 7 (Đội quản lý 
doanh nghiệp và chống hàng giả) với chức năng quản lý doanh nghiệp, chống vi 
phạm về hàng giả trên toàn tỉnh với biên chế hiện có mặt: 06 người, hiện nay chưa 
được giao phương tiện xe ô tô, lái xe phục vụ nhu cầu công tác. Chi cục quản lý thị 
trường đã có văn bản báo cáo cấp có thẩm quyền về nhu cầu được trang bị thêm xe 
ô tô phục vụ công tác cho Đội quản lý thị trường số 7. 

3. Đề xuất, kiến nghị: Để đáp ứng và hoàn thành nhiệm vụ chung của của 
các đơn vị, trong đó để đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Đội quản lý thị 
trường số 7 bao quát phạm vi rộng trên toàn tỉnh, Sở Công Thương báo cáo, đề 
xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định:  

- Điều chuyển phương tiện xe ô tô biển số 12A 3716 hiệu MITSUBISHI, 07 
chỗ ngồi, sản xuất năm: 1993, nước sản xuất: Nhật bản từ Trung tâm khuyến công 
và Xúc tiến thương mại sang Chi cục quản lý thị trường. 

- Điều chuyển 01 biên chế hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-
CP đã giao cho Trung tâm khuyến công và Xúc tiến thương mại sang Chi cục quản 
lý thị trường để tuyển bổ sung lái xe cho Đội quản lý thị trường số 7. 

Sở Công Thương trân trọng báo cáo, kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết 
định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Nội vụ; 
- Sở Tài chính; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Chi cục QLTT; 
- TTKC&XTTM; 
- Lưu: VT, VP(LAM). 

GIÁM ĐỐC 
 
 

 

 
Vũ Hồng Thủy 
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