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THÔNG BÁO
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 KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn
Ngày 26/11/2020, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ
trì 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 KTCK Đồng
Đăng - Lạng Sơn. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn phòng UBND
tỉnh; lãnh đạo Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, đại diện lãnh
đạo phòng chuyên môn liên quan, lãnh đạo Trung tâm Quản lý cửa khẩu và đại
diện các phòng, bộ phận trực thuộc; đại diện Phòng Kinh tế, Phòng Tổng hợp Nội chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh.
Sau khi nghe lãnh đạo Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn báo
cáo và ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND
tỉnh kết luận như sau:
Trung tâm Quản lý cửa khẩu được thành lập trên cơ sở hợp nhất 03 Trung
tâm: Trung tâm Quản lý cửa khẩu Chi Ma, Trung tâm Quản lý cửa khẩu Hữu
Nghị - Bảo Lâm, Trung tâm Quản lý cửa khẩu Tân Thanh - Cốc Nam theo
Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. Từ
khi thành lập đến nay, mặc dù còn nhiều khó khăn khách quan tác động nhưng
Trung tâm đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong ổn định tổ chức bộ máy và trong
thực hiện nhiệm vụ được giao; cụ thể Trung tâm đã thực hiện khá tốt nhiệm vụ
đầu mối phối hợp các hoạt động tại cửa khẩu và công tác thông tin đối ngoại,
tích cực nắm thông tin tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá, chính sách biên mậu
phía Trung Quốc; thực hiện tốt một số hoạt động sự nghiệp như: thu phí theo
Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND, thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư đối với các
dự án, quản lý công trình hạ tầng được giao,… góp phần thúc đẩy hoạt động
xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của Trung tâm Quản lý
cửa khẩu còn có một số khó khăn, tồ n ta ̣i, hạn chế đó là: cơ cấu tổ chức bộ máy
và sắp xếp, bố trí cán bộ, viên chức chưa thật sự phù hợp; chức năng, nhiệm vụ
một số phòng còn trùng lặp; xây dựng vị trí việc làm chưa kịp thời, còn lúng
túng, thiếu chủ động trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản quy định
mới ban hành về vị trí việc làm, số lượng người làm việc, trong tuyển dụng, sử
dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập; chưa thật sự chủ
động trong tham mưu, đề xuất các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm.
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Để phát huy vai trò và nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm Quản
lý cửa khẩu trong thời gian tới, yêu cầu tập trung, khẩn trương thực hiện các
nhiệm vụ sau:
1. Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn
- Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với Trung tâm Quản
lý cửa khẩu nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm và phát huy vai trò của Trung
tâm trong điều phối, điều tiết hoạt động chung tại các cửa khẩu; nghiên cứu, rà
soát, đề xuất các giải pháp có tính khả thi nhằm hoàn thiện tổ chức, bộ máy,
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm; trước mắt rà soát, ban hành
Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấ u tổ chức Trung
tâm; quyết định giao biên chế, số lượng người làm việc cho Trung tâm theo quy
định; tiếp tục nghiên cứu, bố trí hợp lý vị trí việc làm và chế độ, chính sách đối
với 03 cán bộ được tiếp nhận từ Ban Quản lý đầu tư xây dựng Khu kinh tế cửa
khẩu Lạng Sơn trước đây làm việc tại Trung tâm.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo, đánh giá một năm
thành lập Trung tâm Quản lý cửa khẩu (kết quả đạt được; những khó khăn, tồn
tại, hạn chế, bất cập; đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy, vị trí
việc làm, bổ sung thêm các nhiệm vụ liên quan nếu cần); báo cáo UBND tỉnh
trong tháng 12/2020.
- Chỉ đạo Trung tâm Quản lý cửa khẩu khẩn trương xây dựng hoàn thiện
Đề án vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, đề xuất số
lượng người làm việc, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định trong
tháng 12/2020.
- Tiếp tục rà soát, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công
chức, viên chức phù hợp, đúng chuyên môn để nâng cao hiệu quả hoạt động của
Ban; chủ động phối hợp với các Sở, ngành, các đơn vị liên quan xây dựng, sửa
đổi, bổ sung các quy chế quản lý hoạt động, phối hợp tại các khu cửa khẩu, khu
công nghiệp, khu chức năng trong Khu kinh tế cửa khẩu giữa Ban Quản lý Khu
KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn với các sở, ban, ngành, UBND các huyện và thành
phố Lạng Sơn. Trước mắt chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, các cơ quan
liên quan nghiên cứu, đề xuất kiện toàn Tổ Công tác liên ngành điều hành xuất
nhập khẩu nông sản được thành lập theo Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày
12/02/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 12/2020.
2. Yêu cầu Trung tâm Quản lý cửa khẩu
- Khẩu khẩn trương xây dựng hoàn thiện Đề án vị trí việc làm, cơ cấu viên
chức theo chức danh nghề nghiệp, đề xuất số lượng người làm việc (trong đó
nghiên cứu bổ sung thêm lãnh đạo Trung tâm, vị trí việc làm của 03 cán bộ tiếp
nhận từ Ban Quản lý đầu tư xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Lạng Sơn trước
đây, vị trí việc làm viên chức phiên dịch chuyên trách, vị trí viên chức thương
mại), trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định trong tháng 12/2020.
- Rà soát, sắp xếp, bố trí nhân sự làm việc tại các phòng thuộc Trung tâm
theo vị trí việc làm đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, trong
đó bổ sung thêm biên chế viên chức phiên dịch chuyên trách, biên chế viên chức
thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu.
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- Tiếp tục phát huy vai trò đầu mối phối hợp, tổ chức thực hiện một số
nhiệm vụ quản lý Nhà nước theo quy định, các hoạt động sự nghiệp tại Khu kinh
tế cửa khẩu và khu cửa khẩu được giao quản lý, nhất là đầu mối phối hợp các lực
lượng chức năng tại các cửa khẩu giải quyết những vấn đề liên quan đến các
hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, kinh doanh, dịch vụ tại các cửa khẩu.
- Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng
nhằm tăng cường đoàn kết nội bộ, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ
năng làm việc của cán bộ, viên chức, người lao động trong Trung tâm đảm bảo
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
- Tiếp tục nghiên cứu duy trì các cuộc họp giao ban định kỳ tại các cửa
khẩu nhằm kịp thời phối hợp thống nhất với các lực lượng chức năng đảm bảo
các hoạt động chuyên ngành của từng lực lượng, tháo gỡ những khó khăn,
vướng mắc theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.
- Tiếp tục thực hiện tốt hoạt động sự nghiệp được giao, đặc biệt là công
tác quản lý thu phí, công tác đối ngoại, công tác quản lý công trình hạ tầng, công
tác quản lý thương mại, dịch vụ xuất nhập khẩu.
3. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí cho Ban Quản lý
Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn để chi trả chế độ đối với 03 biên chế công
chức đang làm việc tại Trung tâm Quản lý cửa khẩu đảm bảo đúng chế độ theo
quy định; hướng dẫn Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn việc quản
lý, sử dụng và việc trích lập các quỹ từ nguồn kinh phí được để lại đơn vị.
4. Sở Nội vụ phối hợp, hướng dẫn Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng Lạng Sơn trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy của Ban và Trung tâm Quản lý cửa
khẩu; xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên
chức theo chức danh nghề nghiệp; việc tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm và quản
lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo đúng quy định, đáp ứng
được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: CT, NgV, TC, KH&ĐT, NV;
- BQL Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn;
- Cục HQ, BCH BĐBP;
- CA tỉnh, Cục Thuế;
- UBND các huyện biên giới;
- C, PVP UBND tỉnh,
các phòng CM,TTTH-CB;
- Lưu: VT, KT (LC).
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