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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ NGOẠI VỤ 

 
Số: 05/BC - SNgV 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày  07 tháng 01 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Thực hiện Nghị định 68/2000/NĐ-CP  

 
  

Ngày 06/01/2021, Sở Nội vụ có Công văn số 17/SNV-CCVC về việc báo 

cáo thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị quyết số 102/NQ-CP, Sở 

Ngoại vụ báo cáo kết quả như sau: 

1. Đặc điểm của cơ quan: 

Sở Ngoại vụ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng 

tham mưu, giúp Tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác đối 

ngoại, biên giới lãnh thổ quốc gia; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, uỷ 

quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.  

Sở Ngoại vụ có 03 phòng và 01 đơn vị sự nghiệp gồm: Văn phòng - 

Thanh tra, Hợp tác quốc tế, Lãnh sự - Biên giới và Trung tâm Dịch thuật - Dịch 

vụ đối ngoại (là đơn vị tự chủ một phần chi thường xuyên). 

2. Kết quả thực hiện ký kết hợp đồng lao động theo quy định của 

Nghị định 68/2000/NĐ-CP. 

Theo biên chế được giao Sở Ngoại vụ có 02 chỉ tiêu hợp đồng 68. Số 

lượng có mặt đến thời điểm hiện tại là 01, vị trí: lái xe. Hiện nay, Sở đang làm 

các thủ tục để tuyển dụng 01 biên chế còn lại. 

Tổng kinh phí trung bình hàng năm chi trả cho người lao động theo hợp 

đồng 68 là 55.512.000đ/năm từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; định mức chi 

trả 4.626.000đ. 

3. Thực trạng ký kết hợp đồng lao động để thực hiện công tác chuyên 

môn, nghiệp vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

Sở Ngoại vụ không ký kết hợp đồng làm chuyên môn nghiệp vụ.  

Trên đây là báo cáo việc thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Sở 

Ngoại vụ gửi Sở Nội vụ tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Ban Giám đốc Sở; 
- Lưu: VT, VPTTr. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Thái Phúc Sơn 
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