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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác quản lý
người nước ngoài trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2020
Thực hiện Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND, ngày 23/02/2017 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy chế phối hợp giữa các Sở, Ban, ngành và
UBND các huyện, thành phố trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh và hoạt
động của người nước ngoài (NNN) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Công văn số
1074/CAT-PV11-PA72 ngày 06/4/2017 của Công an tỉnh Lạng Sơn về triển khai
thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác quản lý NNN. Ủy ban nhân dân huyện
Văn Quan báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp năm 2020 như sau:
I. TÌNH HÌNH LIÊN QUAN
- Văn Quan là huyện miền núi nội địa, nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Lạng
Sơn, cách thành phố Lạng Sơn khoảng 45 km, có đường Quốc lộ 1B, 279 và các
tỉnh lộ 232,239, giao thông giữa huyện với các huyện tương đối thuận lợi. Với tổng
diện tích đất tự nhiên là 54.636 km2, địa hình chủ yếu là đồi, núi, giao thông đi lại
giữa các thôn trong xã rất khó khăn, nhất là vào mùa mưa.
- Trong những năm gần đây dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND
huyện tình hình phát triển kinh tế - xã hội luôn đảm bảo ổn định, đời sống vật chất,
tinh thần của người dân từng bước được nâng cao. Năm 2020 do ảnh hưởng của
dịch bệnh Covid-19 lượng NNN nhập cảnh vào địa bàn hạn chế, chỉ có 03 trường
hợp: 02 người Trung Quốc vào hướng dẫn kỹ thuật ở Nhà máy thủy điện Bản
Nhùng Kỳ Cùng 6 tại xã Trấn Ninh và 01 người Gana vào dạy học ở Trung tâm
anh ngữ Oxford Lạng Sơn tại số 464 phố Tân Thanh 2, thị trấn Văn Quan.
- Bên cạnh đó một số trường hợp người nước ngoài nhập cảnh vào địa bàn
chủ yếu là đoàn tổ chức từ thiện nước ngoài đến tặng quà và một số trường hợp
đến khảo sát thị trường, khảo sát địa bàn, thăm thân, du lịch. Hiện nay chưa có lao
động nước ngoài nào làm việc tại các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn.
II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
- Thực hiện Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND, ngày 23/02/2017 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy chế phối hợp giữa các Sở, Ban, ngành
và UBND các huyện, thành phố trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh và
hoạt động của người nước ngoài (NNN) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Công văn số
1074/CAT-PV11-PA72, ngày 06/4/2017 của Công an tỉnh Lạng Sơn về triển khai
thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác quản lý NNN. Ủy ban nhân dân huyện
Văn Quan đã ban hành công văn về hướng dẫn công tác quản lý nhập cảnh, xuất
cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động của NNN để hướng dẫn chỉ đạo các cơ quan,
ban ngành, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc Quyết định số
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05/2017/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và
Công văn số 1074/CAT-PV11-PA72 ngày 06/4/2017 của Công an tỉnh Lạng Sơn
- Thực hiện Thông tư số 53/2016/TT-BCA ngày 28/12/2016 của Bộ Công an
về quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của NNN tại
Việt Nam và Quyết định số 45/QĐ-A61-A72 ngày 10/01/2017 về ban hành hướng
dẫn công tác tiếp nhận, quản lý, khai thác thông tin khai báo tạm trú của NNN;
UBND huyện đã chỉ đạo lực lượng Công an huyện và 17 đơn vị Công an cấp xã,
thị trấn làm đầu mối tiếp nhận khai báo tạm trú cho NNN từ các cơ sở lưu trú,
doanh nghiệp và hộ gia đình.
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác phối hợp, trao đổi thông tin
- Các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn đã chủ động nắm chắc
tình hình liên quan đến các vấn đề, vụ việc có yếu tố nước ngoài; UBND huyện đã
ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19,
lồng ghép các nội dung công tác quản lý người nước ngoài với các nội dung phòng
chống dịch bệnh, các cơ quan đơn vị chức năng trên địa bàn đã thực hiện tốt công
tác quản lý người nước ngoài và phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương.
- Việc trao đổi thông tin giữa các đơn vị được thực hiện thường xuyên trên
cơ sở tập trung, thống nhất về đầu mối Công an huyện theo đúng chức năng nhiệm
vụ được phân công.
2. Công tác phối hợp trong quản lý về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và
hoạt động của người nước ngoài
- Trong năm 2020 các lực lượng chức năng của huyện đã thực hiện quản lý,
kiểm soát, thường xuyên hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở có NNN lưu trú và
Công an các xã, thị trấn khai báo, tiếp nhận thông tin KBTT của NNN theo đúng
quy định; xác nhận 03 lượt NNN khai báo tạm trú (trong đó 02 người trong doanh
nghiệp và 01 người trong cơ sở lưu trú). Đã có 01 cơ sở lưu trú là Trung tâm anh
ngữ Oxford Lạng Sơn và 01 doanh nghiệp là Tập đoàn Hải Lý có người nước
ngoài lưu trú đều KBTT cho NNN trên nền Internet.
- Các đơn vị đã chủ động rà soát các văn bản quy định, hướng dẫn quản lý,
đảm bảo thuận lợi cho NNN nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động tại địa bàn.
Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các
hành vi nhập cảnh trái phép của NNN vào địa bàn.
3. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật của người nước ngoài
- UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, Ban, ngành chức năng thường xuyên
nắm tình hình, hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về
nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của NNN tại các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp có NNN
làm việc, lưu trú. Qua kiểm tra cơ sở lưu trú, doanh nghiệp có NNN làm việc, lưu
trú đều chấp hành các quy định về mời, đón, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh
đến địa bàn làm việc, chưa phát hiện trường hợp NNN vi phạm quy định xuất nhập
cảnh trên địa bàn.
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- Công tác kiểm tra, xử lý NNN vi phạm đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, thống
nhất có trọng tâm trọng điểm và đúng quy định của pháp luật, không gây phiền hà,
cho cá nhân, tổ chức doanh nghiệp nhằm đảm bảo điều kiện thuận lợi nhất cho
NNN tham gia vào các hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu, đầu tư, thương mại du lịch,
giao lưu… tại địa phương, đáp ứng yêu cầu về chính trị, pháp luật và đối ngoại.
IV. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ
1. Ưu điểm
Công tác phối hợp giữa các lực lượng trong quản lý người nước ngoài tiếp
tục được các đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện theo đúng yêu cầu của nội dung
quy chế phối hợp. Đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời trong công tác nắm tình hình về
xuất nhập cảnh, tình hình đại dịch Covid-19, công tác quản lý người nước ngoài…
từ đó đề ra các biện pháp chỉ đạo kịp thời. Nhận thức và trách nhiệm của các cấp,
các ngành, cán bộ, chiến sĩ thực hiện quy chế phối hợp từng bước được nâng lên,
từ đó nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, góp phần hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ
vững chắc chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội,
phục vụ phát triển kinh tế của địa phương.
2. Khó khăn, hạn chế
- Việc trao đổi thông tin phối hợp giữa các đơn vị trong thực hiện quy chế
quản lý người nước ngoài có thời điểm chưa được thường xuyên; công tác kiểm tra
thực hiện quy chế phối hợp còn hạn chế.
- Năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 lượng người nước ngoài
nhập cảnh vào địa bàn giảm, chỉ một số ít làm việc tại các cơ sở lưu trú, doanh
nghiệp. Do đó ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động của doanh nghiệp trên địa
bàn và sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
3. Nguyên nhân
- Do tình hình đại dịch Covid-19 có thời điểm diễn biến phức tạp, phải thực
hiện giãn cách xã hội đã ảnh hưởng trực tiếp đến công tác trao đổi thông tin, tổ
chức kiểm tra trong quy chế phối hợp.
- Kinh phí, phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ phục vụ công tác phối hợp
còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu công tác trong tình hình mới.
- Công an các xã, thị trấn chưa được trang cấp máy tính nối mạng Internet
phục vụ công tác quản lý NNN, cũng như việc tiếp nhận khai báo tạm trú trên nền
Internet theo quy định.
V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021
1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số
05/2017/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban
hành Quy chế phối hợp giữa các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố
trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh và hoạt động của người nước ngoài
(NNN) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 1074/CAT-PV11-PA72, ngày
06/4/2017 của Công an tỉnh Lạng Sơn về triển khai thực hiện Quy chế phối hợp
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trong công tác quản lý người nước ngoài và công văn của UBND huyện Văn Quan
về hướng dẫn công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động
của NNN.
2. Tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin tình hình liên quan, thường
xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý NNN vi phạm về xuất nhập cảnh, cư trú
theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, thẩm quyền được giao.
Trên đây là báo cáo của UBND huyện Văn Quan về kết quả thực hiện quy
chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài năm 2020 và phương hướng
nhiệm vụ năm 2021./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Phòng PV01, PA08 - CAT;
- TT Huyện ủy;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Công an huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.
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