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  Kính gửi: 

 - Công an huyện; 

- MTTQ và các đoàn thể cấp huyện; 

- Trưởng các phòng, ban UBND huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.       

        

Trong thời gian qua, tình trạng công dân xuất cảnh trái phép, cư trú và lao 

động bất hợp pháp ở nước ngoài vẫn còn diễn ra trên địa bàn huyện, do ảnh 

hưởng của dịch COVID 19 đã có 111 lao động trái phép trở về nước, tuy nhiên 

hiện nay vẫn còn một số lao động đang cư trú bất hợp pháp tại một số nước 

trong đó chủ yếu là Trung Quốc. Một số đơn vị có nhiều công dân lao động, cư 

trú bất hợp pháp tại Trung Quốc như Thạch Quảng (25 người); Thạch Tượng 

(16 người); Thành Mỹ (19 người); Thành Yên (05 người);.. 

Tình trạng trên đã làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, thực hiện 

các chế độ chính sách tại địa phương và tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro, đe dọa trực 

tiếp tới sức khỏe, tính mạng của người lao động, cũng như ảnh hưởng đến việc 

đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân trong quá trình cư trú tại nước 

ngoài; bên cạnh đó, tình tình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn còn đang diễn 

biến phức tạp, việc công dân xuất cảnh trái phép ra nước ngoài gây ảnh hưởng 

đến công tác phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn lây lan dịch bệnh vào Việt Nam. 

Để ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng công dân xuất cảnh trái phép ra 

nước ngoài và tuyên truyền vận động công dân đang cư trú bất hợp pháp tại 

nước ngoài về nước. Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao Công an huyện Thạch Thành phối hợp với các đơn vị liên quan 

tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện kiện toàn Ban chỉ đạo công tác phòng 

ngừa, ngăn chặn công dân xuất cảnh trái pháp luật ra nước ngoài; Tiếp tục chủ 

trì, phối hợp với các phòng, ban, cơ quan có liên quan và UBND các xã, thị trấn 

làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về cư trú, 

xuất cảnh, nhập cảnh; công tác hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các 

quy định của pháp luật cũng như chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót trong công 

tác quản lý cư trú tại địa phương; chỉ đạo Công an các xã, thị trấn tăng cường 

quản lý hộ tịch, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng của công dân trên địa bàn. 

Thực hiện tốt công tác nắm tình hình, điều tra phát hiện, đấu tranh làm rõ, 

triệt phá các đường dây, cá nhân có hành vi lôi kéo, tổ chức đưa người xuất cảnh 

trái phép ra nước ngoài; tăng cường công tác phát động phong trào quần chúng 

bảo vệ an ninh Tổ quốc, tranh thủ sự ủng hộ của người dân trong việc phòng, 
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chống xuất cảnh trái phép đặc biệt là tại các địa bàn có diễn biến phức tạp về 

xuất cảnh trái phép. 

Phối hợp với phòng Giáo dục và đào tạo, phòng Lao động – Thương binh 

và Xã hội, phòng Văn hóa và Thông tin và các đơn vị có liên quan tham mưu 

cho Chủ tịch UBND huyện thành lập đoàn liên ngành kiểm tra các Trung tâm 

ngoại ngữ, Văn phòng đại diện tư vấn du học, xuất khẩu lao động và các công ty 

kinh doanh du lịch lữ hành trên địa bàn huyện nhằm tăng cường quản lý hoạt 

động tư vấn du học trên địa bàn huyện; phòng ngừa việc lợi dụng đưa người 

xuất cảnh lao động bất hợp pháp ra nước ngoài. 

2. Giao phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với 

Công an huyện và các phòng, ban có liên quan, UBND các xã, thị trấn tham 

mưu cho UBND huyện nâng cao chất lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài, 

tuyên truyền, vận động người lao động tham gia xuất khẩu lao động theo hợp 

đồng lao động; Tiếp tục tham mưu chỉ đạo công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc 

làm; tham mưu triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển ngành 

nghề thu hút nhiều lao động, thực hiện các mục tiêu giảm nghèo. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về 

lao động, việc làm và an toàn lao động trong doanh nghiệp và nhân dân; đề cao 

cảnh giác với các đối tượng dụ dỗ, lôi kéo, lừa gạt đưa người ra nước ngoài lao 

động bất hợp pháp; tuyên truyền rộng rãi các chính sách xuất khẩu lao động, 

phối hợp với các đơn vị có liên quan quản lý chặt chẽ các doanh nghiệp hoạt 

động đưa người lao động đi xuất khẩu lao động. 

3. Giao phòng Tư pháp huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, 

hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch, hộ 

khẩu. Phối hợp với Công an huyện trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật đặc biệt là Luật cư trú, các quy định của pháp luật về xuất cảnh, 

nhập cảnh. 

4. Giao phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục triển khai 

thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở nông 

thôn liên quan đến nông nghiệp để tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người 

lao động hạn chế người lao động xuất cảnh trái pháp luật ra nước ngoài tìm kiếm 

việc làm. 

5. Giao phòng Dân tộc tiếp tục thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước 

về công tác dân tộc và miền núi, thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của 

nhân dân đặc biệt là người dân tộc thiểu số; tăng cường công tác tuyên truyền, 

vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

Nhà nước; không di cư tự do; không xuất cảnh trái phép ra nước ngoài. 

6. Giao phòng Văn hóa và Thông tin tăng cường phối hợp với các đơn vị 

có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức 

cho người dân và người lao động; bố trí thời lượng thích hợp để tuyên truyền 

các quy định của Luật cư trú, các quy định về xuất cảnh, nhập cảnh và đăng ký, 

quản lý hộ tịch để nhân dân hiểu và không xuất cảnh trái phép ra nước ngoài. 

7. Giao phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND 

các xã, thị trấn đôn đốc, triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 

1290/UBND-NV ngày 20/05/2020 của Chủ tịch UBND về việc thực hiện Kế 
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hoạch số 103/KH-UBND ngày 07/05/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Thanh Hóa triển khai thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự 

của Liên Hiệp quốc. 

8. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thạch Thành và các đoàn 

thể cấp huyện tiếp tục tăng cường tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và 

người dân tuân thủ các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh, phối hợp với 

các đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn vận động người lao động đang 

cư trú bất hợp pháp tại nước ngoài về nước. 

9. Giao Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo 

công tác phòng ngừa, ngăn chặn công dân xuất cảnh trái pháp luật ra nước 

ngoài; phối hợp với Công an huyện tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng 

nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nói chung và pháp luật về lĩnh 

vực xuất cảnh, nhập cảnh, xuất khẩu lao động nói riêng; tăng cường công tác 

quản lý Nhà nước về cư trú và đăng ký, quản lý hộ tịch tại địa phương; có biện 

pháp tích cực đẩy lùi tình trạng người dân xuất cảnh trái phép ra nước ngoài. 

Các đơn vị hiện đang có người xuất cảnh trái phép ở nước ngoài tích cực 

chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân, đồng thời triển khai cho các hộ gia 

đình ký cam kết không xuất cảnh trái phép ra nước ngoài. Quan tâm phát triển 

kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững, nhất là ở vùng đặc biệt khó khăn, 

vùng dân tộc thiểu số nhằm tạo điều kiện cho người dân có công ăn việc làm ổn 

định không đi xuất cảnh trái phép. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách 

nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để tình trạng công dân của địa phương 

xuất cảnh trái phép ra nước ngoài mà không nắm bắt được tình hình và không 

kịp thời báo cáo. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành cấp huyện, Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn triển khai thực hiện. Giao Công an huyện thường xuyên theo dõi, 

kiểm tra, đôn đốc tổng hợp tình hình lao động xuất cảnh trái phép, báo cáo Chủ 

tịch UBND huyện những vấn đề nổi cộm, phát sinh để kịp thời chỉ đạo, giải 

quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTr HU, HĐND, UBND huyện (b/c); 

- Lưu: VT, CA. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Phạm Đình Minh 
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