ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BẮC KẠN

Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc

Số: 4635 /UBND-NCPC

V/v đẩy mạnh công tác đấu tranh,
ngăn chặn tình trạng công dân
xuất cảnh, nhập cảnh trái phép

Bắc Kạn, ngày 18 tháng 7 năm 2022

Kính gửi:
- Các sở, ngành: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Lao động - Thương binh
và Xã hội; Công an tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa
án nhân dân tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.
Trong thời gian qua các cấp, ngành, địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo
thực hiện có hiệu quả công tác xuất, nhập cảnh trái phép; kịp thời phát hiện, ngăn
chặn, đấu tranh, xử lý các đối tượng, đường dây tổ chức cho người khác xuất, nhập
cảnh trái phép góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Tuy nhiên, trong thời
gian gần đây tình trạng người Việt Nam và người nước ngoài xuất, nhập cảnh trái
phép qua các tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc vẫn xảy ra (trong 6 tháng đầu
năm 2022, phát hiện 80 người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động; 49
người bị cơ quan chức năng Trung Quốc bắt, trao trả; phát hiện, điều tra, xử lý 04
vụ = 10 người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép).
Với tình hình trên, để tiếp tục tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh,
ngăn chặn tình trạng công dân xuất cảnh, nhập cảnh trái phép trên địa bàn. Ủy ban
nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:
1. Các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố: Tiếp tục quán
triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công
tác xuất cảnh, nhập cảnh (Luật số 47/2014/QH13 ngày 16/6/2014 của Quốc hội về
Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam,
Luật số 49/2019/QH14 ngày 22/11/2019 của Quốc hội về Luật xuất cảnh, nhập
cảnh của công dân Việt Nam, Chỉ thị số 98/CT-UBND ngày 08/4/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh…).
UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến
giáo dục pháp luật, nhất là các quy định về xuất, nhập cảnh,… bằng các hình thức
phù hợp; đặc biệt không để người dân tham gia vào các hoạt động xuất cảnh trái
phép hoặc tham gia, tiếp tay cho các đường dây môi giới, tổ chức cho người khác
xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của người lao
động trên địa bàn, kịp thời đề ra các phương hướng, giải pháp giải quyết, tạo lòng
tin trong quần chúng nhân dân đối với chính quyền; phối hợp với các sở, ban,
ngành của tỉnh làm tốt công tác phát triển kinh tế, tạo việc làm, thu nhập ổn định
cho người dân.

2. Công an tỉnh: Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các địa phương tăng
cường công tác nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát kịp thời phát hiện công dân Việt
Nam xuất cảnh trái phép, người nước ngoài nhập cảnh trái phép để tổ chức điều tra,
xác minh làm rõ đối tượng vi phạm, nhất là đối với số đối tượng cầm đầu, tổ chức
cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
3. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông
và hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền; phát sóng các chuyên
mục về xuất nhập cảnh vào khung giờ vàng để thu hút được nhiều người xem, nghe;
tập trung phát các phóng sự liên quan các vụ việc xuất cảnh, nhập cảnh trái phép để
nâng cao ý thức, tinh thần cảnh giác cho quần chúng nhân dân.
4. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh: Phối hợp với
Công an tỉnh truy tố, xử lý hình sự đối với các đối tượng liên quan đến các hành vi
tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh, ở lại Việt Nam trái phép
hoặc trốn đi nước ngoài, ở lại nước ngoài trái phép theo các điều 348, 349 – Bộ
Luật hình sự; xem xét tổ chức xét xử lưu động các đối tượng liên quan đến xuất
cảnh, nhập cảnh trái phép để tuyên truyền, răn đe đối với các đối tượng khác.
5. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Chủ trì phối hợp với các cơ quan,
địa phương rà soát, nắm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đưa ra các giải pháp
giải quyết việc làm hiệu quả, thiết thực cho quần chúng nhân dân.
6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tiếp tục nghiên cứu, phát triển
các dự án nông - lâm nghiệp, thu hút lao động thực hiện đồng bộ hóa với việc xóa
đói giảm nghèo; tìm hiểu đầu ra thị trường, bao tiêu sản phẩm từ các dự án nhằm
tạo lòng tin của nhân dân, nâng cao thương hiệu sản phẩm, đảm bảo thu nhập ổn
định cho người dân; chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh việc phát triển kinh tế với
đa dạng ngành, nghề nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đảm bảo nông nghiệp bền
vững, thành lập các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại thúc đẩy các thành phần
kinh tế phát triển, góp phần giải quyết vấn đề việc làm cho người dân nhằm hạn chế
tình trạng công dân tham gia vào các hành vi xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.
Với nội dung trên, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố triển
khai thực hiện./.
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