
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Số:        /UBND-NC 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Tuyên Quang, ngày     tháng 9 năm 2022 

V/v tăng cường công tác phòng ngừa, 

ngăn chặn, xử lý vi phạm liên quan đến 

lĩnh vực xuất nhập cảnh trái phép   

 

 

 
Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

Thời gian gần đây, tình trạng người Việt Nam bị lừa bán, đưa sang nước 

ngoài làm việc tại các công ty cờ bạc trực tuyến, Game online trá hình, kinh doanh 

tiền kỹ thuật số...có dấu hiệu gia tăng, đặc biệt là tại Campuchia, Myanmar, 

Philippines, hiện có hàng nghìn trường hợp đang bị bóc lột, cưỡng ép lao 

động, tra tấn, ngược đãi tại các công ty trên. Tình trạng này đã ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần, tính mạng của các nạn nhân, kéo theo 

nhiều hệ lụy đối với gia đình và xã hội, tác động lớn đến công tác bảo đảm an 

ninh, trật tự, gây nhiều khó khăn đối với công tác bảo hộ công dân và đấu tranh 

với nạn buôn bán người, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cộng đồng và số lao động 

hợp pháp người Việt Nam tại nước sở tại. 

Để chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và đấu tranh hiệu quả, xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm về hoạt động xuất nhập cảnh trái phép trên địa 

bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố  

Theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, 

có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng 

ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, trọng tâm là: Chỉ 

thị số 01/CT-TTg ngày 03/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng 

ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng người Việt Nam xuất cảnh, di cư trái phép, 

cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật ở nước ngoài; Văn bản số 

253/UBND-NC ngày 30/12/2021 về tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn, 

xử lý vi phạm liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh. Đồng thời, đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền pháp luật về xuất nhập cảnh trên các phương tiện thông tin đại 

chúng; cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và những nguy 

cơ, hậu quả của loại tội phạm này; vận động người dân tích cực tham gia phòng 

ngừa, phát hiện, tố giác người xuất nhập cảnh trái phép. Khi phát hiện vụ việc 

liên quan đến vi phạm về xuất nhập cảnh, kịp thời trao đổi với các cơ quan chức 

năng để xử lý theo quy định. 



 
 

2. Công an tỉnh 

Tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý xuất nhập cảnh để kịp thời 

phát hiện các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép; tăng cường tuyên truyền, vận 

động người dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện người xuất nhập cảnh 

trái phép; tổ chức tiếp nhận thông tin từ gia đình nạn nhân bị lừa bán ra nước 

ngoài lao động, kịp thời trao đổi với các cơ quan có liên quan để phục vụ công 

tác bảo hộ công dân khi có yêu cầu. 

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các cơ quan 

liên quan rà soát, lập danh sách các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực đưa 

người Việt Nam ra nước ngoài với mục đích lao động, làm việc, xác định các địa 

bàn, tuyến đường trọng điểm có nhiều người xuất nhập cảnh trái phép, các đối 

tượng có dấu hiệu hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, triển khai đồng bộ các 

biện pháp công tác để phát hiện, đấu tranh, xử lý. Xác minh, đấu tranh, khai thác 

những trường hợp xuất nhập cảnh trái phép để làm rõ các đối tượng, đường dây tổ 

chức cho người khác trốn đi nước ngoài; đối tượng mua bán người; các đối tượng 

bị móc nối, lôi kéo, tuyển lựa, giao nhiệm vụ hoạt động xâm phạm an ninh quốc 

gia và các đối tượng tội phạm khác có liên quan. 

Kịp thời xử lý tin báo, tố giác về tội phạm liên quan đến hoạt động xuất 

nhập cảnh trái phép, khẩn trương điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các đường dây 

tổ chức xuất nhập cảnh trái phép bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. 

3. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, lập danh sách các cá 

nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đưa người Việt Nam ra 

nước ngoài với mục đích lao động, làm việc trên địa bàn tỉnh để thanh tra, kiểm 

tra theo quy định, nhất là các tổ chức, công ty mới thành lập; phối hợp với các cơ 

quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, 

doanh nghiệp, công ty có dấu hiệu đưa người địa phương đi lao động, làm việc 

sau đó trốn ở lại nước ngoài cư trú, lao động trái phép. Hướng dẫn thực hiện 

chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài hợp đồng theo quy 

định của Trung ương và của tỉnh. 

Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tư vấn, giới thiệu việc làm đố i 

với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đảm bảo chất lượng 

và hiệu quả; chú trọng tư vấn, giới thiệu việc làm với lao động trở về nước sau 

khi hết hạn hợp đồng để đảm bảo ổn định cuộc sống của người lao động.  

4. Sở Ngoại vụ: Theo chức năng, nhiệm vụ xử lý các vấn đề liên quan đến 

bảo hộ công dân trên địa bàn tỉnh đi lao động, làm việc ở nước ngoài; phối hợp 

với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương, 

chính sách hoạt động di cư ra nước ngoài của công dân tại địa phương. 



 
 

5. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh: Phối hợp 

chặt chẽ với cơ quan điều tra, làm rõ các đối tượng, đường dây tổ chức xuất nhập 

cảnh trái phép, mua bán người để khởi tố, xét xử theo quy định.  

6. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật cho các tầng lớp Nhân dân về các quy 

định của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh. Thường xuyên rà soát, 

thống kê các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đưa người 

Việt Nam ra nước ngoài với mục đích lao động, làm việc trên địa bàn; kịp thời 

trao đổi với các cơ quan chức năng khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm về xuất 

nhập cảnh để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm 

chỉ đạo tại Văn bản này; định kỳ hằng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả 

thực hiện (qua Công an tỉnh) trước ngày 15/11 để tổng hợp. 

Giao Công an tỉnh kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa 

phương triển khai thực hiện nghiêm nội dung Văn bản này; định kỳ hoặc đột xuất 

tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công an theo quy định./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ Công an; 
- Chủ tịch UBND tỉnh, 
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh; 
- Lưu VT, NC (Ng). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

 

Hoàng Việt Phương 

 

 

 

 

 
 

 

(báo cáo) 
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