
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 91 /UBND-NC Lạng Sơn, ngày 24 tháng 01 năm 2019 

V/v tăng cường quản lý xuất cảnh, nhập 
cảnh, cư trú và hoạt động của người 

nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

                        

  

Kính gửi: 
 

 - Các sở, ban, ngành; 
- UBND các huyện, thành phố. 

Thời gian qua, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố đã tổ 
chức triển khai thực hiện nhiêm túc Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 
23/02/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành 
và UBND các huyện, thành phố trong công tác nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và 
hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (sau đây viết tắt là 
Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh), từng bước đưa công tác 
này đi vào nề nếp, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, thúc đẩy hoạt động xuất 
nhập cảnh, xuất nhập khẩu, du lịch, thương mại, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát 
triển kinh tế xã hội và đối ngoại của địa phương. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý nhập cảnh, 
xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài còn có một số hạn chế, yếu 
kém như: Một số doanh nghiệp chưa chấp hành nghiêm túc các quy định của 
pháp luật về việc mời, bảo lãnh cho người nước ngoài vào cư trú, làm việc; một 
số trường hợp người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam làm việc tại doanh nghiệp 
không đúng theo giấy phép lao động đã được cấp có thẩm quyền cấp; có trường 
hợp sử dụng thị thực du lịch nhập cảnh Việt Nam làm việc tại doanh nghiệp, 
nhưng không có giấy phép lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam,… 
gây khó khăn cho công tác theo dõi, quản lý của các lực lượng chức năng.   

  Để khắc phục phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu 
các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc một số 
công tác trọng tâm sau: 

1. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Nhập 
cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản 
pháp luật có liên quan để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và quần chúng 
Nhân dân nắm, thực hiện. 

2. Yêu cầu UBND các huyện, thành phố xây dựng và ban hành văn bản phân 
công rõ trách nhiệm giữa các phòng, ban, đơn vị có liên quan trong quản lý người 
nước ngoài cư trú, hoạt động tại địa phương theo đúng quy định tại Quyết định số 
05/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh, báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Công an 
tỉnh) trước ngày 28/02/2019. 



 

3. Duy trì thường xuyên công tác thống kê nhà nước, đảm bảo theo dõi, 
quản lý đầy đủ số lao động người nước ngoài đang làm việc tại các cơ quan, tổ 
chức, doanh nghiệp trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn cơ quan, tổ 
chức, doanh nghiệp chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật trong 
hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi 
sai phạm theo quy định của pháp luật. 

 4. Giao Công an tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức kiểm tra, hướng 
dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong công tác triển khai, 
thực hiện Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh; chủ trì, phối hợp 
với các lực lượng chức năng trên địa bàn kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi 
phạm về quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài 
trên địa bàn tỉnh; chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 
nghiêm túc thực hiện./. 

   
 

   Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Công an tỉnh (02b); 
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;  
- C, PCVP UBND tỉnh, 
các phòng: KTTH, TH, TT TH-CB;                           
- Lưu VT, NC (BMB). 
 
                                                                                 

 CHỦ TỊCH 
 
 

 
 

Phạm Ngọc Thưởng 
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