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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

ỊBẽn

( j h u y è n : i ă i Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Lưu hô' sơ:—

------- Gărrcử Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài
tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 64/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2015 của
Chính phủ quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, ủ y ban
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý
nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối họp trong
công tác quản lý người nước ngoài nhập cảnh đến cư trú, hoạt động trên địa bàn
tỉnh Hậu Giang.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 3.0... tháng 1 1 . năm 2017.
Điều 3. Chánh Văn phòng ƯBND tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng
các ban, ngành tỉnh, Chủ tịch ƯBNĐ các huyện, thị xã, thành phô và các cơ quan,
tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận

•

- Văn phòngChính phủ (HN, TPHCM);
- Bộ Công an;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- TT. TƯ, HDND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- VP. Đoàn ĐBQH tỉnh;
- VP. HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo tỉnh;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT. NV .MTrìcu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
_KT. CHỦ TỊCH

Đồng Văn Thanh

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GĨANG

CỘNG HÒA XẤ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHÉ
Phối họp trong công tác quản lý ngưòi nước ngoài
nhập cảnh đến cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
(Ban hành kèm theo Quyết định so'32 /2017/QĐ-UBND
ngày20 tháng 11 /7ăm 2017 của ú y ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)
Chương I
QUY ĐỊNH CHƯNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
a) Quy chế này quy định nguyên tắc, hình thức, nội dung và trách nhiệm
phối họp của các cơ quan Nhà nước trong công tác quản lý người nước ngoài
cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh.
b) Quy định trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp, các cơ sở lun trú
trên địa bàn tỉnh có người nước ngoài hoạt động, cư trú.
2. Đối tượng áp dụng
a) Các sở, ban, ngành tỉnh, ủ y ban nhân dân (ƯBND) các huyện, thị xã,
thành phố.
b) Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các cơ sở lun trú trên địa bàn tỉnh
có người nước ngoài cư trú, hoạt động.
Điều 2. Nguyên tắc phối họp
1. Công tác phối họp quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài
trên địa bàn tỉnh phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt
của các Bộ, ngành Trung ương chủ quản, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự giám sát của
Hội đồng nhân dân và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành và
ƯBND các huyện, thị xã, thành phố.
2. Công tác phối họp quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài
phải tuân thủ quy định Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của
người nước ngoài tại Việt Nam, các quy định khác của pháp luật Việt Nam
có liên quan hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
3. Đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất, đúng chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị liên quan theo đúng quy định của pháp luật,
tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thành nhiệm vụ được giao nhưng không
ảnh hưởng đến nhiệm vụ, quyền hạn và công việc nội bộ của nhau.
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4. Các hoạt động phối hợp phải trên cơ sở chương trình, kế hoạch.
Quá trình phối họp phải tích cực, chủ động, tuân thủ các quy định của pháp luật,
tôn trọng các quyền và lợi ích họp pháp của các tổ chức, cá nhân nước ngoài
cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh, đảm bảo yêu cầu chính trị, đối ngoại,
không làm ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao với các nước, tổ chức quốc tế.
Điều 3. Hình thức phối họp
1. Trao đổi ý kiến, cung cấp thông tin bằng văn bản theo yêu cầu của
cơ quan chủ trì, cơ quan phối họp.
2. Thông qua các cuộc họp liên ngành định kỳ, đột xuất.
3. Thông qua các hội nghị sơ kết, tổng kết.
4. Thông qua việc thanh tra, kiểm tra của các đoàn công tác liên ngành
do Công an tỉnh chủ trì.
5. Thông qua Quy chế phối họp của các cơ quan, đơn vị trên cơ sở
Quy chế này.

6. Các hình thức khác.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THẺ
Điều 4. Phối họp trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
1. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh
a) Trên cơ sở, chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình, chủ động
nghiên cứu, chỉnh sửa, đề xuất các nội dung liên quan đến công tác quản lý
nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
phù hợp với tình hình thực tế công tác.
b) Phối họp với Công an tỉnh tham mun ƯBND tỉnh, xây dựng,
trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản
quy phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người
nước ngoài tại Việt Nam.
2. Trách nhiệm của Sở Tư pháp: Nghiên cún, thấm định các văn bản
quy phạm pháp luật về công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú
của người nước ngoài tại Việt Nam trước khi trình ƯBND tỉnh ký ban hành.
3. Trách nhiệm của Công an tỉnh: chủ trì, phối họp với các cơ quan,
đon vị rà soát tham mun ƯBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật
trong lĩnh vực này.
Điều 5. Phối họp quản lý ngưòi nước ngoài làm việc trong các
CO’ q u a n , tổ c h ứ c , d o a n h n g h iệ p trên địa b à n tỉn h

1. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
a)
Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với người lao động
nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2317/QĐ-ƯBND ngày 29
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tháng 12 năm 2016 của ƯBND tỉnh Hậu Giang về ban hành Quy chế phối họp
quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (gọi tắt là
Quyết định số 2 3 17/QĐ-ƯBND).
b) Chủ trì tiếp nhận, tổng họp, thẩm định nhu cầu sử dụng lao động
nước ngoài của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người sử dụng lao động
để tham mun ƯBND tỉnh xem xét, quyết định.
c) Chủ trì, phối họp các sở, ban, ngành liên quan kiểm tra, thanh tra
việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng và quản lý
người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam của người sử dụng lao động
trên địa bàn tỉnh.
•

d) Trong quá trình thẩm định, xét duyệt các hồ sơ, thủ tục có liên quan
đến lao động người nước ngoài mà cần phải kiếm tra, xác minh hoạt động
của các cơ quan, tố chức, doanh nghiệp, người sử dụng lao động và
người lao động nước ngoài thì có văn bản đề nghị Công an tỉnh cung cấp,
trao đối các thông tin, tài liệu liên quan.
đ) Cung cấp cho Công an tỉnh (qua Phòng Bảo vệ chính trị - Quản lý
Xuất nhập cảnh), Văn phòng ƯBND tỉnh (qua Phòng Ngoại vụ) các thông tin,
tài liệu, tình hình liên quan về việc cấp giấy phép lao động của các cơ quan,
tố chức, doanh nghiệp, người sử dụng lao động nước ngoài và người lao động
nước ngoài để thực hiện các thủ tục xuất nhập cảnh (gia hạn tạm trú,
cấp thị thực, thẻ tạm trú) cho người nước ngoài và giải quyết những vấn đề
phát sinh về c;ông tác lãnh sự, nhừng vấn liên quan đến an ninh, trật tự trong
cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.
2. Trách nhiệm của Ban Quản lý các Khu công nghiệp
a) Tiếp tục thực hiện các nội dung quy định tại Quyết định số
2317/QĐ-ƯBND.
b) Phối họp với chính quyền địa phương quản lý việc thực hiện
các quy định của pháp luật liên quan đến neười nước ngoài làm việc trong
các doanh nghiệp của khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung. Chủ động
cung câp, trao đôi cho Công an tỉnh các thông tin, tình hình có liên quan đên
người lao động nước ngoài làm việc trong doanh nghiệp của khu công nghiệp,
cụm công nghiệp tập trung để phối hợp quản lý.
c) Trong trường họp cần thiết, có văn bản đề nghị Công an tỉnh xác minh,
cung cấp, trap đổi thông tin doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài và
người nước ngoài đê xem xét, câp giây chứng nhận đâu tư cho các dự án.
d) Định kỳ hàng tháng thông báo cho Công an tỉnh tình hình
cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, xác nhận người
nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.
3. Trách nhiệm của Công an tỉnh
a) Thực hiện các nội dung quy định tại Quyết định số 2 3 17/QĐ-ƯBND.

b) Thương: xuyên trao đối với các sở, ban, ngành, địa phương về
thông tin, tình'hình, âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực
thù địch, bọn phản động, cơ hội chính trị hoạt động lợi dụng nhằm gây rối
an ninh trật tự, xâm phạm an ninh quốc gia và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
c) Phối họp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các
Khu công nghiệp thu thập thông tin, tình hình hoạt động, cư trú của người
nuủc ngoài làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các khu,
cụm công nghiệp. Tổ chức tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh
ngăn chặn, xử lý các hoạt động vi phạm pháp luật của người nước ngoài
làm việc trên địa bàn tỉnh.
d) Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, Công an tỉnh có văn bản trả lời
kết quả xác minh gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý
các Khu công nghiệp các vấn đề quy định tại Điểm d, Khoản 1 và Điểm c,
Khoản 2 Điều này.
4.
Trách nhiệm của Sở Công Thương, Văn phòng ƯBND tỉnh,
Sở Tư pháp, Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã,
thành phố, các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức sử dụng lao động người
nước ngoài: Tiếp tục thực hiện các nội dung liên quan được quy định tại
Quyết đĩnh số 231 7/QĐ-UBN d ’.
Điều 6. Phối họp quản lý đoàn vào tổ chửc các hội nghị, hội thảo,
nghiên cửu khoa học, các tỗ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ,
tình nguyện viên, chuyên gia nước ngoài, các phóng viên, báo chí
truyền hình nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh
1. Trách nhiệm của Văn phòng ƯBND tỉnh
a) Chủ trì, phối họp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan thẩm định,
tham mưu trìnn ƯBND tỉnh xem xét, quyết định cho phép triển khai, hoạt động.
b) Phối họp với các đơn vị liên quan để nắm tình hình, kịp thời trao đổi,
báo cáo cho Công an tỉnh trong xử lý các trường họp vi phạm pháp luật Việt Nam.
2. Trách nhiệm của Công an tỉnh
a) Phối họp với Văn phòng ƯBND tỉnh trong tham mưu cho UBND tỉnh
các vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo an ninh; nắm tình hình, phát hiện và
xử lý đối với các trường họp vi phạm pháp luật Việt Nam.
b) Cấp đổi thị thực, thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú và cấp giấy phép vào khu
vực cấm cho số người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh.
3. Các cơ quan, đon vị, địa phương có các tổ chức quốc tế, tổ chức
phi chính phủ, tình nguyện viên, chuyên gia nước ngoài, các phóng viên, báo chí
truyền hình nước ngoài vào làm việc có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng
ƯBND tỉnh, Cồng an tỉnh trong quản lý hoạt động của người nước ngoài cư trú,
hoạt động trên địa bàn tỉnh.
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Điều 7. Phối hợp quản lý hoạt động, cư trú của lưu học sinh
1. Trách nhiệm của cơ sở tiếp nhận đào tạo và phục vụ lưu học sinh
a) Trực tiếp quản lý lưu học sinh trong toàn bộ thời gian lun học sinh
học tập, sinh sống tại Việt Nam; phối họp với các cơ quan có thẩm quyền để
giải quyết các việc liên quan đến lưu học sinh trong thời gian học tập, sinh sống
tại Hậu Giang.
b) Thực hiện công tác khai báo thông tin tạm trú của lưu học sinh
trong thời gian lun học sinh học tập, sinh sống tại Hậu Giang.
c) Chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng hướng dẫn, phố biến các
quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và học tập, nghiên cứu
của lun học sinh trên địa bàn tỉnh; thường xuyên kiếm tra, theo dõi việc
thực hiện các quy định pháp luật của lưu học sinh.
1
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d) Định kỳ hàng quý báo cáo tình hình học tập, sinh sông của lun học sinh
về Công an tỉnh để tổng họp báo cáo ƯBND tỉnh và các cơ quan chức năng
liên quan theo quy định.
2. Trách nhiệm của Công an tỉnh
Thực hiện quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với lun học sinh:
a) Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và các cơ sở tiếp nhận
đào tạo, phục vụ lưu học sinh thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phố biến
Luật Nhạo cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
và các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước liên quan đê thực hiện tốt
quy định pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, học tập của lưu học sinh
trong thời gian ở Hậu Giang.
b) Phối ìhợp với các cơ sở tiếp nhận đào tạo và phục vụ lun học sinh
quản lý việc học tập, hoạt động, sinh sống của lun học sinh trong thời gian
học tập tại tỉnh, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý các trường họp vi phạm
pháp luật Việt Nam của lưu học sinh theo quy định pháp luật và đảm bảo
yêu câu chính trị, đôi ngoại.
c) Cấp đổi thị thực, thẻ tạm trú, thẻ thường trú, gia hạn tạm trú và
cấp giấy phép vào khu vực cấm cho lưu học sinh học tập trên địa bàn tỉnh theo
đúng quy định của pháp luật.
d) Phối họp cơ sở tiếp nhận đào tạo và phục vụ lưu học sinh kiểm tra,
thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về xuất nhập cảnh và học tập,
cư trú của lưu học sinh; giải quyết và xử lý đối với các trường họp không
thực hiện đúng quy định của pháp luật về học tập, sinh sống của lưu học sinh.
đ) Định kỳ hàng quý báo cáo tình hình của lun học sinh về ƯBND tỉnh và
cơ quan chức năng theo đúng quy định.
3. Trách nhiệm của các sở, ngành có liên quan, ƯBND các huyện, thị xã,
thành phô: căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn theo luật định, phôi họp với

Công an tỉnh thực hiện các nội dung của công tác quản lý nhà nước về an ninh,
trật tự đối với quá trình học tập, sinh sống của lun học sinh trên địa bàn tỉnh.
Điều 8. Phối họp quản lý hoạt động du lịch của người nưóc ngoài
1. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
a) Chủ trì thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực du lịch,
các điếm du lịch, khu du lịch và cơ sở lun trú du lịch.
b) Phối họp với Công an tỉnh thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn việc
chấp hành quy định của pháp luật về khai báo tạm trú của người nước ngoài tại
các cơ sở lun trú du lịch.
c) Trong trường họp cần thiết, phối họp với Công an tỉnh xử lý các vấn đề
phức tạp nảy sinh liên quan đến an ninh, trật tự đối với khách du lịch nuủc ngoài
trên địa bàn tỉnh đảm bảo yêu cầu pháp luật, đối ngoại.
2. Trách nhiệm của cơ sở lun trú, doanh nghiệp kinh doanh du lịch
a) Chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về nhập cảnh,
xuất cảnh, quá; cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
b) Phổ biến, quán triệt, hướng dẫn khách du lịch nước ngoài chấp hành
tốt các quy định của pháp luật Việt Nam, nhất là các quy định về xuất cảnh,
nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam.
c) Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin cho các lực lượng
chức năng về tình hình liên quan đến người nước ngoài du lịch trên địa bàn;
phối họp kiểm tra, xử lý các trường họp vi phạm pháp luật Việt Nam khi có
yêu cầu.
3. Trách nhiệm của Công an tỉnh
Chủ trì thực hiện quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với người
nước ngoài du lịch:
a) Tham mưu, hướns dẫn các sở. ban, neành liên auan. chính quvền
địa phương tuyên truyền, phổ biến, thực hiện các quy định pháp luật Việt Nam
về xuất nhập cảnh và công tác đảm bảo an ninh, trật tự hoạt động du lịch của
người nước ngoài tại Việt Nam.
b) Chủ trì phối họp với các sở, ngành liên quan nắm số liệu, tình hình,
hoạt động của người nước ngoài du lịch trên địa bàn đế phục vụ công tác
quản lý, tham mưu, hướng dẫn các lực lượng chức năng liên quan trong
việc giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh, trật tự đối với
người nước ngoài du lịch. Kịp thời xử lý các trường họp vi phạm pháp luật về
nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Hậu Giang.
c) Phối họp kiểm tra, thanh tra việc khai báo thông tin tạm trú của
người nước ngoài của các cơ sở lun trú, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh
các hành vi vi phạm pháp luật liên quan.

d)
Trao đổi với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành liên quan
thông tin, tài liệu vi phạm quy định pháp luật của các cơ sở lun trú du lịch đế có
biện pháp quản lý, xử lý theo quy định của pháp luật.
đ) Cấp, gia hạn chứng nhận tạm trú, cấp giấy phép vào khu vực cấm
theo quy định của pháp luật.
4. Trách nhiệm của ƯBND các huyện, thị xã, thành phố
a) Phối họp với các đơn vị chức năng tuyên truyền, phổ biến, thực hiện
các quy định pháp luật Việt Nam về xuất nhập cảnh và công tác đảm bảo
an ninh, trật tự hoạt động du lịch của người nước ngoài tại Việt Nam.
b) Phối họp với các sở, ngành chức năng hướng dẫn, kiểm tra việc
chấp hành các quy định pháp luật về quản lý cư trú của các cơ sở lưu trú và
các quy định về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài
du lịch trên địa bàn thuộc phạm vi mình quản lý.
Điều 9. Phối họp quản lý ngưòi nước ngoài trong đoàn khách vào
thăm và làm việc vói Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, ƯBND tỉnh, các sở, ban, ngành,
địa p h ư o n g t r o n g tỉnh

1. Trách nhiệm của Văn phòng ƯBND tỉnh
a) Chủ trì, phối họp với các cơ quan thuộc Bộ, ngành trung ương, các sở,
ngành liên quan nắm nội dung, thành phần, chương trình làm việc của đoàn;
phối hợp với Công an tỉnh xem xét mục đích, tính chất nhạy cảm của đoàn đế
kịp thời tham mưu cho ƯBND tỉnh quyết định cho phép đoàn vào.
b) Chủ trì, phối họp với các đon vị liên quan trong xây dựng kế hoạch
đón tiếp, làm việc với đoàn.
2. Trách nhiệm của Công an tỉnh
a) Phối họp với Văn phòng ƯBND tỉnh tham mưu cho ƯBND tỉnh các
vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trong việc cho phép đoàn vào;
nhối hợn với các đơn vị liên quan trong xử 1v các tình huống đột xuất khi cổ
yêu cầu.
b) Xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho các đoàn trong
quá trình làm việc tại Hậu Giang.
Điều 10. Phối hợp quản lý người nước ngoài thăm thân, giải quyết
việc riêng
1. Trách nhiệm của Công an tỉnh
a) Chủ trì phối họp, hướng dẫn các sở, ban, ngành liên quan, ƯBND các
huyện, thị xã, thành phô thực hiện các quy định pháp luật vê quản lý người nước
ngoài thăm thân, giải quyết việc riêng.
b) Chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra, xử lý
các trường họp vi phạm các quy định pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú
của người nước ngoài tại Việt Nam.
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c)
Câp thị thực, gia hạn chứng nhận tạm trú, cấp giấy phép vào khu vực
cấm theo quy định của pháp luật.
2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành liên quan, ƯBND các huyện,
thị xã, thành phố: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp Công an
tỉnh kiêm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về nhập cảnh,
xuất cảnh, cư trú và hoạt động của ngưòi nước ngoài thăm thân, giải quyết
việc riêng.
3. Trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh lưu trú: chấp hành nghiêm túc
các quy định về kinh doanh ngành nghề có điều kiện; cung cấp thông tin,
thống kê, báo cáo cơ quan chức năng tình hình người nước ngoài tạm trú tại
cơ sở lưu trú đúng quy định và phối họp tốt với cơ quan chức năng trong
kiếm tra, xử lý ngu’O’i nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam.
Điều 11. Phối họp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn
các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của người
nưó*c ngoài hoạt động, cư trú tại Hậu Giang
1. Trách nhiệm của Công an tỉnh
a) Chủ trì, phối họp với các đon vị liên quan trong nắm tình hình,
hoạt động của người nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện
và xử lý các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và
các hoạt động vi phạm pháp luật khác.
b) Tham mưu phối hợp cho các sở, ban, ngành, ƯBND các huyện, thị xã,
thành phố tăng cường công tác tuyên truyền Luật Nhập cảnh, xuất cảnh,
quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản pháp luật
để nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và các tô chức, cá nhân về
công tác quản lý người nước ngoài.
2. Trách nhiệm của các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã,
thành phố
a) Tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức viên chức của đơn vị
mình chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Công an và Bộ, Ngành chủ quản
trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ và làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện
các trường họp người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam.
b) Xây dựng, bổ sung, sửa đổi nội quy, quy chế làm việc, quy chế bảo vệ
bí mật nhà nước, quy chế quan hệ, tiếp xúc, làm việc với người nước ngoài.
Phối hợp với Công an tỉnh xây dựng và triển khai sâu rộng phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, đon vị nhằm phục vụ công tác quản lý
nhà nước về an ninh, trật tự đối với hoạt động, cư trú của người nước ngoài
nói chung, công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động
vi phạm pháp luật của người nước ngoài nói riêng.
c) Trao đổi, cung cấp cho Công an tỉnh những thông tin, tài liệu liên quan
đến hoạt động của người nước ngoài đến làm việc tại các đơn vị thuộc quyền
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quản lý (nhân sự, nội dung, thời gian, chương trình làm việc, đặc biệt là
những dấu hiệu nghi vấn liên quan đến an ninh quốc gia...); phối họp chặt chẽ
với cơ quan Công an trong điều tra, xác minh, làm rõ các vụ việc xảy ra, hành vi
vi phạm pháp luật của người nước ngoài.
Điều 12. Phối hợp thanh tra, ỉdểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của
ngưòi nưóc ngoài tại Việt Nam
1. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh và các đơn vị
liên quan tham mưu ƯBND tỉnh ban hành kế hoạch thanh tra, kiếm tra việc
thực hiện các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, CU’ trú
của người nước ngoài tại Việt Nam. Định kỳ tiến hành thanh tra, kiểm tra
việc thực hiện, chấp hành của các cơ quan, doanh nghiệp, tố chức, cá nhân
có liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.
2. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh,
cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện theo quy định của
Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.
Chương III
TỎ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 13. Trách nhiệm triển khai thực hiện
1. Giám đốc Công an tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra,
đôn đốc và tổng họp báo cáo ƯBND tỉnh, Bộ Công an.
2. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh; Chủ tịch ƯBND các
huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan chịu
trách nhiệm thực hiện nghiêm túc nội dung của Quy chế này.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn
vị, tô chức báo cáo ƯBND tỉnh (qua Công an tỉnh) đế xem xét, quyết đ ịn h ./.ị^
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
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