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Số: 153 /KH-UBND Tuyên Quang, ngày 17 tháng 9 năm 2021 

 
KẾ HOẠCH 

Triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự  
của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 

Thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2020 của             

Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư 

hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc (sau đây gọi tắt là Thỏa thuận 

GCM), Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai Thỏa thuận GCM 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, với nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Bảo đảm triển khai thực hiện thống nhất và hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm 

nêu tại Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và 

trật tự của Liên hợp quốc (sau đây gọi tắt là Quyết định số 402/QĐ-TTg) phù hợp 

với tình hình thực tế của địa phương, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công 

tác quản lý di cư quốc tế, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân, đặc 

biệt là nhóm đặc thù, phụ nữ, trẻ em và người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 

Triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo phù hợp với chính sách, pháp luật của 

Nhà nước và các quy định của tỉnh; xác định nội dung, nhiệm vụ cụ thể và trách 

nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trong việc triển khai Thỏa thuận 

GCM trên địa bàn tỉnh. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về Thỏa thuận GCM và 

các vấn đề di cư quốc tế 

Tuyên truyền, phổ biến các nội dung Thỏa thuận GCM và các vấn đề về di 

cư quốc tế, như: Những rủi ro khi di cư trái phép, nguy cơ mua bán người,...; 

những chính sách hỗ trợ liên quan đến hoạt động đưa người lao động đi làm việc 

ở nước ngoài theo hợp đồng; các giải pháp về phòng, chống di cư trái phép; ngăn 

chặn tình trạng mua bán người. 
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Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đối ngoại bằng 

nhiều hình thức phong phú, đa dạng, trong đó tăng cường tuyên truyền về di cư 

hợp pháp, an toàn và trật tự, như: Hướng dẫn, tư vấn, khuyến cáo, cảnh báo liên 

quan đến di cư; thị trường lao động nước ngoài; chính sách thị thực; quyền lợi 

của người di cư,…; đưa ra các cảnh báo nhằm phòng ngừa những rủi ro khi xuất 

cảnh trái phép. 

2. Rà soát, thu thập thông tin, dữ liệu về di cư của công dân Tuyên 

Quang ra nước ngoài và người nước ngoài trên địa bàn tỉnh 

Thực hiện việc theo dõi, rà soát, cập nhật thông tin, dữ liệu về di cư, như: 

Lao động, học tập, kết hôn, nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài. Từng bước phối 

hợp triển khai việc cập nhật thông tin về di cư trái phép, mua bán người, lao động 

cưỡng bức, người không quốc tịch, người di cư trở về địa phương. 

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 1737/CT-TTg ngày 20/9/2010 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính 

đáng của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài trong tình hình hiện nay; Chỉ thị 

số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phối hợp 

triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đăng ký và hỗ trợ công 

dân tỉnh Tuyên Quang ở nước ngoài bao gồm các thông tin cơ bản về công dân di 

cư ra nước ngoài với các mục đích khác nhau để kịp thời hỗ trợ khi cần thiết.  

Định kỳ hằng năm rà soát, thu thập số liệu, thông tin về người Tuyên Quang 

ở nước ngoài làm cơ sở để thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước đối với cộng đồng người Tuyên Quang ở nước ngoài; nắm bắt 

thông tin công dân tỉnh Tuyên Quang hiện đang sinh sống, học tập, lao động tại 

nước ngoài để kịp thời phối hợp, giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác 

lãnh sự, bảo hộ công dân tại nước ngoài và triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Thu thập thông tin, dữ liệu về 

người nước ngoài trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo tình hình an ninh, trật tự liên 

quan đến hoạt động di cư tại địa phương. 

3. Hoàn thiện và triển khai thực hiện các văn bản quy định liên quan 

đến vấn đề di cư quốc tế 

Rà soát các văn bản quy định liên quan đến di cư quốc tế để kiến nghị cấp 

có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới nhằm đảm bảo phù 

hợp với thực tiễn; kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai Thỏa 

thuận GCM. 

Triển khai có hiệu quả Luật Phòng, chống mua bán người, đồng thời tăng 

cường quản lý hoạt động tư vấn du học, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng,… nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân trong phòng, chống mua bán người, du học và lao động tại nước ngoài. 
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Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các văn bản liên quan đến chính sách phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh, đề ra giải pháp phù hợp, đồng bộ về giảm nghèo, an 

sinh, xã hội gắn với việc làm, phát triển bền vững, bình đẳng giới,… nhằm giảm 

thiểu các nhân tố dẫn tới di cư trái phép, giúp người dân có quyết định đúng đắn 

về di cư hợp pháp và an toàn. 

4. Nghiên cứu chính sách của các quốc gia và vùng lãnh thổ liên quan 

đến các vấn đề di cư; nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình, xu hướng di 

cư của công dân trên địa bàn tỉnh 

Kịp thời cung cấp thông tin, dự báo về tình hình và triển vọng phát triển của 

các nước có ảnh hưởng đến hoạt động di cư và người di cư, như: Những bất ổn về 

chính trị, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu,… để các tổ chức, cá nhân, cơ 

quan liên quan nắm bắt thông tin, đưa ra các cảnh báo và có các biện pháp ứng 

phó kịp thời nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người di cư. 

Tìm hiểu, đánh giá các quy định, chính sách của các quốc gia và vùng lãnh 

thổ về di cư quốc tế, như: Chính sách về thị thực, bảo hiểm, việc làm, cư trú, 

quốc tịch, hộ tịch, chính sách về an sinh xã hội đối với người di cư, các quy định 

xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật sở tại,… để thông tin, tuyên truyền 

cho người di cư tìm hiểu và tuân thủ thực hiện. 

Tiếp tục tổng hợp, theo dõi tình hình người Tuyên Quang ở nước ngoài và 

người nước ngoài tại Tuyên Quang để xây dựng các giải pháp phù hợp nhằm quản 

lý hiệu quả và tạo điều kiện thuận lợi cho người di cư hòa nhập cộng đồng sở tại, 

đảm bảo có cơ hội công bằng về học tập, làm việc, phát triển; đồng thời phát huy 

vai trò và đóng góp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh. 

5. Tăng cường hợp tác quốc tế về các lĩnh vực có liên quan đến di cư 

nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận GCM 

Triển khai thực hiện có hiệu quả các điều ước quốc tế, các văn bản ký kết về 

phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán hồi hương hòa nhập 

cộng đồng; các văn bản, thỏa thuận đã được ký kết về hợp tác trong lĩnh vực lao 

động để đảm bảo quyền lợi cho người lao động,... 

Tích cực vận động các nguồn lực quốc tế, các dự án viện trợ không hoàn lại 

không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức trong quá trình triển khai Thỏa thuận 

GCM tại địa phương. 

Vận động các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh tư vấn du học, đưa 

người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng mở rộng hợp tác, thúc đẩy 

các kênh di cư hợp pháp tại các nước và vùng lãnh thổ, đảm bảo cơ hội tiếp cận 

việc làm ổn định, phù hợp. 

6. Nâng cao hiệu quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài, công tác 

bảo hộ công dân 

Đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật 

của Nhà nước về bảo hộ công dân, các thủ tục, quy định của pháp luật về xuất, 



4 

nhập cảnh, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, kết hôn 

có yếu tố nước ngoài; thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị 

chức năng của tỉnh trong việc trao đổi thông tin liên quan đến công tác xuất, nhập 

cảnh, bảo hộ công dân và đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn bán người.  

Tăng cường công tác quản lý hoạt động di cư của người dân Tuyên Quang 

ra nước ngoài, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động di cư trong 

bối cảnh hội nhập; chỉ đạo, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong công tác 

bảo hộ và bảo đảm lợi ích hợp pháp của công dân tỉnh Tuyên Quang di cư ra 

nước ngoài. 

7. Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại, nâng cao năng lực 

cho cán bộ các cấp 

Kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác đối ngoại của tỉnh nhằm 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hội nhập quốc tế; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội 

ngũ cán bộ, công chức nói chung nhằm đáp ứng nhiệm vụ công tác đối ngoại của 

tỉnh; triển khai có hiệu quả Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại 

ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030”. 

Nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức các cấp nhằm thực hiện hiệu quả 

công tác quản lý di cư, hỗ trợ và bảo vệ người di cư nhất là các nhóm đối tượng 

đặc thù, như: Phụ nữ, trẻ em, người dân tộc thiểu số. 

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ (có Phụ lục kèm theo) 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí lồng ghép trong kinh phí hoạt 

động thường xuyên của cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện và nguồn 

kinh phí huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

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

Phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch này và các 

văn bản có liên quan đến triển khai Thoả thuận GCM; nắm chắc tình hình an ninh 

trật tự liên quan đến hoạt động di cư tại địa phương; số lượng người Tuyên 

Quang di cư ra nước ngoài, người nước ngoài tại địa phương và người di cư hồi 

hương trở về để có biện pháp quản lý, hỗ trợ phù hợp. 

Theo chức năng, nhiệm vụ lồng ghép các nội dung Kế hoạch vào kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội của cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm giảm thiểu các 

nhân tố dẫn đến tình trạng di cư trái phép, mua bán người. 

Định kỳ 6 tháng (ngày 15 tháng 6), các cơ quan, đơn vị, địa phương cung 

cấp thông tin, số liệu liên quan về di cư quốc tế và hằng năm (trước ngày 05 
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tháng 11) gửi báo cáo việc triển khai thực hiện Kế hoạch này về Ủy ban nhân dân 

tỉnh (qua Sở Ngoại vụ) để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. 

2. Sở Ngoại vụ 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, thống kê, nắm 

bắt thông tin về tình hình người Việt Nam ở nước ngoài để tham mưu, đề xuất Ủy 

ban nhân dân tỉnh có giải pháp phù hợp nhằm quản lý hiệu quả và tạo điều kiện 

thuận lợi cho người di cư hòa nhập với cộng đồng sở tại, đảm bảo có cơ hội công 

bằng về học tập, làm việc, phát triển cũng như phát huy vai trò và đóng góp của 

mình đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, 

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài để tổ chức thực hiện tốt các 

nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này. 

Là cơ quan đầu mối, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, theo dõi, 

đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ 6 tháng và hằng năm 

tổng hợp, báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch. 

3. Công an tỉnh 

Thực hiện công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu 

tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối tượng, đường dây có hành vi lôi kéo, tổ 

chức đưa người xuất cảnh, di cư trái phép; đưa người xuất cảnh ra nước ngoài du 

lịch, học tập, lao động rồi trốn ở lại nước ngoài trái phép. 

Tăng cường công tác quản lý nhân, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, nắm hộ, 

nắm người; phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Công an để trao đổi, phối 

hợp ngăn chặn, xác minh thông tin liên quan đến công dân trên địa bàn tỉnh xuất 

cảnh, di cư trái phép, cư trú, lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật ở nước 

ngoài; phối hợp tiếp nhận các trường hợp bị cơ quan chức năng nước ngoài trao 

trả để hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi cho họ, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm về xuất cảnh. 

Thường xuyên trao đổi thông tin với các cơ quan, đơn vị liên quan về phương 

thức, thủ đoạn của các đối tượng phản động lưu vong, cơ hội chính trị, các phần 

tử xấu lợi dụng việc di cư hợp pháp và bất hợp pháp nhằm hoạt động chống phá 

Đảng, Nhà nước để phối hợp trong công tác quản lý. 

4. Sở Tư pháp   

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát các văn bản quy 

phạm pháp luật của tỉnh liên quan đến di cư quốc tế để kiến nghị cấp có thẩm 

quyền sửa đổi, bổ sung đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. 

Thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến vấn đề di cư thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của ngành; thực hiện có hiệu quả công tác đăng ký và 

quản lý hộ tịch, quốc tịch, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.   
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5. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội  

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường quản lý hoạt 

động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và nâng cao 

chất lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hướng dịch chuyển của các 

nhóm ngành nghề mới theo triển khai của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; 

theo dõi, thu thập thông tin, số liệu lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng và người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh. 

6. Sở Thông tin và Truyền thông  

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền, phổ 

biến Quyết định số 402/QĐ-TTg trên các kênh thông tin đại chúng nhằm nâng 

cao nhận thức của người dân về các vấn đề liên quan đến di cư. 

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư  

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc lồng ghép các vấn 

đề di cư vào các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển của địa phương nhằm 

giảm thiểu các nhân tố dẫn tới di cư trái phép. 

8. Sở Nội vụ  

Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ, 

giải pháp về tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 

19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia về 

học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030” đảm 

bảo phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. 

 9. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Làm tốt công tác truyền thông, thông tin về di cư hợp pháp và an toàn cho 

học sinh, sinh viên; rà soát các quy định, chính sách về việc công dân tỉnh Tuyên 

Quang ra nước ngoài học tập; tăng cường quản lý hoạt động tư vấn du học; tổng 

hợp, quản lý và thống kê số liệu du học sinh tại tỉnh du học ở nước ngoài. 

10. Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông 

tin điện tử tỉnh 

Thực hiện các chương trình phát thanh, truyền hình, các tin, bài tuyên truyền 

về thỏa thuận GCM, tăng cường các chuyên mục, chuyên trang về di cư hợp 

pháp, an toàn; di cư trái phép và đưa người di cư trái phép; mua bán người; các 

rủi ro trong quá trình di cư; quyền và lợi ích của người di cư. 

11. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố  

Có giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế, tạo việc làm cho 

người dân, khuyến khích, thúc đẩy và tạo điều kiện đưa người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng hợp pháp; chỉ đạo chính quyền cấp cơ sở tổ 
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chức họp tổ, thôn, xóm để tuyên truyền, vận động nhân dân và tổ chức cho các hộ 

gia đình ký cam kết không xuất cảnh trái phép ra nước ngoài. 

Chủ động nắm tình hình an ninh, trật tự liên quan đến hoạt động di cư tại địa 

phương; số lượng công dân địa phương ra nước ngoài, người nước ngoài vào địa 

phương và di cư hồi hương trở về để có biện pháp quản lý, hỗ trợ phù hợp. 

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 

tỉnh: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động tham gia triển khai, 

thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, 

kịp thời phản ánh về Sở Ngoại vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét, chỉ đạo theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Ngoại giao;                   (báo  
- Thường trực Tỉnh ủy;         cáo)     
- Chủ tịch UBND tỉnh;                                              

- Các PCT UBND tỉnh; 
- Ủy ban MTTQ &Tổ chức CT-XH tỉnh; (phối hợp) 

- Các Sở, ban, ngành;              (thực  
- UBND huyện, thành phố;      hiện) 
- Chánh VP UBND tỉnh; 

- Phó CVP UBND tỉnh (NgV); 
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Phòng TH,CB-KSTTHC; 
- Lưu VT - NgV (HP). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

 
Hoàng Việt Phương 
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