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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 16/2022/Qð-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2022 

QUYẾT ðỊNH 

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và 

hoạt ñộng của người nước ngoài trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 

Luật sửa ñổi, bổ sung môt số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại 

Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014; Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật 

Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 25 

tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 64/2015/Nð-CP ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ quy 

ñịnh cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy 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; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 154/2020/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 

sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 
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2016 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Công an Thành phố tại Tờ trình số 4072/TTr-

CATP-PA08 ngày 21 tháng 10 năm 2021 và ý kiến thẩm ñịnh của Sở Tư pháp tại 

Công văn số 3102/STP-VB ngày 29 tháng 7 năm 2021. 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế phối hợp quản lý nhập 

cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt ñộng của người nước ngoài trên ñịa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2022. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám ñốc Công an Thành 

phố, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố, Chỉ huy trưởng Bộ ñội Biên phòng Thành phố, 

Giám ñốc các Sở Lao ñộng-Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ, Sở Du lịch, Sở Tư 

pháp, Sở Y tế, Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và 

ðào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Cục trưởng Cục 

Thuế, Trưởng Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp, Trưởng Ban Quản lý 

Khu Công nghệ cao, Trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao; Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các quận-huyện, thành phố Thủ ðức và Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 Ngô Minh Châu 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY CHẾ  
Phối hợp quản lý người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh,  

cư trú và hoạt ñộng trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

 (Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 16/2022/Qð-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

 

CHƯƠNG I 

NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quy chế này quy ñịnh nguyên tắc, nội dung, hình thức phối hợp và trách nhiệm 

thực hiện giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ ðức 

(Ủy ban nhân dân cấp huyện) trong công tác quản lý nhà nước ñối với việc nhập cảnh, 

xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt ñộng của người nước ngoài trên ñịa bàn Thành phố. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

Quy chế này áp dụng với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cá 

nhân, tổ chức khác theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 3. Nguyên tắc phối hợp  

1. Tuân thủ quy ñịnh của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người 

nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47/2014/QH13 ngày 16 tháng 6 năm 2014); Luật số 

51/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019 sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Nhập 

cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Nghị ñịnh số 

64/2015/Nð-CP ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ quy ñịnh cơ chế phối hợp 

giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương trong công tác quản lý người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú 

của người nước ngoài tại Việt Nam; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2019 

của Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước ñối với người nước ngoài nhập 
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cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt ñộng tại Việt Nam; Kế hoạch thực hiện Nghị 

ñịnh số 64/2015/Nð-CP ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố (ban 

hành kèm theo Quyết ñịnh số 2820/Qð-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố) và các văn bản pháp luật có liên quan. 

2. Nội dung phối hợp liên quan ñến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan 

phối hợp phải dựa trên các quy ñịnh pháp luật hiện hành, ñảm bảo chủ ñộng, thường 

xuyên, chặt chẽ, kịp thời phát hiện xử lý những hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam; ñồng 

thời tạo ñiều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và 

hoạt ñộng trên ñịa bàn Thành phố theo quy ñịnh của pháp luật.  

3. Bảo ñảm chỉ ñạo, ñiều hành tập trung, thống nhất, không chồng chéo theo 

nguyên tắc Công an Thành phố chủ trì quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, quá 

cảnh, cư trú và hoạt ñộng của người nước ngoài trên ñịa bàn Thành phố; các sở, ban, 

ngành của Thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ 

ñược quy ñịnh, có trách nhiệm tổ chức thực hiện và chủ ñộng phối hợp ñảm bảo sự 

thống nhất, ñồng bộ trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất 

cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt ñộng của người nước ngoài trên ñịa bàn Thành phố, 

không làm ảnh hưởng ñến chức năng, nhiệm vụ và hoạt ñộng chuyên môn của các cơ 

quan liên quan. 

4. Mọi thông tin, tài liệu trao ñổi và nội dung phối hợp phải tuân thủ theo quy 

ñịnh của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các quy ñịnh bảo mật của từng Ngành. 

ðiều 4. Hình thức phối hợp, trao ñổi thông tin 

1. Trao ñổi ý kiến, cung cấp thông tin bằng văn bản, thư ñiện tử theo yêu cầu của 

cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và nội dung thông tin cần cung cấp, trao ñổi. 

2. Thông qua cuộc họp liên ngành ñịnh kỳ, ñột xuất, hội nghị sơ kết, tổng kết; 

Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra của các ñoàn công tác liên ngành và theo quy chế 

phối hợp giữa các sở, ban, ngành theo quy ñịnh của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

3. ðối với các yêu cầu phối hợp ñột xuất ñể ñảm bảo kịp thời công tác, lãnh ñạo 

(cấp sở, ban, ngành) có thể trao ñổi trực tiếp thông qua gặp gỡ, ñiện thoại, nhưng sau 

ñó phải thực hiện bằng văn bản. 

4. Các hình thức khác (nếu có). 
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CHƯƠNG II 

NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP 

 

ðiều 5. Nội dung phối hợp  

1. Phối hợp trong xây dựng, ban hành quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành 

Thành phố trong quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt ñộng. Phối hợp trong công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt ñộng 

của người nước ngoài ñến cư trú và làm việc trên ñịa bàn Thành phố theo lĩnh vực, 

phạm vi chức năng, nhiệm vụ ñược phân công phụ trách. 

2. Phối hợp trao ñổi thông tin về cấp thị thực, thẻ tạm trú, giấy chứng nhận ñăng 

ký ñầu tư, giấy phép lao ñộng, giấy phép hành nghề cho người nước ngoài; phối hợp 

trong công tác giải quyết các vấn ñề phát sinh có liên quan ñến người nước ngoài trên 

ñịa bàn Thành phố (người nước ngoài tai nạn, tử vong, vi phạm pháp luật Việt Nam, 

...).  

3. Phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy ñịnh của 

pháp luật có liên quan ñến người nước ngoài trên ñịa bàn Thành phố. 

4. Phối hợp trong nắm tình hình, quản lý, xử lý vi phạm pháp luật về nhập cảnh, 

xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt ñộng của người nước ngoài, công tác thống kê số 

liệu, báo cáo tình hình liên quan ñến người nước ngoài cư trú, hoạt ñộng trên ñịa bàn 

Thành phố theo ñề nghị của cấp trên. 

5. Phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ ñược Ủy ban nhân dân Thành phố  

phân công. 

ðiều 6. Trách nhiệm phối hợp  

1. Công an Thành phố 

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục tuyên truyền, phổ 

biến các quy ñịnh liên quan ñến trách nhiệm của người nước ngoài, của cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh, cư trú, hoạt 

ñộng tại Thành phố; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan người nước 

ngoài tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Công an kiến nghị ñề xuất Chính 

phủ xây dựng, sửa ñổi, bổ sung những văn bản quy phạm pháp luật còn thiếu, bất cập, 

tạo cơ sở pháp lý ñồng bộ, ñảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh, góp 

phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người nước ngoài tại Việt Nam, tạo ñiều kiện 
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thuận lợi cho người nước ngoài ñến Thành phố du lịch, làm việc, kinh doanh, ñầu tư… 

Hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết theo thẩm quyền việc cấp ñổi, hủy bỏ các giấy tờ có 

liên quan ñến nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài; ñồng thời, lồng 

ghép xây dựng sơ ñồ hóa việc quản lý người nước ngoài cư trú và hoạt ñộng theo từng 

ngành, lĩnh vực cụ thể ñể thuận lợi cho việc theo dõi, quản lý chặt chẽ các hoạt ñộng 

của người nước ngoài tại Thành phố. 

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ ñạo các sở, ban, ngành, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện triển khai biện pháp phòng ngừa, ñấu tranh, ngăn chặn, hoạt ñộng 

xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội liên quan ñến người nước ngoài. 

c) Chỉ ñạo các lực lượng của Công an Thành phố tăng cường nắm tình hình, chủ 

ñộng triển khai các biện pháp phòng ngừa, ñấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm 

pháp luật hoặc các hành vi có thể xâm phạm an ninh, kinh tế, trật tự an toàn xã hội của 

các ñối tượng người nước ngoài 1, thực hiện các hoạt ñộng khi chưa ñược cơ quan có 

thẩm quyền cấp phép2; ñiều tra, xử lý nhanh các vụ án có ñối tượng vi phạm pháp luật 

là người nước ngoài. 

d) Chỉ ñạo Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, 

ngành của Thành phố liên quan trong việc cấp ñăng ký kinh doanh, chứng nhận ñầu tư, 

giấy phép lao ñộng, hành nghề luật sư, y tế, giáo dục…. Kiểm tra, xác minh tư cách 

pháp nhân, năng lực hoạt ñộng thực tế của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thường 

xuyên bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh, cư trú, hoạt ñộng tại Thành phố, kịp 

thời phát hiện chấn chỉnh, xử lý, khắc phục tình trạng “lách luật” ñể bảo lãnh cấp thị 

thực nhập cảnh cho người nước ngoài; phối hợp với Bộ ñội Biên phòng Thành phố 

trong công tác trao ñổi thông tin, số liệu về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, làm 

việc, hoạt ñộng của tổ chức, cá nhân người nước ngoài trong khu vực cửa khẩu cảng 

biển trên ñịa bàn Thành phố. 

ñ) Chỉ ñạo Công an các ñịa phương tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ 

ñạo các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện nghiêm các 

quy ñịnh về quản lý nhà nước có liên quan ñến người nước ngoài theo thẩm quyền; 

phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác quản lý cư trú, hoạt ñộng, xử 

                                                 
1 Kích ñộng biểu tình, truyền ñạo bất hợp pháp, lừa ñảo, trộm cắp viễn thông; tàng trữ, vận chuyển mua bán ma 
túy và các hành vi vi phạm khác theo quy ñịnh của pháp luật. 
2 ðầu tư, kinh doanh, du lịch, lao ñộng, khám chữa bệnh, dạy học; tổ chức ñưa người xuất cảnh, nhập cảnh trái 
phép, mua bán người; làm giả giấy tờ ñể ở lại Việt Nam; móc nối và núp bóng một số cá nhân, doanh nghiệp 
người Việt Nam ñể mua bán bất ñộng sản, hoạt ñộng ñầu tư kinh doanh ở những khu vực nhạy cảm về an ninh, 
quốc phòng; Thanh toán hàng hóa, dịch vụ qua các hệ thống ñiện tử trái pháp luật… 
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lý người nước ngoài vi phạm theo quy ñịnh pháp luật; phối hợp ñưa người nước ngoài 

sống lang thang, không giấy tờ tùy thân vào Trung tâm hỗ trợ xã hội ñể lưu giữ trong 

thời gian chờ các cơ quan chức năng xử lý. 

e) Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân 

Thành phố xây dựng các tiêu chí ñể thẩm ñịnh yếu tố an ninh quốc gia tại các ñịa bàn 

chiến lược về an ninh, quốc phòng; phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, 

kiểm tra, quản lý các tổ chức, cá nhân liên quan người nước ngoài có ñăng ký, sử dụng 

nhiều ñường truyền Internet tốc ñộ cao, lưu lượng lớn ñể kịp thời phát hiện, xử lý hoạt 

ñộng vi phạm pháp luật theo quy ñịnh. 

g) Nghiên cứu ñề xuất triển khai các ñề án, dự án về trang bị phương tiện, thiết bị 

hiện ñại, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào công tác quản lý xuất nhập cảnh.  

2. Bộ Tư lệnh Thành phố 

a) Phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư tiến hành thẩm ñịnh, ñánh giá chi tiết các 

vị trí chiến lược có liên quan ñến an ninh, quốc phòng trước khi tiến hành cấp phép ñầu 

tư cho tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài. 

b) Phối hợp với Công an Thành phố, Bộ ñội Biên phòng Thành phố trong tham 

mưu, ñề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố các vấn ñề liên quan ñể ñảm bảo an ninh trật 

tự ñịa phương, nắm tình hình xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật Việt Nam và các 

vấn ñề liên quan ñến an ninh quốc gia, quốc phòng. 

c) Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ ñội Biên phòng các tỉnh 

giáp ranh, các tỉnh tuyến biên giới ñể tham mưu, ñề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố 

các vấn ñề ñảm bảo an ninh trật tự ñịa phương, nắm tình hình trao ñổi cơ quan chức 

năng xử lý các trường hợp vi phạm xuất, nhập cảnh. 

d) Thường xuyên nắm tình hình, ñánh giá, nhận ñịnh về hoạt ñộng của tổ chức, 

doanh nghiệp, hoạt ñộng của người nước ngoài trên ñịa bàn Thành phố, kịp thời báo 

cáo, ñề xuất phương án xử lý các vấn ñề phát sinh phức tạp. 

3. Bộ ñội Biên phòng Thành phố 

a) Chủ trì thực hiện công tác quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, 

cư trú, hoạt ñộng của người nước ngoài tại cửa khẩu cảng biển Thành phố theo quy 

ñịnh của pháp luật; phát hiện, xử lý theo thẩm quyền ñối với các hành vi vi phạm pháp 

luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt ñộng của các tổ chức, cá nhân 

người nước ngoài trong khu vực cửa khẩu cảng biển Thành phố; phối hợp các sở, ban, 
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ngành liên quan xử lý khi có tình hình phức tạp liên quan người nước ngoài; phối hợp 

Công an Thành phố và các sở, ban, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Thành 

phố xây dựng các tiêu chí ñể thẩm ñịnh yếu tố an ninh quốc gia tại các ñịa bàn chiến 

lược về an ninh, quốc phòng. 

b) Phối hợp với Công an Thành phố trong xử lý các vụ việc, áp giải ñối với người 

nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam tại ñịa bàn Biên phòng quản lý bị trục xuất 

qua cửa khẩu khác ngoài cửa khẩu cảng biển. 

c) ðịnh kỳ hàng quý và ñột xuất trao ñổi cho Công an Thành phố thông tin về tình 

hình nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt ñộng của các tổ chức, cá nhân 

người nước ngoài trong khu vực cửa khẩu cảng biển Thành phố. 

4. Sở Lao ñộng, Thương binh và Xã hội  

a) Thực hiện cấp mới, cấp lại giấy phép lao ñộng, xác nhận không thuộc diện cấp 

giấy phép lao ñộng cho người lao ñộng nước ngoài làm việc trên ñịa bàn Thành phố; 

trao ñổi thông tin về cấp giấy phép lao ñộng người nước ngoài cho Công an Thành phố 

theo ñịnh kỳ hàng tháng. 

b) Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra 

các tổ chức, cá nhân về việc tuyển và sử dụng lao ñộng người nước ngoài, kiên quyết 

xử lý các trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng lao ñộng người nước ngoài vi 

phạm quy ñịnh về lao ñộng. 

c) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện Quyết ñịnh số 13/2015/Qð-

UBND, ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy 

chế phối hợp quản lý lao ñộng nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức, 

chủ ñầu tư, nhà thầu trên ñịa bàn Thành phố. 

d) Tăng cường cơ sở vật chất, nhân sự cho Trung tâm hỗ trợ xã hội ñể tiếp nhận, 

lưu giữ các trường hợp người nước ngoài sống lang thang, không giấy tờ tùy thân trong 

thời gian chờ các cơ quan chức năng xử lý (theo ñề nghị của Công an Thành phố).  

5. Sở Ngoại vụ  

a) Là ñầu mối liên hệ giữa các cơ quan chức năng Thành phố với cơ quan ñại diện 

nước ngoài tại Việt Nam trong công tác giải quyết các vụ việc liên quan ñến người 

nước ngoài; phối hợp các sở, ban, ngành giải quyết những vấn ñề phức tạp, phát sinh 

trong xử lý người nước ngoài vi phạm pháp luật; kịp thời trao ñổi với Công an Thành 

phố các trường hợp nghi vấn liên quan an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; báo cáo 
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Bộ Ngoại giao về việc xử lý các trường hợp là người nước ngoài mà cơ quan ñại diện 

ngoại giao của họ không có ñặt trụ sở, văn phòng tại Việt Nam. 

b) Thông báo và làm việc với các cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài 

tại Việt Nam về xử lý các trường hợp công dân của họ vi phạm pháp luật, những quy 

ñịnh của pháp luật Việt Nam về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt ñộng 

của người nước ngoài ñể các cơ quan này thông báo cho công dân của họ thực hiện 

ñúng quy ñịnh của pháp luật khi ñến Việt Nam.  

6. Sở Du lịch  

a) Chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố tuyên truyền, hướng dẫn các doanh 

nghiệp kinh doanh lữ hành, lưu trú thực hiện nghiêm Luật số 47/2014/QH13 ngày 16 

tháng 6 năm 2014 của Quốc hội khóa XIII về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú 

của người nước ngoài tại Việt Nam, Luật số 51/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 

2019 về việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của 

người nước ngoài tại Việt Nam và Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 

năm 2017 của Quốc hội khóa XIV về Du lịch và các văn bản quy phạm pháp luật khác 

liên quan ñến hoạt ñộng của người nước ngoài tại Việt Nam. 

b) Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú 

thực hiện nghiêm việc khai báo tạm trú và truyền dữ liệu cho khách du lịch là người 

nước ngoài tạm trú về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – Công an Thành phố qua ñường 

truyền mạng máy tính. 

ðịnh kỳ hàng quý, 6 tháng và năm phối hợp với Công an Thành phố (qua Phòng 

Quản lý xuất nhập cảnh) thống kê số liệu khách du lịch là người nước ngoài nhập cảnh 

Thành phố mục ñích du lịch nhằm tăng cường, nâng cao chất lượng công tác quản lý 

nhà nước về du lịch và công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt 

ñộng của người nước ngoài trên ñịa bàn Thành phố.   

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý hành chính theo thẩm quyền 

ñối với các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, kinh doanh lưu trú, các văn phòng ñại 

diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài do Sở Du lịch cấp phép có các hoạt ñộng vi 

phạm. 

7. Sở Tư pháp  

a) Thực hiện vai trò Thường trực Hội ñồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

Thành phố trong tham mưu, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy ñịnh của pháp luật 
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có liên quan ñến việc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt ñộng của người 

nước ngoài tại Thành phố. 

b) Phối hợp góp ý, thẩm ñịnh các văn bản pháp luật theo quy ñịnh.  

8. Sở Y tế  

a) Thực hiện nghiêm các quy ñịnh của pháp luật về thủ tục, ñiều kiện khi người 

nước ngoài ñến học tập, nghiên cứu, làm việc tại các cơ sở y tế; thường xuyên rà soát 

việc cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, cấp giấy phép hoạt ñộng ñối với 

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, hành nghề dược có sử dụng người nước ngoài. 

b) Chủ trì, phối hợp Công an Thành phố và các sở, ban, ngành liên quan thường 

xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do người 

nước ngoài “núp bóng - người nước ngoài không ñăng ký giấy phép kinh doanh mà 

thông qua cá nhân, tổ chức của Việt Nam ñể thực hiện ñăng ký giấy phép kinh doanh”; 

người nước ngoài hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, hành nghề dược nhưng không có 

chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt ñộng khám bệnh, chữa bệnh và giấy chứng 

nhận ñủ ñiều kiện sản xuất kinh doanh dược theo quy ñịnh. 

c) ðịnh kỳ hàng quý, cung cấp thông tin, danh sách các cơ sở y tế ñược cấp mới, 

gia hạn, giải thể có người nước ngoài làm việc cho Công an Thành phố ñể phối hợp 

quản lý. 

9.  Sở Kế hoạch và ðầu tư  

a) Chủ trì, phối hợp Công an Thành phố và các sở, ngành liên quan: 

Tăng cường công tác hậu kiểm quản lý sau phép ñối với các công ty, doanh 

nghiệp nước ngoài trên ñịa bàn Thành phố, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp 

thành lập công ty, doanh nghiệp nhưng thực tế không hoạt ñộng, chỉ hợp thức hóa ñể 

làm thủ tục bảo lãnh cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú cho người nước 

ngoài và các vi phạm khác thuộc lĩnh vực phụ trách theo quy ñịnh. 

Góp ý, xây dựng Nghị ñịnh và Thông tư hướng dẫn Luật ðầu tư về các nội dung 

liên quan ñến việc xác ñịnh tiêu chí, cơ chế ñánh giá, thẩm ñịnh các yếu tố an ninh, quốc 

phòng trong quá trình xem xét, chấp thuận chủ trương ñầu tư ñối với các dự án ñầu tư; 

cấp mới, ñiều chỉnh Giấy chứng nhận ñăng ký ñầu tư hoặc các văn bản có giá trị pháp lý 

tương ñương ñối với dự án cấp mới, ñiều chỉnh và xem xét, chấp thuận ñối với hoạt 

ñộng ñầu tư thông qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp. 
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b) Tăng cường công tác quản lý chặt chẽ, ngăn chặn các hình thức ñầu tư “chui – 

thực hiện hoạt ñộng không ñúng ngành nghề ñăng ký kinh doanh”, ñầu tư “núp bóng – 

người nước ngoài không ñăng ký giấy phép kinh doanh mà thông qua cá nhân, tổ chức 

của Việt Nam ñể thực hiện ñăng ký giấy phép kinh doanh” vào các lĩnh vực nhạy cảm, 

quan trọng ñối với an ninh, quốc phòng. 

10. Sở Công Thương  

a) Phối hợp với Công an Thành phố và các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý các 

trường hợp Văn phòng ñại diện, chi nhánh thương nhân nước ngoài và doanh nghiệp 

Việt Nam không tách bạch trong tổ chức và hoạt ñộng; có dấu hiệu cấu kết, tham gia, 

chi phối hoạt ñộng lẫn nhau trong nhiều lĩnh vực; hoạt ñộng không ñúng nội dung 

ñược cấp phép; thực hiện hoạt ñộng kinh doanh sinh lợi trực tiếp, trái phép… gây ảnh 

hưởng tiêu cực ñến tình hình an ninh trật tự, an ninh kinh tế. 

b) Tăng cường hậu kiểm ñối với Văn phòng ñại diện, chi nhánh của thương nhân 

nước ngoài sau khi ñược cấp phép, kịp thời phát hiện vi phạm ñể xử lý theo thẩm 

quyền; chủ ñộng phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng tổ chức kiểm tra, xử lý ñối 

với các doanh nghiệp, Văn phòng ñại diện, chi nhánh của thương nhân có yếu tố nước 

ngoài hoạt ñộng kinh doanh ngoài nội dung của giấy phép liên quan ñến nhiều lĩnh vực 

ảnh hưởng ñến an ninh trật tự, an ninh kinh tế. 

c) ðịnh kỳ hàng quý cung cấp thông tin tình hình hoạt ñộng và danh sách Văn phòng 

ñại diện, chi nhánh thương nhân nước ngoài ñược cấp mới, ñiều chỉnh, gia hạn giấy 

phép, ñăng ký hoạt ñộng, chấm dứt hoạt ñộng ñến Công an Thành phố và các sở, ban, 

ngành liên quan ñể phối hợp quản lý. 

11. Sở Xây dựng  

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giám sát, theo dõi, tổ chức kiểm tra 

ñịnh kỳ tình hình hoạt ñộng của nhà thầu nước ngoài trên ñịa bàn quản lý; kiểm tra ñột 

xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm các quy ñịnh pháp luật về xây dựng. 

b) Tăng cường hậu kiểm ñối với các nhà thầu nước ngoài sau khi ñược cấp phép, 

kịp thời phát hiện vi phạm ñể xử lý theo chức năng. 

c) ðịnh kỳ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm hoặc ñột xuất theo yêu cầu, ñánh giá 

tình hình hoạt ñộng của các nhà thầu nước ngoài trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý 

và cung cấp thông tin, danh sách các văn phòng ñiều hành, nhà thầu ñược cấp mới, giải 



14 CÔNG BÁO/Số 74+75/Ngày 01-6-2022

 

thể có người nước ngoài làm việc cho các sở, ban, ngành liên quan ñể phối hợp quản 

lý. 

12. Sở Giáo dục và ðào tạo  

a) Thực hiện nghiêm các quy ñịnh của pháp luật về việc mời, bảo lãnh người 

nước ngoài ñến học tập, nghiên cứu, làm việc tại các cơ sở giáo dục; phối hợp Công an 

Thành phố thường xuyên theo dõi, kiểm tra các Văn phòng ñại diện của tổ chức, cơ sở 

giáo dục có người nước ngoài làm việc; có biện pháp quản lý không ñể người nước 

ngoài không có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm hoặc không ñược 

cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp phép theo quy ñịnh tham gia giảng dạy tại các cơ 

sở giáo dục trên ñịa bàn Thành phố; không ñể xảy ra tình trạng người nước ngoài nhập 

cảnh vào Thành phố mục ñích khác nhưng vẫn tham gia “giảng dạy chui” tại các cơ sở 

giáo dục trên ñịa bàn Thành phố. 

b) ðịnh kỳ hàng quý cung cấp thông tin, danh sách các cơ sở giáo dục ñược cấp 

mới, gia hạn, giải thể có người nước ngoài làm việc cho các sở, ban, ngành liên quan 

ñể phối hợp quản lý. 

13. Sở Văn hóa và Thể thao  

a) Thực hiện nghiêm các quy ñịnh của pháp luật về việc mời, bảo lãnh người 

nước ngoài ñến học tập, nghiên cứu, làm việc tại Sở Văn hóa và Thể thao và các ñơn vị 

sự nghiệp công lập trực thuộc; thường xuyên theo dõi, kiểm tra các cơ sở văn hóa, thể 

thao có người nước ngoài làm việc, các Văn phòng ñại diện của doanh nghiệp quảng 

cáo nước ngoài hoạt ñộng trên ñịa bàn Thành phố. 

b) Thường xuyên rà soát việc cấp giấy phép liên quan ñến thủ tục hành chính cho 

tổ chức, cá nhân người nước ngoài, tình hình hoạt ñộng của các doanh nghiệp thuộc 

lĩnh vực quản lý nhà nước; ñịnh kỳ hàng quý trao ñổi thông tin cho Công an Thành phố 

phối hợp quản lý.  

14. Sở Thông tin và Truyền thông  

a) Chỉ ñạo các cơ quan báo, ñài Thành phố phối hợp Công an Thành phố và các 

sở, ban, ngành liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến các quy 

ñịnh của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, của người nước ngoài tại 

Việt Nam; phối hợp thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin ñại chúng ñể 
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Nhân dân Thành phố nâng cao ý thức cảnh giác với các hành vi vi phạm pháp luật của 

cá nhân, tổ chức nước ngoài và kịp thời tố giác tội phạm cho các cơ quan Nhà nước. 

b) Phối hợp Công an Thành phố, các sở, ban, ngành liên quan thực hiện nghiêm 

túc và hiệu quả Quyết ñịnh số 23/2013/Qð-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2013 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố về tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên ñịa bàn 

Thành phố. 

c) Tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các sở, ngành liên quan phục vụ công tác quản lý 

NNN theo Quyết ñịnh 5086/Qð-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố về ban hành Quy chế tích hợp, quản lý, vận hành, khai thác Kho dữ liệu 

dùng chung của Thành phố. 

15. Cục thuế Thành phố 

a) Tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế ñối với tổ chức, cá nhân 

nước ngoài thuộc diện chấp hành nghĩa vụ thuế trên ñịa bàn Thành phố. 

b) ðịnh kỳ hàng quý trao ñổi thông tin về tình hình hoạt ñộng của các tổ chức, cá 

nhân doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý 

cho Công an Thành phố và các sở, ban, ngành liên quan ñể phối hợp quản lý. 

16. Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ 

cao, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao 

a) Thực hiện cấp mới, gia hạn, cấp lại giấy phép lao ñộng, xác nhận không thuộc 

diện cấp giấy phép lao ñộng cho người lao ñộng nước ngoài làm việc trong các Khu 

Chế xuất, Khu Công nghiệp, Khu Công nghệ cao, Khu Nông nghiệp Công nghệ cao 

theo quy ñịnh; ñịnh kỳ hàng quý, trao ñổi thông tin về danh sách các dự án, doanh 

nghiệp có vốn nước ngoài, ñược cấp mới, gia hạn, giải thể, cấp giấy phép lao ñộng 

người nước ngoài cho Công an Thành phố và Công an ñịa phương có Khu Chế xuất, 

Khu Công nghiệp, Khu Công nghệ cao, Khu Nông nghiệp Công nghệ cao trú ñóng ñể 

phối hợp quản lý. 

b) ðịnh kỳ 6 tháng hoặc ñột xuất, trao ñổi thông tin về tình hình hoạt ñộng của 

các tổ chức, cá nhân doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài trong phạm vi ngành, lĩnh 

vực quản lý cho Công an Thành phố và các sở, ban, ngành liên quan ñể phối hợp quản 

lý phù hợp với quy ñịnh của pháp luật về thuế. 
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c) Phối hợp với Công an Thành phố thường xuyên kiểm tra việc khai báo tạm trú 

và việc thực hiện các quy ñịnh pháp luật về xuất nhập cảnh của người nước ngoài ñang 

làm việc trong các Khu Chế xuất, Khu Công nghiệp, Khu Công nghệ cao, Khu Nông 

nghiệp Công nghệ cao.    

17. ðề nghị Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân Thành phố 

a) Trao ñổi thông tin, phối hợp bằng văn bản hoặc trực tiếp trao ñổi giữa lãnh ñạo 

các sở, ban, ngành liên quan khi tiến hành hoạt ñộng kiểm sát, ñiều tra, thực hành 

quyền công tố và xét xử ñối với các vụ án có liên quan ñến người nước ngoài. Tăng 

cường phối hợp với Công an Thành phố, Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Văn phòng Interpol 

Việt Nam trong công tác phiên dịch tố tụng, xác minh lý lịch tư pháp, giải quyết việc 

thăm gặp của thân nhân, nhân viên cơ quan ngoại giao nước ngoài ñối với bị can, bị 

cáo là người nước ngoài. 

b) Phối hợp với các cơ quan tố tụng của Thành phố xử lý, giải quyết nhanh chóng, 

kịp thời, nghiêm minh và ñúng pháp luật ñối với các vụ án có liên quan ñến người 

nước ngoài phạm tội trên ñịa bàn Thành phố. 

c) Thông qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát, xét xử ñể tuyên truyền 

phổ biến các chính sách, chủ trương của ðảng, pháp luật của Nhà nước Việt Nam ñối với 

bị can, bị cáo là người nước ngoài. 

d) Tập hợp các vi phạm pháp luật ñể kiến nghị, phòng ngừa ñối với các vi phạm 

pháp luật có yếu tố nước ngoài. 

18. Ủy ban nhân dân cấp huyện 

a) Tổ chức thực hiện các quy ñịnh tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 ðiều 51 Luật nhập cảnh, 

xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ở ñịa phương. 

b) Chỉ ñạo các ban, ngành, ñoàn thể trực thuộc tổ chức nắm chắc tình hình người 

nước ngoài tại ñịa bàn; hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở lưu trú thực hiện các quy ñịnh về 

khai báo tạm trú của người nước ngoài; tăng cường hậu kiểm các hộ kinh doanh cá thể 

trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, phòng cho thuê và phối hợp các cơ 

quan chức năng kiểm tra, phát hiện, xử lý các cơ sơ lưu trú sai phạm trên ñịa bàn. 

c) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho Nhân dân ñịa phương nâng cao tinh thần 

cảnh giác với các hành vi hoạt ñộng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội 

của người nước ngoài (ñã nêu tại ñiểm b, khoản 1, ñiều 6 Quy chế này). 
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CHƯƠNG III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

ðiều 7. Tổ chức thực hiện 

Giao Công an Thành phố chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy 

ban nhân dân cấp huyện triển khai thực hiện Quy chế này. 

ðiều 9. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, ñơn 

vị trao ñổi Công an Thành phố ñể thống nhất với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện; tổng hợp trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết ñịnh./. 

 

 


