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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác người Việt Nam ở nước ngoài
năm 2022 trên địa bàn huyện Thạch An
Thực hiện Kế hoạch số 951/SNgV-HTLS ngày 22/4/2022 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Cao Bằng, về việc triển khai thực hiện công tác NVNONN giai
đoạn 2021 - 2026. Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Thạch An báo cáo kết quả
thực hiện như sau:
I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thông tin, tuyên truyền
UBND huyện đã quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch số 2687/KHUBND ngày 22/9/2016, về thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về
việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về
công tác đối với NVNONN trong tình hình mới, Kế hoạch số 951/KH-UBND
ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc triển khai thực hiện công tác
NVNONN giai đoạn 2021 - 2026 và các văn bản có liên quan lồng ghép trong
các cuộc họp, giao ban với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa
bàn huyện, xác định công tác NVNONN trong tình hình mới là một trong những
nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đối ngoại, nhằm phát huy sức mạnh khối đại
đoàn kết toàn dân tộc vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ban hành Kế
hoạch số 584/KH-UBND ngày 28/4/2022 về triển khai thực hiện công tác
NVNONN huyện Thạch An giai đoạn 2021 - 2026, trong đó giao nhiệm vụ cho
các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ có liên quan
đến công tác này.
Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức như xây
dựng tin, bài tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà
nước về đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền quảng bá tiềm năng du lịch, di sản
văn hóa, lịch sử của huyện, giới thiệu những thành tựu nổi bật trong công cuộc
đổi mới của huyện và sự nỗ lực phấn đấu vươn lên và luôn hoan nghênh, chào
đón cộng đồng NVNONN về tham gia xây dựng, làm giàu ngay trên quê hương,
xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau, hướng tới tương lai, gắn kết hơn
nữa quan hệ mật thiết giữa cộng đồng NVNONN với địa phương.
II. Kết quả các nội dung triển khai thực hiện
1. Thực hiện tốt các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước
UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tiến hành rà
soát, kiến nghị các cấp có thẩm quyền bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách đối
với NVNONN, tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích, thu hút nguồn lực của
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người Cao Bằng ở nước ngoài về đầu tư, sản xuất kinh doanh, thăm thân, đi lại, cư
trú và các vấn đề pháp lý khác khi về nước. Luôn chú trọng tìm hiểu các vấn đề
trong đời sống xã hội, tâm tư nguyện vọng của bà con NVNONN và thân nhân để
có cơ sở thực tế đánh giá hiệu quả thực hiện các cơ chế, chính sách về NVNONN.
Cung cấp các văn bản pháp luật và hướng dẫn các thủ tục hành chính liên
quan đến NVNONN về quốc tịch, hộ tịch, hôn nhân, lý lịch tư pháp. Tổ chức
triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ các thủ tục về hôn nhân và gia đình có yếu
tố nước ngoài. Đảm bảo thực hiện tốt các chính sách liên quan đến kiều bào về
đăng ký lưu trú, cấp thẻ tạm trú, thường trú, hồi hương cho kiều bào. Tạo điều
kiện thuận lợi cho bà con kiều bào về thăm quê, sinh sống và sản xuất kinh doanh.
2. Đổi mới phương thức vận động người Việt Nam ở nước ngoài
Phối hợp với Sở Ngoại vụ cập nhật, nắm bắt thông tin, nguyện vọng của
kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, tham mưu cho UBND tỉnh các chính sách phù
hợp để kêu gọi kiều bào về đầu tư xây dựng quê hương. Đề xuất biện pháp giải
quyết vướng mắc, khó khăn, cải cách thủ tục hành chính liên quan đến thủ tục
đầu tư nhằm thu hút đầu tư của NVNONN vào các chương trình, dự án mà
huyện có chính sách thu hút đầu tư. Tiếp tục đổi mới và đa dạng hóa phương
thức tập hợp, vận động NVNONN, đặc biệt là thế hệ trẻ, nắm bắt, phản ánh tâm
tư, nguyện vọng chính đáng của cộng đồng người Việt Nam và người Cao Bằng
ở nước ngoài với Đảng và Nhà nước ta.
3. Tăng cường quản lý Nhà nước đối với công tác NVNONN
Thường xuyên cập nhật danh sách kiều bào quê hương ở huyện Thạch An
nhằm định hướng vận động hỗ trợ xây dựng quê hương, cũng như phục vụ các
hoạt động liên quan, đề xuất các chính sách NVNONN tại địa phương. Trong 6
tháng đầu năm, trên địa bàn huyện Thạch An không có các cá nhân, tổ chức là
người địa phương ở nước ngoài đóng góp tài sản, hiện vật có giá trị cho địa
phương. Nguyên nhân là do người dân địa phương đi nước ngoài chủ yếu là học
tập, lao động, công nhân làm thuê, chưa thành đạt về kinh tế.
4. Số liệu về công dân huyện Thạch An ở nước ngoài năm 2022 (Chi
tiết xem tại Phụ lục 1 và 2 kèm theo).
Về hợp pháp: Số công dân của địa phương hiện đang sinh sống tại nước
ngoài tính từ trước đến nay là 69 người; tính riêng từ đầu năm 2022 là 21 người.
Chủ yếu là các trường hợp đi xuất khẩu lao động, làm việc, học tập ở nước ngoài;
phụ nữ lấy chồng nước ngoài.
Về bất hợp pháp: Số công dân của địa phương hiện đang sinh sống tại
nước ngoài tính từ trước đến nay là 97 người, tính riêng từ đầu năm 2022 là 01
người, tất cả các trường hợp này đều qua nước Trung Quốc lao động tự do, phụ
nữ lấy chồng nước ngoài bất hợp pháp.
Trong năm 2022, lực lượng chức năng của UBND huyện Thạch An đã
tiến hành rà soát, xác minh 13 trường hợp công dân là người địa phương ở nước
ngoài đề nghị cấp hộ chiếu; công dân không được nước ngoài cho cư trú trở về
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nước và công dân xin thủ tục hồi hương. Qua rà soát, không phát hiện trường
hợp có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến an ninh quốc gia.
III. Đánh giá quá trình triển khai, thực hiện
1. Đánh giá chung
Tình hình thế giới trong thời gian tới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp,
khó lường, khả năng phát sinh các tình huống khủng hoảng luôn tiềm ẩn và có
thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đây là các thách thức lớn đối với công tác bảo hộ công
dân và NVNONN trong thời gian tới. Trong bối cảnh công tác đối ngoại của
nước ta tiếp tục được triển khai chủ động, tích cực, có trọng tâm, trọng điểm,
chú trọng hiệu quả, phục vụ đắc lực mục tiêu đối ngoại “bảo đảm lợi ích tối cao
của quốc gia - dân tộc”.
2. Ưu điểm
Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, cũng như các sở ngành;
sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan hữu quan trong thực hiện công tác đối
ngoại, công tác bảo hộ công dân của huyện ở nước ngoài. Công tác xuất khẩu
lao động trên địa bàn huyện ngày càng được quan tâm. Lao động Việt Nam
được chủ sử dụng lao động đánh giá cao vì cần cù, chịu khó và học hỏi nhanh.
3. Hạn chế
UBND huyện Thạch An chưa ban hành các chương trình hành động cụ
thể, đề án, dự án để thu hút nguồn lực của NVNONN, chủ yếu là phụ thuộc vào
sự phân bổ nguồn vốn của UBND tỉnh và các dự án từ các tổ chức phi Chính
phủ, có vốn đầu tư nước ngoài. Số đề án, dự án của NVNONN đầu tư vào địa
phương còn hạn chế. Số lượng kiều bào về đầu tư cho địa phương chưa có.
Nhận thức của một số địa phương về công tác đối ngoại, thông tin đối
ngoại vẫn chưa đầy đủ, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống
chính trị; công tác theo dõi nắm bắt, dự báo tình hình còn chưa kịp thời, hình
thức tuyên truyền chưa phù hợp với nhiều đối tượng.
Người lao động còn nhiều hạn chế và kém cạnh tranh so với lao động ở
một số nước khác như hạn chế về khả năng ngoại ngữ, ý thức tôn trọng luật
pháp và phong tục tập quán nước sở tại chưa cao.
Một số công ty, cá nhân môi giới xuất khẩu lao động địa phương ra nước
ngoài lao động không thông qua cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực
lượng chức năng, gây khó khăn cho công tác quản lý, theo dõi. Một số công dân
tìm cách xuất cảnh trái phép ra nước ngoài để làm ăn, số công dân xuất khẩu lao
động sau khi hết thời hạn trốn ở lại nước ngoài cũng đang gây nhiều khó khăn
cho công tác quản lý, nắm tình hình.
III. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng chuyên môn,
nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác đối ngoại ở địa phương.
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Tích cực, chủ động hơn trong công tác bảo hộ công dân, đảm bảo triển
khai các công tác lãnh sự đúng quy định của pháp luật. Cùng với đó, đẩy mạnh
hợp tác quốc tế với các nước, tăng cường đối thoại song phương và đa phương,
tạo cơ sở pháp lý cho công tác bảo hộ quyền và lợi ích của pháp nhân và công
dân Việt Nam ở nước ngoài.
Nâng cao hơn nữa vai trò của các cơ quan đại diện trong việc tiếp tục
“bám sát” cộng đồng, nắm bắt tâm tư tình cảm của bà con người Việt ở nước
ngoài, từ đó có những đề xuất mới về phương pháp vận động, hỗ trợ cộng đồng
củng cố địa vị pháp lý, ổn định cuộc sống, hội nhập vào xã hội sở tại, nhưng vẫn
duy trì được tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc.
Thu hút, phát huy mạnh mẽ hơn nữa mọi nguồn lực của NVNONN phục
vụ phát triển đất nước, đặt trọng tâm vận động vào nhóm kiều bào trẻ; đẩy mạnh
hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, cung cấp thông tin chính xác về các
chính sách của Đảng và Nhà nước, đáp ứng nhu cầu đa dạng của bà con về
thông tin.
IV. Kiến nghị, đề xuất
- Nhà nước có các biện pháp và thể chế phù hợp để bảo vệ quyền và lợi
ích chính đáng của Việt Nam ở nước ngoài, hạn chế tối đa những rủi ro mà họ
có thể gặp phải, tạo điều kiện để họ đóng góp tốt hơn cho sự phát triển của đất
nước và địa phương.
- Hoàn thiện cơ chế và chính sách đối với di cư theo hướng tối ưu hóa thủ
tục di cư nhằm giảm bớt chi phí, phục vụ tốt hơn nhu cầu di cư quốc tế chính
đáng của người dân.
Trên đây là Báo kết quả thực hiện công tác người Việt Nam ở nước ngoài
năm 2022 trên địa bàn huyện của UBND huyện Thạch An./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở Ngoại vụ;
- TT. Huyện uỷ;
- TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, CV.

CHỦ TỊCH

Nông Thế Phúc
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Phụ lục 1
SỐ LIỆU CÔNG DÂN Ở NƯỚC NGOÀI (HỢP PHÁP)

STT

Tên đơn vị

Số liệu công dân của địa phương
hiện đang sinh sống tại nước
ngoài tính từ trước đến 15/6/2022
Số lượng

1

TT. Đông Khê

4

2

Xã Canh Tân

3

3

Xã Đức Long

5

4

Xã Đức Thông

2

5

Xã Đức Xuân

16

6

Xã Kim Đồng

1

7

Xã Lê Lai

10

8

Xã Lê Lợi

5

9

Xã Minh Khai

2

10

Xã Quang Trọng

2

11
12

Xã Thái Cường
Xã Thụy Hùng

2
0

13

Xã Trọng Con

4

14

Xã Vân Trình

13

Tổng cộng

69

Nước đến
Nhật Bản (2)
Malaysia (1)
Đức (1)
Nhật Bản
Nhật Bản (3)
Hàn Quốc (1)
Malaysia (1)
Nhật Bản
Đài Loan
Nhật Bản (4)
Hàn Quốc (2)
Đài Loan (1)
Malaysia (9)
Nhật Bản
Nhật Bản (4)
Hàn Quốc (2)
Đài Loan (2)
Trung Quốc (1)
Malaysia (1)
Nhật Bản (2)
Malaysia (2)
Philippines (1)
Nhật Bản
Nhật Bản
Malaysia
Nhật Bản
Hàn Quốc
Nhật Bản
Ba Lan
Đan Mạch
Nhật Bản (7)
Đài Loan (2)
Malaysia (2)
Hàn Quốc (1)
Đức (1)

Số liệu công dân địa
phương bắt đầu sinh sống
tại nước ngoài tính từ
đầu năm 2022
Số lượng
Nước đến

2

Nhật Bản

4

Nhật Bản

1

Đài Loan

3

Nhật Bản
Hàn Quốc

1

Trung
Quốc

2

Nhật Bản

1

Nhật Bản

1

Nhật Bản

2

Nhật Bản

1

Nhật Bản

3

Nhật Bản

21
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Phụ lục 2
SỐ LIỆU CÔNG DÂN Ở NƯỚC NGOÀI (BẤT HỢP PHÁP)

STT

Tên đơn vị

Số liệu công dân của địa
phương hiện đang sinh sống
tại nước ngoài tính từ trước
đến 15/6/2022
Số lượng
Nước đến

1

TT. Đông Khê

4

Trung Quốc

2

Xã Canh Tân

7

Trung Quốc

3

Xã Đức Long

25

Trung Quốc

4

Xã Đức Thông

5

Trung Quốc

5

Xã Đức Xuân

3

Trung Quốc

6

Xã Kim Đồng

4

Trung Quốc

7

Xã Lê Lai

9

Trung Quốc
Hàn Quốc

8

Xã Lê Lợi

21

Trung Quốc

9

Xã Minh Khai

6

Trung Quốc

10

Xã Quang Trọng

2

Trung Quốc

11

Xã Thái Cường

0

12

Xã Thụy Hùng

3

Trung Quốc

13

Xã Trọng Con

3

Trung Quốc

14

Xã Vân Trình

5

Trung Quốc

Tổng cộng

97

Số liệu công dân địa phương
bắt đầu sinh sống tại nước
ngoài tính từ đầu năm 2022
Số lượng

Nước đến

1

Trung Quốc

1

