
UY BAN NHAN DAN cQNG.HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TH XA CtYA LO Dc Ip — T' do — Hinh ph tic 

S:  4 /KH-UBND Cñ'a Ló, ngày14 tháng/nàm 2020 

1(1 HOACH 

Trin khai Thôa thun toàn ciIu v Di cu h9'p phãp, an toàn và trt tti' ella Lien 
Hop quc trên da bàn thi xa Cü'a Lô 

Thçrc hin Quyt djnh s 402/QD-TTg ngày 20/3/2020 cüa ThU tuó'ng ChInh phU 
v ban hành K hoch Trin khai Thôa thun toàn cu v Di cu hçip pháp, an toàn và 
trt tr cUa Lien Hgp quc (G9i tt là Thôa thi4n  GCM); K hoch s 506/KH.UBND 
ngày 08/9/2020 cUa UBNID tinh Ngh An v vic trin khai Thôa thun GCM trên dja 
bàn tinh Ngh An. UBND thj xà Cira Là ban hành K hoch trin khai Thöa thutn 
GCM nhu' sau: 

I. MIJC DiCH, YEU CAU 

1. Muc dIch 

a) Nâng cao nhn thtrc cUa các phàng, ban, ngành, do'n vj và nhân dan ye vai trO, 
vj trI cUa vic di cix hgp pháp, an toàn và trt tir, dam báo quyn và li Ich chInh dáng 
cüa cong dan Cira Là khi di cix ra nwc ngoài. 

b) Th hin quyt tam và trách nhim cUa thj xã Cira Là trong vic triCn khai 
Thóa thun toàn cu v Di cix hçip pháp, an toàn và trt tir cUa Lien Hçp quc phCi hcp 
vói duà'ng liM, chInh sách cUa Dãng, pháp 1ut cüa Nba nu&c Vit Narn nhàrn quân l 
di cix hiu qua vi rni1c tiêu phát trin bn vtrng. 

c) Quán trit, t chirc thrc hin có hiu qua the linh vlrc, mi1c tiêu, ni dung và 
1 trInh cüa ChInh phU v trin khai ThOa thun GCM, qua do nhm tranh thU ti da 
ngun !ic trên dja bàn thj xà và sçr h tIV cUa tinh cUng nhu cong dông quéc t. 

d) Nâng cao chit lucng, hiu qua cong tác quãn ! di CU' quc t thông qua co 
ch phi h9'p chat chè, thurng xuyên, cO sir tharn gia cua cã h thng chInh trj và toàn 
xà hi nhm tto rnôi truà'ng di cix rninh bach, d tiêp can, ton tr9ng nhân ph.m cUa 
ngu'ci di cix, báo v quyn và lçii Ich chInh dáng cUa h9, dc bit là các nhOrn d.c thU, 
phi nU và tré em. 

2. YCu cãu 

a) Viêc trin khai thirc hin id hoich dam bâo phü hçip vói chInh sách pháp 1ut 
và chu'o'ng trInh phát trin kinh t - xà hi cUa thj xà CCra Là; barn sat tInh hInh thii'c 
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tin, thy yu t con ngui lam trung tam, qua do lông ghep yeu t giói và phát trin bn 
viThg. 

b) Xây dtrng ca ch phi hçp thu'?ng xuyên d dam bão hiu qua vic thirc hin 
Kê hoch, tang cung si7r iành do, chi dio cüa các cp, các ngành, si pMi h9p dông 
b giQ'a các Co quan trong qua trInh trin khai thirc hin. 

c) Phát huy vai trà nOng c& cüa các cap, các ngành và các to chrc doàn th nhân 
dan trén dja bàn thj xã trong cong tác vn dng, tuyên truyn ngui dan thirc hin chInh 
sách pháp lut cüa Nhà nu'Oc v di cu hçp pháp an toàn và trt tir; vic tuyên truyn, 
pM bin, huOng din trin khai Thôa thun GCM c.n duGc tin hành thuäng xuyên. ldp 
thai, dy dü dn các cap, các ngành, các co quan, t chirc, cá nhân lien quail. 

II. CAC NHIIM VIJ TRQNG TAM 

1. Tuyên truyên phô biên thông tin v ThOa thtimn GCM, cñc vIn dê di cit 
quc t thuc phm vi trong và ngoài nu'O'c; ting ctrô'ng näng Irc trong triên khai 
ThOa thuân GCM. 

a) Tuyên truyn, vn dng, pM bin thông tin và nâng cao nh.n thuc v thOa 
thun GCM và các vn d v di cu quc tê nhu di cu hçp pháp, an toàn; nhUng ri1i ro 
khi di cu trái phép; nguy co Ciia mua ban ngu'Oi, thông tin co bàn v các hoit dng du'a 
nguài Ci:ra Là di lam vic nuc ngoài theo hçp dng; các giãi pháp v phàng, chOng 
di cu' trái phép ... hu'ng tth các di tung là co quan quán 1,2 nhà nu'óc, co quan thirc 
thi pháp lu.t lien quan dn di cu' quc t, t chirc chInh trj - xã hi, t chirc xâ hi — 
ngh nghip va CáC co quan, to chirc CO lien qua, cong dng doanh nghip, ngui dan. 

b) Vic tuyên truyn phãi cO ni dung phü hçp vó,i gii tInh, d tui, dan tc, 
trInh d dan trI, dc dim trng dja phuong, d tip cn, cO tr9ng dim ... và bilg nhieu 
hInh thüc da dng, phong phü. 

c) Các hu'O'ng dn, khuyn cáo, cânh báo cO lien quan dn di cu qMc t& thj 
trung lao dông nuic ngoài, chInh sách c.p thj thirc, quyn cüa nguO'i di cu... sê du'cic 
däng tài trên Dài Truyn thanh và Truyn hmnh thj xã, Cng thông tin din t1r thj xà và 
cac trang tin cia co' quan chirc nãng mt cách rô rang, minh bach. 

d) Xây dirng các hInh thüc tuyên truyn phong phi, da dng v ThOa thutn GCM, 
các vn d di cu qu6c t thuc phim vi trong và ngoài nuOc thông qua Dài Truy n 
thanh Truyên hinh thj xã; Cong thông tin din tr thj xã; sir ding hiu qua các traug 
mng xà hi nhu youtube, zalo, facebook, ... d chia sé ni dung tuyên truyn ye ThOa 
thun GCM và các chuyén miic chuyên trang v di cu' qu6c t. 

2. Nãng cao chat lu'Q'ng di ngü can b lam cong tác ti ngo.ii, nang cao näng 
1i'c cho can b các ngành, các cap 



a) Chü trçng nâng cao, bM duong näng lixc cho can b, cong ch11rc lam cong tác 
dM ngo1i tii các Phàng, ban, ngành, dan vj và UBND các phung trên dja bàn thj xã 
nhrn dáp 11mg du'oc yeu cu, nhiêm vii hi nhp quc t nói chung và darn báo triên 
khai các nhirn vi v Cong tác di ngoi cüa thj xà nói riêng, dc bit là nhü'ng ngui 
tru'c tip tharn gia trin khai Thóa thun GCM nhm tang cung hiu qua cong tác quán 
!2 di cu, ho tr và bâo ye ngui di Cu, nht là các nhórn dc thü, phu n, tré em, 

b) T ch11rc tp hun, bM duO'ng nhm tto diu kin cho di ngü can b phi trách 
v vn d di cu du'çic h9c tip, dao tto, nâng cao k näng trong qua trinh thirc hin nhirn 
vu tai dan vi. 

3. Thi t1iIp thông tin, dii' lieu di cir cüa cong dan Cü'a Là ra niró'c ngoãi vã 
ngn'O'i nu'ó'c ngoãi vao Cü'a Là 

a) Theo dOi, rà soát, cap nht thông tin, xây dirng dü' lieu ye di CU quc t nhu 
lao dng, h9C tap, kt hOn có yêu to nuc ngoài, nhn con nuôi CO yu t nuOc ngoài, 
di trü trái phép, mua ban ngui, lao dng CUO'ng bilrC, ngu'i không có quOc tjch, ngui 
di cu tr v dja phuang. 

b) Dy rntnh six phi hcp giü'a các cap, các ngành và UBND các phu?ng dê tiêp 
tic quail s11r ding hitu qua các Ca s dr 1iu chuyên ngành Co lien quan. 

c) U'ng dung cOng ngh thông tin trong vic däng k và h trg cOng dan Cüa Là 
6 nu'ó'c ngoài, bao grn các thông tin co bàn ye cong dan C11ra Là di Cu ra nuO'c ngoài 
v6i muc dICh khác nhau. 

d) Lien kt VOl CO SO' dü' 1iu quc gia v di cu dua trên vic kt nOi, tICh hçp cac 
co s6 d lieu chuyên ngành khác Co lien quan, nh&m khai thác, sü diing hiu qua, phiic 
vi cong tác hoach dinh chinh sách, pháp 1u.t v di Cu. 

4. Ra soát, triên khai, thi•rc hin các chInh sãch, pháp 1ut lien quan den di cu' 

a) Rà soát các van bàn quy phtm pháp lut lien quan dn di cu quc t dê kiên 
nghj, d xut len các cp có thm quyn s11ra di, b sung, bài bO hoäc ban hành rnó'i 
nhrn dam báo phU hgp vói thixc tin và kjp th6i thao g các vuO'ng rn.c nay sinh trong 
qua trinh trin khai Thôa thun GCM. 

b) Tip tuc trin khai hiu qua các chuang trinh, k hoich lien quan den di cu 
quc t dà ducc phê duyt. 

c) Rà soát, hoàn thin, ban hành dng b các giài pháp, chInh sách kinh t - xã 
hi phU h9p vó'i tInh hInh cüa th xa nhu chInh sách v giám nghèo, an sinh xa hôi, bInh 
dng gi6i va nâng cao vj th phi ntr, tré em, nh'ng ngu6i yu th trong xä hi... nhrn 
giám thiu các nhân t dn tó'i di cu trái phép, giilip ngu'6i dan có quyt djnh dOng dtn 
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v di cu gop phn thirc hin rniic tiêu tang truô'ng toàn din, bn vü'ng "không bö i 1i 
phIa sau". 

5. Lông ghép, thi'c hin các nhim vii trong kê hoich nay vão cãc chti'o'ng 
trmnh phát triên kinh t - xä hi thj xä Cüa Là 

a) Lng ghép vn d di cu vào kê hotch phát trin kinh t - xã h5i 05 närn, 10 
närn, Kê hoach dôi ngoai hang näm,... cua thi xã, dng thai rà soát, cp nht và trin 
khai các nhirn vii duc phân Cong ti k ho?ch nay. 

b) Ban hành Cac giái pháp, chInh sách v di Cu sat vó'i tInh hInh thirc tin dé thu'c 
hin 1ng ghép rnt CáCh hài hàa, hiu qua vi chu'o'ng trInh phát trin kinh t - xâ hi 
dang trin khai, trong do luu CáC vn d v dy rnnh thu hut du tu phát trin kinh 
t - xã hi và di dôi vó'i giãi quyt vic lam ti Chô. 

6. Tang du'ô'ng hQ'p tãc quôc té trong vic thyc hin Thóa thumn GCM 

a) T ChlrC, trin khai thixc hin cO hiu qua các Diu u'ó'c quc té, ThOa thuãn 
quôC tê Va cam kt quc t v di cu ma Vit Narn là thành viên, phñ hçp vó'i lutt pháp 
và diu kin cüa Vit Nam; thirC hin dánh giá và d xut cac giãi pháp. 

b) Thu hñt, tranh thu ngun nhân hrC quôc t, các dir an phi chinh phü nuc ngoài 
trong qua trInh trin khai ThOa thun GCM d nâng cao nãng lirc cho CáC CU' quan lien 
quan Cua Vit Nam nOi chung, cua thj xâ Cira Là nói riêng Cung nhu nâng cao hiu qua 

cua Cong tac quân l di Cu ti Cira Là. 

C) Tang cu'à'ng hp táC quoc tê trong viC du'a ngu'i lao dng di lam vic 0' mró'c 
ngoài theo hcp dng, du h9c, du'a nguO'i ra fluO'C ngoài nhrn phát triCn, mi rng hp'p 
táC Các kênh di CU' hcp pháp ti cáC nuc và vüng lành thO, dam báo CU' hi tiëp cn 
vic lam n djnh. 

III. TO CHTJC THVC FIIN 

1. Kinh phi thii'c hin 

Kinh phi thirc hin kê hoch nay du'9'c dam bâo tiir ngun ngân sách nhñ nu'ó'c va 
huy dng Mi da tr các nguôn tài trY, vin tr9', các nguôn tài chInh hcip pháp khác theo 
quy djnh cüa pháp 1ut: 

a) Di vO'i ngun kinh phi tir Ngân sách nhà nu'O'c, can cir vào trng nhirn vii 
du'çc giao cii th, các phOng, ban, ngành, dn vj, UBND các phung chu dông lông 
ghép trong các chu'o'ng trinh, du an, dé an dang trin khai thrc hin, trong pham vi dr 
toán ngân sách nba nuc du'çYc giao hang nãm. 

b) Di vi nhtng nhim vi phát sinh mó'i không Mng ghép du'çc trong các 
chuong trInh, di,z an, dê an dang triên khai, các phàng, ban, ngành, don vj, UBND các 
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phu'àng lap dir toán kinh phI, tong hop chung trong dir toán ngân sách nhã nuó'c hang 
näm cüa co' quan, don vi g1ri Phàng Tài chInh — K hoch trInh UBND thj xã xern xét, 
quyt djnh theo quy djnh. 

2. Phãn cong träch nhim 

a) Van phOng HDNI) — UBND thi xa 

- Phôi hap, hu'á'ng dan, giám sat, dánh giá, tng hop tInh hnh thirc hin K hoch; 
dinh kSi  hang nan-i và dot xut, tng hop báo cáo UBND tinh, Só Ngoii vii và các co 
quan có thm quyn theo quy dnh. 

- Tharn nuru UBND thj xà dóng gop kin di vâi co' quan cp tinh trong các 
van dë lien quan dn di CU quôc th, phU hop vi chInh sách, pháp 1ut, diu kin cüa 
Viêt Narn cüng nhU cüa tinh Ngh An và thj xä Cira Là. 

- Phi hop vó'i các cp, các ngành trong vic nghiên cru, xây dixng Co s& dQ lieu 
cüa thj xä v di Cu' Va lng ghép các ni dung lien quan dn di ctr trong tng diêu tra 
dan s và nba c, Cung nhu tham muu d xut k kêt cac ThOa thun quôc t v di CU 

phü hop vó'i tInh hinh Cua thj xà, nh.m thüC dy di CU hop pháp, an toàn và trt tir. 

b) Cong an thj xä 

- Chü trI, phi hçip vó'i CáC phOng, ban, ngành, don vj và UBND CáC phUYng lien 
quan tham rnu'u dt xut dong gop kin dôi VOl CO quan Cap tinh trong ViC hoàn thin 
các ChInh sách, pháp 1ut quãn 1)2 ngUäi flurC ngoài tti Vit Nam CO lien quan den ThOa 
thuân GCM. 

- Chü tn tham rnu'u UBND thj xà các quy djnh v quãn 1)2 ngui flUC ngoài trên dja bàn 
thj xã lien quan dn ThOa thun GCM phü hop vó'i CáC quy djnh lien quan. 

- Chü trI, phi hop vó'i CC phông, ban, ngành, do'n vj lien quan nrn ChäC tinh 
hInh an ninh, trt ttr lien quan dn hott dng di cii trên dja bàn thj xà; tang uo'ng cOng 
táC quãn 1)2 xuât nhp Canh; chü dng n.m tInh hInh COng dan Cira Là xuât Canh, di CU 

ra nuOc ngoài, nguô'i nuâc ngoài trên dia bàn thj xä và ngu'i di Cu' hM huong d có 
bin pháp quán 1)2, h trçl phii hop. 

- Chc trI, phi hop các phOng, ban, don vj lien quan tharn rnu'u UBND thj xà 
trong cOng tác quân 1)2 hành chInh ti dja phuong và bin pháp xr 1)2 hành chinh, hInh 
si' di vó'i CaC tru'ng hop cong dan vi phtrn quy djnh v di Cu, nhp cánh trái phép bj 
các lçi'c lu'gng chüc nãng nu'C ngoài bt giQ, trao trã v dja phuong. 

c) Phông Tir pháp 

- Nghiên cüu, tharn gia gop )2 hoàn thin chinh sách pháp Iut v quc tjch, h 
tjch cüa ngu'i di Cu' V CáC van d di CU quôc tê. 



6 

- Tuyên truyên ph bin v chInh sách pháp lut cüa ngu'ài di cu cüng nhu' ihOa 
thuân GCM. 

d) Don Biên phông cti'a khñu cang Cü'a I.ô- Ben Thüy 

- Chfi trI, phôi hçp vi các phOng, ban, ngành, do'n vj lien quan tang cu'ng c3ng 
tác quán l, bâo v biên gii; quân 1 xut nhp cánh; du tranh phOng chng ti phrn, 
dc bit là ti phtrn ma tüy; ti rnua ban ngu'à'i, mua ban bào thai qua duà'ng b và 
duà'ng bin; du tranh, ngän chn các hot dng du'a ngu'à'i di cu trãi phép và dua ngu'ài 
di lao dng & nuâc ngoài bt hgp pháp, bão dam an ninh trt tir, an toàn xã hi 6 khu 
virc biên giói. 

e) Phông Lao thng Thu'o'ng binh và Xä hi 

- Tham muu, d xut các chInh sáchtrên linh vi'c du'a nguà'i lao dng di lam vic 
i nuâc ngoài theo h9'p dng và các van bàn thda thun hgp tác vó'i các di tác v thrc 

hin các chu'o'ng trInh hçp tác lao dng. 

- Tiêp tçic pMi h9p các don vj lien quan triên khai hiu qua Chi thj 01/CT-TTg ngày 
03/5/2018 cüa ThCi tuó'ng ChInh phü ye tang cuô'ng phOng ngü'a, dâu tranh, ngän chn t inh 
trng ngllo'i Vit Nam xut cành, di cu' trái phép, cu' trü và lao dng bt h9p pháp. 

- Chfi tn, phôi hçp vi các don vj lien quan tang cu'à'ng quán J2  các chu'ong trInh, 
hot dng du'a nguà'i lao dng di lam vic 6' nu'ó'c ngoài theo hçp dng và nâng cao cht 
lugng lao dng di lam vic nuóc ngoài theo hu'o'ng djch chuyn sang các thj ti'u'ô'ng 
có thu nhp cao và n djnh, chi phi xu,t nhp canE thp; theo dOi, thu thtp thông tin, 
s lieu lao dng cüa thj xã di lam vic 6' nu'c ngoài theo hp dng và lao dng ngu'à 
nuó'c ngoài lam vic trên dja bàn thj xà theo linh virc chu'c näng, nhim vii quàn l' ci1a 
don vi. 

- Phôi hcip vó'i các don vj tuyên truyn và trin khai thrc hin có hiu qua c} 
do chInh sách h trçY cña Trung u'o'ng và cüa tinh cong nhu cüa thj xã cho lao dng di 
lam vic nu'ó'c ngoài theo hçp dng nhu': dào tio ngh, hpc ngoIi ng'r, bi duOng kin 
thirc, giáo duc pháp luât cho lao dng và chuan bj ngun lao dng di lam vic 6 nuc 
ngoài theo hçip dng dáp ü'ng yêu cu hôi nhp quc t. 

Phông Van hóa Thông tin, Trting tarn Van hóa The thao vã Truyên thông 

Tang cu'ng cong táC hu'ó'ng dn tuyen truyn, phô biên Quyt dnh so 402/Qil)-
TTg ngày 20/3/2020 cua Thu tu'cng ChInh phü ye ban hành k hotch tnin khai Thóa 
thun toàn cu v Di CU' hçp pháp, an toànvà trt tir cita Lien Hçip quc (GCM) và tInh 
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hinh tritn khai k hotch nay trên các kênh thông tin dti chiing nhm nâng cao nhn 
thü'c cüa ngu?i dan và xä hi trong cac vn d lien quan dn di cu. 

g) Phông Giáo diic và Dào to 

Phi hop vi Phóng Lao dông TBXH Va cãc co' quan lien quan quàn 1', cung cap 
thông tin v di Cu cho h9c sinh các cp h9c trên dja bàn thj xà. 

h) Phông Tãi chInh — Kê ho,ch 

Chü trI, ph& hcip vâi các phông, ban, do'n vj, UBND các phung nghiên CUlT 
lng ghép thirc hin k hotch nay trong các chuo'ng trInh phát trin kinh t - xä hi cüa 
thi xâ nh&m giàm thiu các yu té dn ti tinh trng di cu trái phép, mua ban ngu'àI; thu 
hut, tranh thu ngun hrc quc t trong qua trInh trin khai Thôa thun GCM. 

i) UBND các phu'ô'ng 

- Trên co s ni dung cüa k hotch và phi 1iic kern theo, can cir tInh hInh thirc 
t cüa dja phu'ong tin hành nghiên ciru, xây drng k hotch ling ghép vào các chu'ong 
trInh phát trin kinh t - xà hi nhrn giàm thiu các yu t dn ti tInh trtng di Cu trái 
phép, mua ban ngwi. 

- Thurng xuyên tuyên truyn, nâng cao nhn thirc cho ngui dan các van dê lien 
quan dn di cu, dic bit là di cu' trái phép. 

- Chü dng ntrn chic tInh hInh an ninh, trt tr lien quan dn hott dng di Cu' ti 
CáC phu'äng nhu': S lu'çng cong dan xut cãnh hçp pháp, bt hçp pháp; s lu'p'ng Cong 
dan dja phuong ra ntnrc ngoài, nguO nu'âc ngoài vào dja phu'o'ng và di cu hM hu'ang 
tr v d cO bin pháp quân l, h trçY phü hcip. 

- Chi dao 1irc lucing chirc nãng tang cung cOng tác quãn l hành chInh ti các 
phu'à'ng và áp dçing các bin pháp nghip vu, xü' l nghiêrn theo quy djnh dM vâi cac 
hành vi vi phtrn quy djnh v di cu, nh.p cành trái phép bj các lirc lu'çrng chii'c näng 
nu'ó'c ngoài bat giu, trao trà v dja phuo'ng. 

j)D nghj Uy ban Mit trIn To quôc Vit Nam thj xã Cü'a Là Va các to chü'c 
doàn the chinh tn - xä hôi thi xã 

Trong phrn vi chüc nang, nhiêrn vu cüa rnInh tham gia t chrc trin khai k 
hoach nay, 1ng ghép CáC ni dung cüa k hoch vó'i các chu'o'ng trInh, dC an có lien 
quan; phi hp dy mnh cOng tác tuyen truyn trong doàn vien, hi vien v ni dung 
ThOa thu.n GCM và CãC ni dung lien quan dn k hoch nay. 

3. ChC d thông tin báo cáo 
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PhOng Lao dng TBXH, Cong an thj xâ, Dn Biên phàng CCra Khâu chii dng 
pMi hçip Van phOng HDND-UBND thj xã trong cong tác tharn rnu'u chi dto thi'c hin 
t6t k hoach nay. 

Djnh kS'  hang näm, các phOng, ban, dGn vj, UBND các phu'à'ng báo cáo két qua 

th'c hin Ké hoch v Van phông HDND — UBND thj xã tru'âc ngày 30/1 1 hang näm 
d tng hçp, báo cáo UBND tinh và SO' Ngoi via. Di vi các don vi lien quan báo cáo 
v s 1iu di cu quc t truc ngày 10/6 (dôi vi báo cáo 06 tháng dâu näm) và truó'c 
10/12 (dôi vói báo cáo cuM näm) hang nãm./. 

No'! n/ian: 
- UBND tinh (b/c); 
- So Ngoai vu (b/c); 
- IT Thj Ciy, TT HDND thj xã (b/c); 
- Các PCT UBND till xA; 
- Các don vj t?i  muc III; 
- CVP, các PCVP UBND thi xã; 
- Luu 

TM. UY BAN NHAN DAN 

, IçHu TICH 
I CH 



PHU LUC 

MOT SO NHIEM VU TRONG TAM TRIEN KHAI THUC HIEN KE HOACH THOA THUAN TOAN CAU VE DI 
CU' HOP PHAP, AN TOAN VA TRAT TU CUA LIEN HOP QUOC (GCM) TREN lilA BAN Till XA CUA LO 

(Ban hanh kentJheo Ké hoach so // /-UBND ngay thang/iiàm 2020 cita UBND [hi xJ Cua Lo 

;' 

STT Ni dung Cong vic 
Don vi 
thu trI 

Do'n vi 
phoi ho'p 

Kêt qua 
du' kien 

Thô'i gian 
hoãn thãnh 

du' kiên 

Tuyên truyên, phô biên thông tin ye Thöa thun GCM, cac van dê di cu' quôc tê v dào to, nng cao näng hrc 

1.1 

Tuyên truyên trên các phu'o'ng tin thông tin di chng 
ye các van d di cu' quô t, d bit là v Thôa thun 
GCM: CUflg Cap thông tin ye di cu h9'p pháp, an toan Va 

trt t?;  cánh báo nhàrn phông ngü'a rüi ro xãy ra; tInh 
trng rnua ban ngui, bóc 1t, ltm diing lao dng; cong 
tác lãnh sir, bâo h cong dan cua thj xã. 

Phông VHTT 

Phông LDTBXH 
;Trung tam 

VHTT&TT; Don 
Biên phOng, Cong 
an thj xâ, UBND 

cac phisrng 

Các bài viêt, 
bài noi, n 

phrn 

Thu'O'ng 
xuyen 

1 2 

Lien kt vó'i Cng thông tin din tr cüa tinh dãng tãi 
thông,  tin ye di cu trên Cong thông tin din tfr cua thj 
xã; két nOi, Chia sé vi Công/Trang thông tin din tr 
cüa cac dan vj lien quan và CIp nht djnh kS'. 

Trung Tarn 
VH TT & 

Truyên thông 

PhOng VHTT và 
cac phông, ban, 
dan v lien quan 

Thông tin ye 
di Cu' 

Thu'O'ng 
xuyên trong 

thi gian triên 
khai ThOa 

thuân GCM 

1.3 

Lông ghép tO chuc cac sir kin thông tin, tuyên truyn 
CaC an phâm, tài lieu gii thiU và nghiên CU'U ye ThOa 
thun 0CM và cac van d di Cu' quôc t, darn bào lông 
ghép yêu to gió'i và Co hinh thirc phü hp vó'i tüng dôi 
tu'gng nhirn dnh hu'o'ng dir lun tiêp Can ding ye di CU' 

hç'p pháp, an toàn và trt tir 

Phông VHTT 

PhOng LDTBXH 
Van phOng HDND 

— UBND; TrUng 
tarn VHTT&TT 
Các phOng, ban, 
dan vj lien quan 

CáC tin, bài 
vit, n phrn, 
hi nghj, hi 
tháo tp huân 

2020 — .2030 
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1.4 
Lôno ahép b.ng các hInh thñ'c phtii h9'p dê tang cu'ô'ng 
thông tin ye di cu' Cho hpC sinh, sinh viên tai CáC Cap 
hoC trên dia bàn thj xä 

PhOng Giáo 
dic vâ Dào 

t?o 

Các phông, ban, 
don vi, UBND các 
phu'mg, t chirc 
chInh tn - xã hôi, 

hj 
nghê nghip Va CáC 

to ChUC kháC lien 
q uan 

Thông tin v 
di CU 

Thu'ô'ng 

XUYfl tron 
thô'i gian triên 

khai Thóa 
thuân GCM 

2 Ting du'ô'ng di ngü can b Jam cong tác dôi ngoi, nãng cao näng lu'c cho can b các cp 

2.1 
PMi h9p to ChIrC ph bin, tp hun v ThOa thun 
GCM Cho Can bô, COng ChUC CáC phOng, ban, ngành, 
do'n vi, doàn th& UBND CáC phu'O'ng trên dja bàn thj xã 

Van phông 
HDND — 

UBND thj xã 

CáC phOng, ban 
dan vi, doàn th& 

UBND CC phuà'ng 

Hi nghj, hi 
tháo, tap huân 

Trong,  thô'i 
gian triên khai 

ThOa thuân 
GCM 

2.2 

Két h9'p lông ghép ViC ph bin ThOa thun GCM vó'i 
CaC Chu'o'ng trInh, hot dng tuyên truyn nhrn nâng 
Cao nhn th1rC ye các van d di Cu' UOC tê cho CáC 
phOng, ban, dan vi, UBND Cac phithng. 

CáC phOng, 
ban, dan vi, 
UBND CaC 

phUô'ng 

Van phông HDND 
— UBND thj xã 

Hoat dng 
tuyên truyên 

2020 — 2030 

3 Thu thIp thông tin, dü' 1iu di cu cila cong dan Cü'a Lô ra nu'ó'c ngoãi vã ngu'ô'i nu'ó'c ngoãi vão Cü'a Lô 

3.1 
Dinh kS'  6 tháng, 1 näm, Cac phông, ban, do'n vi, UBND 
các phu'ô'ng CUfl Cap day dü thông tin, dü lieu v di CU 

quOC t 

CáC phOng, 
ban, do'n vi 
lien quan, 

UBND CaC 
phiià'ng 

Van phông HDND 
— UBND thi xã 

DU' lieu ye di 
CU' qUOC te 

2020 — 2030 

3.2 
Hung dn, giám sat, dánh giá, tng h9'p tmnh hnh thirc 
hiên kê hoaCh và dinh kS'  hang näm báo CáO UBND thj 
xa 

Van phông 
HDND — 

UBND thi 

Cong an thj xã, 
DOn Biên phOng, 
Phông LDTBXH, 

UBND CaC phu'ng 

Báo Cáo 
UBND thi xä 

2020 - 2030 



3 3  IiJ'ng dung cong ngh thông tin trong vic dàng k và 
ho tr Cong dan ngu'i Cfra Là 0' nu'ó'c ngoài 

Cong an 
thl xa 

Các phOng, ban, 
do'n v lien quan, 

UBND cac phung 

Thông tin 
dang k 
Cong dan 

2020 — 2030; 
djnh k5/ rà 

soát, cp nht 

Xây drng co sO' dU' 1iu v ngu'ñ Cira Là nuc ngoài 
(Theo chi dto Cua các S6, ban, ngành lien quan) 

Cong an thj 

PhOng LDTBXH, 
PhOng GD& DT, 

Van phOng 
HDNDUBND, 

phOng, ban, dGn vi 
lien quan; UBND 

CaC phumg 

Dü' 1iu v di 
Cu' quôc té 

2020 — 2030; 
dinh k rà 

soát, cp nht 

4 Rã soát, triên khai, thirc hin các chInh sách, pháp 1ut lien quan den di Cu,. 

4.1 
Tham gia kiên xây dixng chính sách v di CU UOC t 
trong pham vi nhim v11 quyn htn Cua ngành du'qc 
phân cong. 

Các phOng, 
ban, dGn vi 
lien quan, 
UBND cac 

phu'O'ng 

Van phông HDND 
—UBNDthixà 

Van bàn tham 
giakiên 

2020 — 2030 

4.2 
Tiêp t11C theo dOi, nghiên cu'u tInh hInh ngu'i Cra Là 
a nu'O'C ngoài và tham gia kiCn nghj chjnh sách phü hgp. 

Van phOng 
HDND - 

UBND thj xä 

PhOng LDTBXH, 
Cong an thj , 
CáC phOng, ban, 
do'n vj lien quan, 

UBND các phu'O'ng 

Van bàn kiên 
nghj lien quan 

Thu'ô'ng 
xuiên trong 

giai doan 
2020 — 2030 

Theo dOi, nghiên Cuu tInh hmnh ngu'à'i nu'ó'c ngoài trên 
dia bàn thj xâ và kin nghj chInh sáCh phà h9p 

Cong an tb 
xa 

Các phông, ban, 
do'n vj lien quan, 
UBND CaC phu'ang 

Van bàn kiên 
nghj lien quan 

Thu'o'n 
xuyên trong 
giai doin 
2020 — 2030 

Rà soát, nghiên Cuu CaC giài pháp phông, chêng mua 
ban ngu'O'i trên dja bàn thj xã phi hçip vó'i tInh hInh thirc 
tien, lu'u rnua ban nguO'i thông qua lao dng cu'O'ng 
birC. 

COng an thi 
xA 

CáC phOng, ban, 
do'n vj lien quan, 
UBND các phu'O'ng 

Van bàn 

Giai doan 
2020 — 2030, 
rà soát hang 
nam 
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4.5 

Tip ty. trin khai hitu qua các chuong trInh, kêhoch 
lien quan den di cu quôc tC dà duc phé duyt (phông, 
chng di cu trái phép và dua nguôi di cu trái phép, 
phOng chông mua bàn ngu'ô'i, quán l xuit nhip cành, 
quán l ngu'ô'i nuóc ngoài ) 

Các phông, 
ban, doii v 
lien quail, 
UBND Cac 
phuO'ng 

Các phông, ban, 
don vj lien quan, 
UBND các phuô'ng 

Van bàn 

Giai doan 
2020 — 2030, 
rà soát hang 
narn 

5 Lông ghép, thrc hin kê hoch trong cc chu'o'ng trInh phãt triên kinli tê - xä hi thj x C&a Lô 

Lông ghép vic thirc hin kê hoch Va CC vn dé di CU 

vào ké hoch di ngoi hang nãm. 

Van phOng 
HDND — 
UBND thj xâ 

Các phông, ban, 
don vi lien quail, 
UBND CaC phu'àng 

Van bàn 

Giai doan 
2020 — 2030, 
rà soát hang 
närn 

5.2 
Lông ghép các l trinh t1111'c hin k hoch các van dé 
di cu vâo các chiiong trInh, chien luoc, d an phát trin 
cüa thj xã hang nãrn, 5 nãrn, lOnärn, ... 

Phông TCKH 
Các phông, ban, 
don vj lien quan, 
UBND các phuông 

Van bàn 

Giai doan 
2020 — 2030, 
rà soát hang 
nãrn 

6 Tang cu'ô'ng hç'p tác quôc tê tiong vic thic Iiin Thóa thuin GCIVI 

6 1 

Phát triên, mó' rông hap tàc thiic dy các kênh di cu hop 
pháp nhu' lao dng, hpc tp tii các nu,óc và vüng länh 
th& darn báo co hi tiêp cn vi.c lam n djnh cho phii 
nü. 

Phông LD 
TB&XH, 
Phông 
GD&DT, 
UBNDcác 
phung 

VAn phông HDND 
— UBND thi 
cac phông, )an, 
don vi lien quan, 
UBND các phuông 

VAi bàn, d 
xuât 

Thuô'ng 
xuyên trong 
giai don 
2020 — 2030 

6 2 
Nghiên ci'ru, dé xut k kt thóa thun quc t v hçip 
tác trong linh vyc lao dng. 

PhOng LD 
TB&XH 

VAn phông HDND 
— UBND thi xa vâ 
CaC phông, ban, 
don vj lien quan, 
UBND các phuông 

Biên bàn, thóa 
thun quôc t 

Thung 
xuyên trong 
giai don 
2020 — 2030 
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6.3 
T chc trin khai hiêu quácác Diu u'ó'c quc t, thóa 
thun quôc té và các cam kêt quôc té ye di Cu'; djnh kS'  
Mng kêt, dánh giá vic trin khai. 

Các phOng, 
ban, don vi 
lien quan, 
UBND CaC 
phuO'ng 

Van phông HDND 
— UBND thi xä 

Van ban, dé 
xuât 

Thung 
xuyên trong 
giai don 
2020 — 2030 

6.4 
Thu hut, tranh thu, v.n dng các nguôn lirc quc t, dir 
an phi chInh phü nu'ó'c ngoài trong qua trInh trin khai 
Thóa thun 0CM ti thj xã. 

Van phông 
HDND — 
UBND thj xã 

Các phOng, ban, 
dan vj lien quan, 
UBND các phu'à'ng 

Du' an, ngun 
von van dông, 
Vfl tr 

Thu'ing 
xuyên trong 
giai don 
2020 — 2030 
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