
ỦY BAN NHÂN DÂN 
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Số:         /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ia Dom, ngày      tháng     năm 2022 
               

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 169/NQ-CP của  

Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ  

tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị  

số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về  

công tác người  Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026 

 

Thực hiện Công văn số 1480/UBND-TH, ngày 08/9/2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện Ia H’Drai về việc về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 

2163/KH-UBND ngày 07/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Ủy ban 

nhân dân xã xây dựng Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trên, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và thực 

hiện hiệu có quả những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về công tác đối với 

người Việt Nam ở nước ngoài đến các tổ chức chính trị - xã hội, các thôn và 

cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. 

- Triển khai linh hoạt, đa dạng hóa các hình thức vận động người Việt 

Nam ở nước ngoài, nhất là thế hệ trẻ tin tưởng, gắn bó, yên tâm hướng về quê 

hương, trở thành cầu nối thúc đẩy quan hệ đối ngoại giữa bạn bè quốc tế với 

Việt Nam nói chung và với Kon Tum nói riêng; góp phần tích cực vào sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Việc triển khai, thực hiện Nghị quyết phải bám sát chủ trương của Đảng 

và Nhà nước, gắn với mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của xã, phù 

hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương; phân công cụ thể cơ quan 

chủ trì, phối hợp thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao đảm bảo tính 

chủ động, sáng tạo, kịp thời trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài. 

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Tuyên truyền, quán triệt Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về 

công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới 

Đẩy mạnh phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác người Việt Nam ở nước 

ngoài, trọng tâm là Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của 

Chính phủ (Nghị quyết số 169/NQ-CP của Chính phủ); Nghị quyết số 36-

NQ/TW ngày 26 tháng 3 năm 2004 của Bộ Chính trị (Nghị quyết số 36-NQ/TW 

của Bộ Chính trị); Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19 tháng 5 năm 2015 của Bộ 

Chính trị (Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị); Kết luận số 12-KL/TW ngày 

12 tháng 8 năm 2021 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình 
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mới (Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị) và các văn bản có liên quan của 

Tỉnh ủy(1), Ủy ban nhân dân tỉnh(2). 

2. Tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện 

chủ trương đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc với người Việt Nam ở nước ngoài 

a) Quan tâm các hoạt động kết nối kiều bào với quê hương gắn với những 

sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước; các hoạt động hướng về cội 

nguồn nhằm khơi dậy truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, nâng cao nhận thức 

và ý thức trách nhiệm trong việc củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. 

b) Tiếp tục quan tâm giải quyết các vấn đề do lịch sử, hậu quả chiến tranh 

để lại liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài. 

c) Có kế hoạch, biện pháp cụ thể chủ động đấu tranh với luận điệu xuyên 

tạc, hành động gây chia rẽ trong cộng đồng, gây tổn hại quan hệ hợp tác và hữu 

nghị giữa Việt Nam và các nước, nhất là các nước láng giềng như Lào và 

Campuchia. 

3. Xây dựng các biện pháp đồng bộ, củng cố, hỗ trợ các hội đoàn người 

Việt Nam ở nước ngoài 

Xây dựng kế hoạch phối hợp thường xuyên giữa các tổ chức chính trị -xã 

hội của xã với các Hội người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là các xã giáp biên 

của Lào, Campuchia. 

4. Triển khai các biện pháp tổng thể hỗ trợ đồng bào, nhất là ở những địa 

bàn khó khăn, có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, 

tuân thủ pháp luật và hội nhập thuận lợi vào xã hội sở tại 

a) Tăng cường hợp tác với các địa phương giáp biên trong lĩnh vực tư 

pháp, an ninh, phòng, chống tội phạm, xuất nhập cảnh, quản lý các đối tượng 

xâm canh, cư trú trái phép. 

b) Nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ, đảm bảo an ninh, an toàn cho công 

dân, người lao động, sinh sống, làm việc, học tập ở nước ngoài; công tác đào 

tạo, giáo dục định hướng, tư vấn và cung cấp thông tin cho công dân của địa 

phương trước khi ra nước ngoài. 

5. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, 

triển khai đồng bộ chính sách liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài 

a) Triển khai đúng, đủ, kịp thời các chính sách liên quan đến người Việt 

Nam ở nước ngoài khi về nước làm việc, thường trú. Vận động và tạo điều kiện 

thuận lợi để thu hút nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài về địa phương 

đầu tư, sản xuất, kinh doanh, nhất là trong lĩnh vực khoa học - công nghệ. Giải 

quyết nhu cầu quốc tịch của người Việt Nam ở nước ngoài phù hợp với quy định 

                                              
(1) Công văn số 303-CV/TU ngày 04-10-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện 

Kết luận số 12-KL/TW ngày 12-8-2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài;  
(2) Công văn số 3672/UBND-NC ngày 12-10-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện 

Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. 
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của Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính 

trị.  

b) Thực hiện các quy định trong lĩnh vực tương trợ tư pháp (hình sự và 

dân sự); triển khai các biện pháp hỗ trợ người Việt Nam di cư hoặc bị trục xuất 

về nước ổn định cuộc sống, được cấp giấy tờ pháp lý và được tiếp cận các dịch 

vụ công, hòa nhập cộng đồng, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. 

6. Khuyến khích và tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài đóng 

góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

a) Tập hợp, tiếp thu những ý kiến đóng góp của kiều bào, vận dụng và 

phát huy hiệu quả các sáng kiến, ý kiến đóng góp của các chuyên gia, đội ngũ trí 

thức, cộng đồng doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài. 

b) Tích cực giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối 

hàng Việt Nam ở nước ngoài. Tăng cường kết nối các doanh nghiệp trong nước 

với doanh nghiệp của người Việt Nam ở nước ngoài. 

c) Tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng của người Việt Nam ở nước ngoài để 

có cơ sở xây dựng cơ chế thu hút các nguồn lực hiệu quả, phù hợp với tiềm 

năng, thế mạnh của địa phương. Xác định lĩnh vực khoa học và công nghệ ưu 

tiên, kêu gọi, thu hút hoạt động khoa học và công nghệ theo tinh thần chỉ đạo 

của Chính phủ tại Nghị định số 27/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2020. 

7. Đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài giữ 

gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc 

Đẩy mạnh hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài tại các xã của Campuchia 

giáp với biên giới của huyện, xã nhằm giữ gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn 

hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. 

8. Đổi mới nội dung, phương thức và tư duy về công tác thông tin đối 

ngoại đối với người Việt Nam ở nước ngoài 

a) Đổi mới nội dung, phương thức thông tin đối ngoại đối với người Việt 

Nam ở nước ngoài theo hướng bám sát nhu cầu của người Việt Nam ở nước 

ngoài; tăng cường thông tin về những đóng góp của kiều bào đối với công cuộc 

xây dựng và phát triển tỉnh nhà. 

b) Đa dạng hóa phương thức chuyển tải thông tin, chú trọng việc phát 

triển nội dung trên nền tảng số nhằm thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác tới 

cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tại các tỉnh Đông Bắc Campuchia về 

những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta, tình hình đất nước và tỉnh 

Kon Tum, huyện Ia H’Drai, xã Ia Dom. 

III. KINH PHÍ: Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được cân đối trong dự 

toán kinh phí chi thường xuyên giao hàng năm của địa phương và nguồn kinh 

phí vận động tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng – Thống kê 
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- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thông tin, 

phổ biến, quán triệt thực hiện các nội dung Bộ Chính trị chỉ đạo tổ chức thực 

hiện tại Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW, Kết luận số 12-

KL/TW. 

- Tham mưu, đề xuất kiến nghị, giải quyết các vấn đề liên quan đến công 

tác người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ tại địa phương. 

- Tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân xã báo cáo kết quả triển khai thực 

hiện Kế hoạch tại địa phương hàng quý báo cáo Ủy ban nhân dân huyện theo 

quy định. 

2. Tư pháp – Hộ tịch: chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển 

khai hiệu quả các Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự; hướng dẫn, thực hiện 

công tác hộ tịch, quốc tịch đáp ứng thuận lợi hơn nữa nhu cầu chính đáng của 

người Kon Tum ở nước ngoài phù hợp với quy định của Hiến pháp, pháp luật. 

Đưa nội dung tuyên truyền Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về 

công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới vào các đợt tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hàng quý để người dân biết. 

3. Văn hóa - Xã hội: chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, 

đánh giá tình hình người lao động của địa phương đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng; phối hợp thực hiện các biện pháp hỗ trợ người lao động của xã đang 

làm việc ở nước ngoài khi gặp sự cố ngoài ý muốn, đảm bảo quyền và lợi ích 

hợp pháp của người lao động. 

Thông tin kịp thời đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước và kết quả công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; kịp thời phản 

bác những luận điệu sai trái, không đúng sự thật về tình hình của đất nước và 

của tỉnh, huyện, xã. 

4. Tài chính – Kế toán: chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu 

về kinh phí tổ chức thực hiện kế hoạch này đảm bảo nội dung, tính pháp lý và 

các quy định hiện hành. 

5. Công an xã 

- Tăng cường công tác nắm tình hình cộng đồng người Việt Nam ở nước 

ngoài, chủ động tham mưu các giải pháp đảm bảo an ninh quốc gia, góp phần 

duy trì sự ổn định, phát triển của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. 

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật các nước, các địa 

phương giáp biên triển khai công tác bảo hộ công dân tỉnh Kon Tum ở nước 

ngoài tại địa bàn xảy ra tình hình chính trị phức tạp, chiến tranh, thiên tai, dịch 

bệnh nguy hiểm. Phối hợp chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, phòng, 

chống tội phạm, phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân, phòng, chống 

di cư trái phép, nhận trở lại công dân trên cơ sở các thỏa thuận song phương và 

thông lệ quốc tế. 
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- Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt 

động của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng cộng đồng người Việt Nam ở 

nước ngoài vào hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, vi phạm pháp luật. 

6. Ban Chỉ huy Quân sự xã 

- Phối hợp với các lực lượng liên quan nắm và dự báo tình hình cộng đồng 

người Việt Nam ở khu vực biên giới giáp với xã.  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát lập danh sách 

các đối tượng được hưởng chế độ theo quy định; triển khai hỗ trợ và thực hiện các 

chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham 

gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định 

cư ở nước ngoài, chưa được hưởng chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước. 

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính 

trị - xã hội xã: phối hợp tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và thực hiện hiệu có 

quả những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về công tác đối với người Việt Nam 

Ủy ban nhân dân xã đề nghị các đơn vị, bộ phận có liên quan triển khai 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân huyện; 

- Thường trực Đảng ủy; 

- Thường trực HĐND xã’ 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức CT-XH xã; 

- Trang thông tin điện tử xã; 

- Lưu VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Quý Quân 
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