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

TỈNH HOÀ BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  40/2022/QĐ-UBND   Hoà Bình, ngày  14   tháng 11  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp giữa các 

Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác 

quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên 

địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 23/2019/QĐ-

UBND ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH 

 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

 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 đổi, bổ sung một số điều 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 định 64/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Chính 

phủ về quy định quy 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, hoạt động của người nước ngoài tại Việt Nam; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 384/TTr-CAT-

PA08, ngày 26 tháng 10 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH:  

 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp giữa các Sở, 

ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác quản lý nhập 

cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

ban hành kèm theo Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 2 Điều 8 như sau: 
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 “a) Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp cho Công an tỉnh, Văn phòng UBND 

tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở 

Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Cục Thuế tỉnh, Cục 

Thống kê tỉnh, UBND cấp huyện thông tin các tổ chức có yếu tố nước ngoài mới 

thành lập, thay đổi nội dung đăng ký hoặc thu hồi, giải thể; thông tin nhà đầu tư 

nước ngoài thực hiện đầu tư kinh doanh theo chức năng quản lý của từng đơn vị; 

thông tin tổ chức phi chính phủ nước ngoài, người nước ngoài hoạt động dưới 

hình thức tình nguyện viên theo các chương trình dự án do nhà tài trợ vốn ODA, 

vốn vay ưu đãi hoặc tổ chức phi chính phủ nước ngoài phái cử; 

 b) Văn phòng UBND tỉnh cung cấp cho Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư, các cơ quan, đơn vị có liên quan thông tin các đoàn quốc tế đến Hòa Bình tổ 

chức hội nghị, hội thảo; thông tin tổ chức, cá nhân nước ngoài đến thăm và làm 

việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh;  

 2. Bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số nội dung của Quy chế ban hành kèm 

theo Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 như sau: 

 a) Bổ sung Điều 14 sau Điều 13 cụ thể như sau:  

 “Điều 14. Trách nhiệm trao đổi thông tin 

 Các Sở, Ban, Ngành và UBND cấp huyện có trách nhiệm trao đổi thông 

tin về người nước ngoài và kết quả công tác quản lý người nước ngoài theo 

chức năng nhiệm vụ về Công an tỉnh 06 tháng, 01 năm để Công an tỉnh tập hợp 

báo cáo UBND tỉnh hoặc báo cáo khi có vụ việc đột xuất xảy ra (mốc thời gian 

báo cáo 06 tháng báo cáo trước ngày 16/6, báo cáo năm trước ngày 15/11 hàng 

năm)”. 

 b) Thay cụm từ “Sở Ngoại vụ” thành “Văn phòng UBND tỉnh” tại các điểm 

đ, Khoản 1 và các điểm c, d, đ, e, g và h, Khoản 2 Điều 8 của Quy chế. 

 c) Bãi bỏ khoản 5 Điều 8.  

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2022. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, 

Ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Bùi Văn Khánh 
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