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Kính gửi: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 
  

 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (Luật số 49) và 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 (Luật số 51) được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ 

họp thứ 8 (tháng 11/2019) với số phiếu tán thành cao (trên 90%) và có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 01/7/2020. Luật số 49 ra đời xuất phát từ yêu cầu cụ thể hóa các 

quy định của Hiến pháp liên quan đến quyền của công dân, tiếp tục cải cách thủ tục 

hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ, triển khai Đề án sản xuất, phát hành hộ 

chiếu có gắn chip điện tử, để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho công dân trong 

hoạt động xuất nhập cảnh, là cơ sở pháp lý cho hoạt động thu thập thông tin, dữ 

liệu cá nhân phục vụ việc cấp, quản lý, kiểm soát và sử dụng giấy tờ xuất nhập 

cảnh. Luật bảo đảm sự tương thích, đồng bộ với các văn bản pháp luật hiện hành 

và phù hợp với các điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Luật số 51 kịp 

thời khắc phục những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Luật nhập cảnh, 

xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47) trước 

đây và phù hợp với xu thế phát triển của các nước trên thế giới. 

Luật số 49 và Luật số 51 được ban hành đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh, bảo đảm quyền, lợi ích hợp 

pháp của tổ chức, cá nhân; Tiếp tục đơn giản hóa để tạo điều kiện thuận lợi hơn 

nữa cho người nước ngoài khi vào Việt Nam và công dân Việt Nam xuất cảnh ra 

nước ngoài. Việc nắm vững các quy định để hướng dẫn, giải thích và triển khai 

Luật góp phần thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, vừa tạo 

điều kiện cho công dân Việt Nam và người nước ngoài xuất nhập cảnh, vừa là 

công cụ đắc lực cho việc thực hiện công tác quản lý xuất nhập cảnh, góp phần bảo 

đảm an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. 

Để hướng dẫn thi hành, đồng thời hướng dẫn và giải đáp những khó khăn, 

vướng mắc, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về xuất nhập 

cảnh của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, góp phần nâng cao hiệu quả thi hành 

Luật; Chủ tịch UBND huyện đề nghị Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các 

tổ chức, đoàn thể địa phương thực hiện tốt một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm 

sau: 
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 1. Tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của 

công dân Việt Nam và 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 và hướng dẫn, giải đáp 

các thắc mắc cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân trên địa bàn (Nội dung tuyên 

truyền dựa theo hai đề cương đính kèm). 

 2. Chỉ đạo cho đăng phát bài tuyên truyền về Chương trình tiếp nhận, xử lý 

tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông của Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh 

trên nền Internet tại địa chỉ: http://www.hochieu.xuatnhapcanh.gov.vn trên hệ 

thống loa truyền thanh xã, thị trấn trong khoảng thời gian một tuần (Thời điểm phát 

tập trung vào 5h30 sáng và 17h chiều hàng ngày) để công dân trên địa bàn biết và 

thực hiện. 

 Đề nghị Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức quán triệt, triển khai, thực 

hiện nghiêm túc nội dung trên./.  
 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                            
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (c/đ); 

- Lưu: VT, CA.                                                                                                                                                                                                                                 
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