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QUYẾT ĐỊNH 
Thành lập Ban Chỉ đạo giải quyết vấn đề người di cư tự do  

từ Campuchia về Việt Nam 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; 
Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2014; 
Căn cứ Quyết định số 1793 /QĐ-BTP ngày  08/10/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp về rà soát, đánh giá việc giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là 
con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Việt 
Nam;  

Căn cứ Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 10/3/2016 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh An Giang về triển khai Tiểu Đề án “Giải quyết các vấn đề về quốc tịch, hộ 
tịch, hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân khác cho người di cư tự do từ Campuchia về  
nước"; 

Căn cứ Công văn số 177/BTP-HTQTCT ngày 07/6/2017 của Bộ Tư pháp về 
tăng cường chỉ đạo giải quyết các vấn đề về quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu và các giấy 
tờ tùy thân khác cho người dân di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 05/TTr-STP ngày 
28/9/2017, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo giải quyết vấn đề người di cư tự do từ 
Campuchia về Việt Nam (gọi tắt là Ban Chỉ đạo cấp tỉnh) gồm các thành viên có 
tên như sau: 

1. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban; 

2. Ông Cao Thanh Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Trưởng ban; 
3. Ông Nguyễn Tấn Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban; 
4. Ông Nguyễn Phước Sang, Phó Trưởng phòng PA72 Công an tỉnh, Thành 

viên; 
5. Ông Hồ Văn Le, Phó Trưởng phòng PA64 Công an tỉnh, Thành viên; 
6. Ông Bùi Văn Giang, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thành 

viên; 
7. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Thành viên; 
8. Bà Ngô Thị Mỹ Ngọc, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, Thành viên; 



9. Ông Phan Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 
Thành viên; 

10. Ông Từ Thanh Khiết, Phó Chủ tịch Ủy ban Mật trận Tổ quốc Việt Nam 
tỉnh An Giang, Thành viên; 

11. Bà Đặng Thị Mỹ Bình, Trưởng phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp, 
Thành viên. 

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo 

1. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai Tiểu Đề án “Giải 
quyết các vấn đề về quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân khác cho 
người di cư tự do từ Campuchia về nước" (gọi tắt là Tiểu Đề án 2) trên địa bàn tỉnh 
An Giang 

2. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Ủy ban 
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện 
các nhiệm vụ tổ chức thực hiện Tiểu Đề án 2 trên địa bàn tỉnh An Giang theo 
đúng tiến độ, hiệu quả theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên. 

3. Chỉ đạo, điều phối cơ chế hoạt động giữa các Sở, Ban, Ngành có liên 
quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai, tổ chức 
thực hiện Tiểu Đề án 2. 

4. Giải quyết hoặc đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các vướng mắc 
phát sinh trong quá trình thực hiện Tiểu Đề án 2 theo thẩm quyền. 

5. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện hàng năm hoặc đột xuất, chịu 
trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện Tiểu Đề án 2 trên 
địa bàn tỉnh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, 
ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các thành 
viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, NC. 

     CHỦ TỊCH 
 
 

(Đã ký)  
 

   Vương Bình Thạnh 
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