Ký bởi: Ủy ban
Nhân dân
Thành phố Hà
Tĩnh
Email:
ubthanhpho@
hatinh.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh
Hà Tĩnh
Thời gian ký:
04.08.2017
07:11:25

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 117 /TB-UBND

TP. Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 8 năm 2017

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Hà Văn Trọng – Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc
họp giao ban Ủy ban nhân dân thành phố, phiên thường kỳ tháng 8 năm 2017
Ngày 01/8/2017, tại Văn phòng HĐND-UBND thành phố Hà Tĩnh, đồng chí
Hà Văn Trọng - Chủ tịch UBND thành phố đã chủ trì cuộc họp giao ban phiên
thường kỳ tháng 8 năm 2017 để soát xét tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua,
triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 và thời gian tới . Tham dự cuô ̣c ho ̣p có các
đồng chí Phó Chủ tich
̣ UBND thành phố ; Trưởng các phòng , ban thuộc UBND
thành phố, Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và lãnh đạo Đội Quản
lý trật tự đô thị thành phố.
Sau khi nghe ý kiến phát biểu các thành viên dự họp, đồng chí Hà Văn Trọng
- Chủ tịch UBND thành phố thống nhất kết luận một số nội dung sau:
Thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và tháng 7/2017, các phòng ban đơn vị đã
tập trung triển khai nghiêm túc, quyết liệt, bám sát chỉ đạo của UBND thành phố.
Tuy vậy, một số nội dung nhiệm vụ vẫn còn chậm so với kế hoạch, lúng túng trong
triển khai thực hiện; chế độ thông tin báo cáo còn thiếu chủ động, chưa kịp thời.
Xác đinh
̣ nhiệm vụ trọng tâm của tháng 8 và các tháng tiếp theo khối lượng công
việc còn rấ t lớn, nhiề u chỉ tiêu , nhiê ̣m vu ̣ hế t sức khó khăn , đòi hỏi phải có sự nỗ
lực, tâ ̣p trung trong chỉ đa ̣o , điề u hành của các phòng , ban, đơn vi .̣ Để tập trung chỉ
đạo hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2017 và thời gian tới, Chủ
tịch UBND thành phố giao các phòng, ban, đơn vị thực hiện tốt một số nội dung
sau:
1. Các phòng, ban đơn vị tiếp tục rà soát, thực hiện nghiêm túc các nội dung,
nhiệm vụ đã được giao tại Thông báo số 105/TB-UBND ngày 13/7/2017 về kết luận
của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp giao ban UBND thành phố, phiên
thường kỳ tháng 7/2017 và Quyết định số 1366QĐ-UBND, ngày 28/7/2017 về việc
ban hành Chương trình công tác thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quốc
phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2017.
2. Về xây dựng đô thị loại 2 và xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô
thị:
- Giao phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý đô thị
tham mưu UBND thành phố tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực
hiện Kế hoạch khung nhiệm vụ đã xây dựng về việc thực hiện Nghị quyết 02 trong
tháng 8 và các tháng tiếp theo.
- Giao Tổ chuyên trách thực hiện Nghị quyết 02 tham mưu để Lãnh đạo
UBND thành phố làm việc với Tổ chuyên trách để soát xét, quán triệt nhiệm vụ của
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các thành viên trước ngày 10/8/2017. Tiếp tục tham mưu làm việc với các phường
về thực hiện Nghị quyết 02 và xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị.
- Giao Phòng Văn hóa – Thông tin:
+ Tiếp tục kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí văn minh đô thị
của các phường, yêu cầu hoàn thành trước 15/8/2017; Trên cơ sở đánh giá kết quả
thực hiện các tiêu chí của các địa phương, tham mưu UBND thành phố tổ chức làm
việc với Chủ tịch UBND các phường để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động
phong trào xây dựng phường đạt chuẩn văn minh, ra quân xử lý các hành vi vi
phạm trật tự đô thị, hoàn thiện các tiêu chí đề ra.
+ Chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý đô thị tổ chức đánh giá các tuyến phố
văn minh; Đối với các tuyến phố đạt chuẩn văn minh, tham mưu UBND thành phố
có quyết định công nhận, thống nhất với Ủy ban mặt trận Tổ quốc để tiến hành gắn
biển, giao các tổ chức đoàn thể tham gia duy trì, quản lý; hoàn thành trước ngày
20/8/2017.
+ Tiếp tục tổ chức kiểm tra, rà soát, báo cáo số lượng phường, xã đã tổ chức
làm việc với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký danh hiệu cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp văn hóa; Tổng hợp báo cáo cụ thể tình hình thực hiện và tham mưu
UBND thành phố văn bản đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan đơn vị trên địa
bàn, yêu cầu hoàn thành trước ngày 10/8/2017.
- Giao Ban quản lý công trình chủ trì phối hợp các phòng, ban liên quan hoàn
thiện các thủ tục tiến hành ký hợp đồng với đơn vị Tư vấn về xây dựng chương
trình phát triển đô thị thành phố Hà Tĩnh và Đề án đề nghị công nhận thành phố Hà
Tĩnh là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Hà Tĩnh, yêu cầu hoàn tất các thủ tục trước
ngày 20/8/2017.
3. Về xây dựng nông thôn mới:
Giao Văn phòng điều phối Nông thôn mới:
+ Sau khi kiểm tra rà soát của Văn phòng NTM tỉnh và thông báo của Ban
chỉ đạo NTM thành phố tại buổi làm việc với cán bộ cốt cán xã Thạch Hưng, tham
mưu văn bản phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân phụ trách từng tiêu chí
và giao các phòng, ban liên quan phân công cán bộ chuyên môn trực tiếp phối hợp
với các cán bộ công chức chuyên môn để thực hiện, giải quyết, đẩy nhanh các hồ
sơ, thủ tục; yêu cầu hoàn thành trước ngày 10/8/2017;
+ Tham mưu Ban Thường vụ Thành uỷ ban hành văn bản phân công nhiệm
vụ cho các Tổ chức đoàn thể thành phố trong việc chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc xã
Thạch Hưng trong thực hiện các tiêu chí NTM; văn bản tham mưu trước ngày
07/8/2017.
+ Chuẩn bị nội dung, tham mưu tổ chức buổi làm việc giữa lãnh đạo thành
phố với xã Thạch Trung để cho ý kiến về nhiệm vụ phát triển KTXH, QPAN của
xã, trước ngày 10/8/2017.
+ Tiếp tục tham mưu UBND thành phố tổ chức làm việc với các xã để kiểm
tra, chỉ đạo việc xây dựng nông thôn mới định kỳ vào thứ 7 hàng tuần.
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4. Về thực hiện chương trình mục tiêu, các dự án xây dựng cơ bản:
- Đối với công trình xây dựng Trung tâm Hành chính công và trụ sở làm việc
của các đơn vị thành phố: Giao phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì tham mưu
UBND thành phố tổ chức làm việc với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và các sở ngành
liên quan để họp tháo gỡ vướng mắc tài sản Trụ sở BCH quân sự cũ, tham mưu tổ
chức họp trước ngày 5/8/2017; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để phê duyệt dự
án sau các sở ngành thẩm định, phê duyệt.
- Giao các phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Quản lý đô thị theo chức năng
nhiệm vụ tăng cường đôn đốc các địa phương (nhất là các phường xã đã được điều
chuyển bổ sung xi măng) đẩy nhanh tiến độ thi công và giám sát chặt chẽ chất
lượng của các công trình mục tiêu, thường xuyên cập nhật tiến độ, báo cáo UBND
thành phố để chỉ đạo kịp thời; tham mưu họp soát xét, đẩy nhanh tiến độ các công
trình xây dựng cơ bản yêu cầu trước 20/8/2017.
- Liên quan đến hệ thống xử lý nước thải cụm CN Thạch Đồng: Giao phòng
Kinh tế cung cấp hồ sơ văn bản liên quan cho Ban Quản lý công trình. Ban Quản lý
công trình tham mưu UBND thành phố buổi làm việc với Sở Công thương và các
đơn vị liên quan để triển khai việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải, tổ chức làm
việc trước ngày 15/8/2017.
- Đối với các dự án đầu tư hạ tầng phát triển quỹ đất đã được thành phố quyết
định chủ trương đầu tư: giao Ban Quản lý công trình khẩn trương xây dựng đường
găng tiến độ thực hiện của từng dự án, báo cáo UBND thành phố trước ngày
07/8/2017, hàng tuần báo cáo tiến độ thực hiện lãnh đạo UBND phụ trách để tăng
cường chỉ đạo thực hiện.
- Đối với dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Công Trứ hiện đã được
UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, giao Ban Quản lý công trình khẩn trương
khâu nối với các sở ngành liên quan để hoàn thiện các thủ tục còn lại để triển khai
thực hiện. Tham mưu tổ chức họp triển khai công tác GPMB dự án này trước ngày
10/8/2017.
+ Giao phòng Tài nguyên – Môi trường tham mưu UBND thành phố ban
hành Quyết định thành lập Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án và tiến
hành các bước để triển khai công tác giải phóng mặt bằng ngay từ đầu tháng
8/2017.
+ Giao phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu văn bản đề nghị tỉnh bố trí
tạm ứng nguồn kinh phí GPMB thực hiện dự án; hoàn thành văn bản gửi UBND
tỉnh trước ngày 5/8/2017.
5. Về dự án cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công tác
quản lý đất đai, môi trường:
- Giao phòng Tài nguyên – Môi trường, Ban quản lý dự án tham mưu UBND
thành phố ban hành quyết định thành lập tổ kiểm tra, trực tiếp làm việc với các đơn
vị tư vấn và lãnh đạo UBND tại từng phường, xã trong tháng 8/2017 để rà soát, đẩy
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nhanh tiến độ thực hiện; tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định trước
ngày 5/8/2017.
- Giao phòng Tài nguyên – Môi trường chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý
đô thị, Ban Quản lý công trình và UBND phường Tân Giang thống nhất việc cắm
mốc giới Hào Thành và mốc giới quy hoạch, yêu cầu hoàn thành trước ngày
10/8/2017.
- Giao phòng Tài nguyên – Môi trường chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế
và các đơn vị liên quan tiến hành việc kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm hành chính
đối với Lò giết mổ gia súc tại phường Tân Giang. Đồng thời tham mưu UBND
thành phố xây dựng lộ trình, phương án di dời Lò giết mổ đến địa điểm phù hợp
trong thời gian tới.
6. Về công tác thu ngân sách:
- Giao phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu tổ chức buổi làm việc với Chi
cục Thuế thành phố để rà soát, tăng cường thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách các
tháng cuối năm 2017; tổ chức trước ngày 15/8/2017.
7. Lĩnh vực kinh tế:
a) Về chuyển đổi mô hình quản lý chợ:
Giao phòng Kinh tế:
- Chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch và các phòng, ban liên
quan hoàn chỉnh lại phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ thành phố sau khi
tiếp thu các ý kiến góp ý của các Sở, ngành và có kết luận của Đoàn thanh tra tỉnh.
Tham mưu UBND thành phố tổ chức cuộc họp để Thường trực HĐND, lãnh đạo
UBND thành phố cho ý kiến, yêu cầu hoàn thành trước ngày 18/8/2017.
- Đối với chợ Bình Hương: tiếp tục liên hệ với các sở ngành cấp tỉnh trong
việc xử lý việc thu hồi giấy phép đầu tư, yêu cầu hoàn thành trước ngày 15/8/2017
và tham mưu UBND thành phố có phương án kêu gọi đầu tư trong thời gian tới.
- Đối với chợ Cầu Đông, tiếp tục phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch
nghiên cứu cơ sở pháp lý và tham khảo kinh nghiệm chuyển đổi chợ các địa phương
khác để tham mưu phương án chuyển đổi trình UBND thành phố trong tháng
8/2017.
b) Về bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển: Giao phòng Kinh tế tham
mưu, chuẩn bị nội dung họp xin ý kiến của Ban chỉ đạo về các đối tượng kê khai,
bồi thường, tổ chức họp trước ngày 5/8/2017.
c) Tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, xử phạt tình trạng
giết mổ gia súc gia cầm không đảm bảo quy định trên địa bàn.
8. Về công tác giải phóng mặt bằng:
a) Giao Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố phối hợp với
các phòng, ban đơn vị liên quan rà soát, xử lý dứt điểm các vướng mắc, tồn đọng về
GPMB nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trên địa bàn (nhất là
các dự án: QL1A, các hạng mục dự án ADB, dự án PPP, đường Lê Duẩn kéo dài...).
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Đối với các trường hợp đã thực hiện đầy đủ các chính sách nhưng cố tình
chây ỳ, không chấp hành việc di dời, yêu cầu các phòng, ban liên quan hoàn tất các
quy trình thủ tục, tiến hành cưỡng chế giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp
luật để đảm bảo tiến độ triển khai dự án.
b) Đối với dự án Đê Hữu Phủ:
- Giao Thanh tra phối hợp với phòng Tài nguyên & Môi trường, Ban Bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư, UBND phường Đại Nài tham mưu Quyết định thành lập
Tổ kiểm tra nguồn gốc đất, phương án bồi thường đối với hộ ông Hồ Văn Toán, yêu
cầu hoàn thành trước ngày 15/8/2017. Chỉ đạo UBND phường Đại Nài tuyên
truyền, vận động hộ gia đình bàn giao mặt bằng, trường hợp gia đình không tự
nguyện di dời thì tiến hành việc cưỡng chế, bảo vệ thi công theo quy định để đảm
bảo an toàn trước mùa mưa lũ.
- Liên quan đến đường công vụ thi công đê và đường Lê Bá Cảnh: Giao
phòng quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý công trình, UBND phường
kiểm tra hồ sơ, xác định rõ trách nhiệm, báo cáo UBND thành phố. Tham mưu
UBND thành phố phương án xử lý trước ngày 15/8/2017.
c) Giao Ban Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phối hợp với các phòng liên
quan tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc liên quan đến công tác GPMB đối với
một số hộ dân liên quan dự án Công viên - ADB tại phường Hà Huy Tập, yêu cầu
hoàn thành trước ngày 10/8/2017.
9. Về việc đấu giá các lô đất thuộc hạ tầng vốn vay Bộ Tài chính:
- Giao phòng Tài nguyên & Môi trường chủ trì, phối hợp với phòng Tài
chính - Kế hoạch thống nhất, đôn đốc đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức đấu giá
ban hành quy chế bán đấu giá trước ngày 5/8/2017, hoàn thiện các thủ tục để tổ
chức phiên đấu giá trong tháng 8/2017; phối hợp với Ban Quản lý công trình để đo
đạc, xác định diện tích thực tế của các lô đất trước khi tổ chức phiên đấu giá, yêu
cầu hoàn thành trước 10/8/2017.
10. Về lĩnh vực quản lý an toàn giao thông, trật tự đô thị:
- Giao phòng Quản lý đô thị:
+ Chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý trật tự đô thị tổ chức họp quán triệt, chỉ
đạo UBND các phường, xã tiếp tục ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông, kỷ
cương đô thị theo Kế hoạch số 42 của UBND thành phố trước ngày 20/8/2017; tiếp
tục tuyên truyền mạnh mẽ, thường xuyên trên hệ thống phát thanh truyền hình của
thành phố và các phường xã.
+ Chủ trì, phối hợp với UBND phường Bắc Hà rà soát, phân loại việc di dời
của các hộ tại Khu tập thể Bệnh viện cũ; tham mưu UBND thành phố tổ chức cuộc
họp mời các cơ quan liên quan (Sở Xây dựng, Sở Y tế và các đơn vị liên quan) để
tiến hành xử lý, yêu cầu hoàn thành trước ngày 10/8/2017.
+ Chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế tổng hợp lại số lượng cột điện vướng
mắc, cần di dời. Tham mưu UBND thành phố tổ chức cuộc họp với Sở Công
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thương, công ty Điện lực, UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan để bàn
phương án xử lý, họp trước ngày 10/8/2017.
+ Đối với các dự án tiểu công viên, ngoài các dự án đã được Ban SRDPIWMC đầu tư xây dựng, giao phòng Quản lý đô thị kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc các
địa phương khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, sớm triển khai xây dựng.
- Giao Đội quản lý trật tự đô thị tiếp tục tăng cường việc xử phạt vi phạm
hành chính đối với các hành vi vi phạm theo quy chế Quản lý đô thị; xử lý nghiêm
trách nhiệm của người đứng đầu của các địa phương, đơn vị để xẩy ra vi phạm trật
tự đô thị theo thẩm quyền, địa bàn, tuyến phố được phân công theo quy định tại
Quyết định 1621/QĐ-UBND của UBND thành phố ngày 22/8/2016, hàng tuần báo
cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố.
11. Liên quan đến việc gắn biển số nhà:
- Giao phòng Quản lý đô thị phối hợp với Đội trật tự đô thị hoàn chỉnh
phương án triển khai việc gắn biển số nhà theo Kế hoạch, ưu tiên thực hiện trước
đối với các đơn vị xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị.
- Giao phòng Tài chính - Kế hoạch tổ chức thẩm định và tham mưu UBND
thành phố ban hành quyết định phân bổ kinh phí theo lộ trình để triển khai thực hiện
trước ngày 5/8/2017.
12. Lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo:
- Liên quan đến việc tiếp nhận giáo viên: Giao phòng Giáo dục – Đào tạo tiến
hành rà soát, báo cáo cụ thể về cơ cấu, số lượng giáo viên các cấp học, đặc biệt là
cấp tiểu học để tham mưu UBND thành phố văn bản đề xuất UBND tỉnh việc tuyển
dụng, tiếp nhận số giáo viên còn thiếu theo quy định; tham mưu UBND thành phố
họp bàn phương án cụ thể trước 15/8/2017.
- Tổ chức tốt công tác tuyển sinh năm học mới 2017-2018 của các trường
học, cấp học trên địa bàn theo kế hoạch, phương án của thành phố.
- Giao Phòng Giáo dục – Đào tạo khẩn trương tham mưu văn bản chỉ đạo của
UBND thành phố về việc thực hiện chương trình VNEN trên tinh thần kết luận của
UBND tỉnh, yêu cầu tham mưu phương án trình UBND thành phố trước ngày
10/8/2017.
13. Lĩnh vực Văn hóa – Thông tin:
- Về triển khai một số nội dung định hướng thành phố thông minh, giao
phòng TC-KH chủ trì phối hợp với các phòng, ban đơn vị liên quan trên cơ sở nội
dung văn bản số 4415/UBND-VX, ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh, khẩn trương
tham mưu, đề xuất những nội dung cụ thể (Nội dung công việc, thời gian triển
khai, dự kiến nguồn lực), báo cáo UBND thành phố trước ngày 10/8/2017.
- Liên quan đến việc sửa đổi tên đường Nguyễn Hàng Chi, giao phòng Văn
hóa thông tin tham mưu UBND thành phố văn bản gửi Ban Văn hoá – Xã hội,
Thường trực HĐND tỉnh đề nghị sửa đổi tên đường, yêu cầu hoàn thành trước ngày
10/8/2017.
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- Giao Văn phòng HĐND-UBND thành phố, Ban quản lý dự án và các
phòng, ban liên quan hoàn tất hồ sơ, tham mưu phương án xử lý dứt điểm tồn đọng
dự án chính quyền điện tử trong tháng 8/2017.
14. Lĩnh vực Y tế:
- Giao phòng Y tế tham mưu UBND thành phố có văn bản chỉ đạo các địa
phương, đơn vị khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất
huyết trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 04/8/2017.
15. Về kỷ luật, kỷ cương hành chính:
- Giao Phòng Nội vụ tổng hợp góp ý, hoàn thiện trình UBND thành phố
Quyết định điều chỉnh Quy định về chấm điểm người đứng đầu trước ngày
15/8/2017; tham mưu đánh giá, chấm điểm trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch
UBND các phường, xã quý 2 năm 2017, yêu cầu hoàn thành trước 20/8/2017.
- Tham mưu, đôn đốc việc thực hiện nghiêm Quy định về trách nhiệm xin lỗi
theo Quyết định 1826/QĐ-UBND, ngày 27/9/2016 của UBND thành phố.
- Giao Văn phòng HĐND-UBND thành phố đôn đốc, tổng hợp báo cáo lãnh
đạo UBND thành phố tiến độ công việc hàng tuần; chủ động sắp xếp lịch theo
chương trình công tác tháng và nội dung kết luận cuộc họp đảm bảo hiệu quả, kịp
thời.
- Đề nghị các đồng chí lãnh đạo UBND thành phố theo lĩnh vực được phân
công, tập trung chỉ đạo để xử lý dứt điểm các công việc đảm bảo việc thực hiện
nghiêm túc các nội dung thông báo này.
Ủy ban nhân dân thành phố thông báo kết luận cuộc họp giao ban UBND
thành phố phiên thường kỳ tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch UBND thành phố để các
phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã, tổ chức và cá nhân liên quan biết, phối
hợp tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy (B/c);
- Thường trực HĐND thành phố (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thành phố;
- Đội QLTT Đô thị;
- Chánh, phó Văn phòng HĐND-UBND, CVTH;
- Chủ tịch UBND các phường, xã;
- Lưu: VT, VP.
- Gửi: + Bản giấy các TP không nhận được bản điện tử;
+ Bản điện tử các thành phần còn lại.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Trần Quốc Đạt
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