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KẾ HOẠCH 

Tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020  

và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng 

 
 

Thực hiện Quyết định số 560/QĐ-BCĐTKCLQG ngày 30/12/2020 của 

Ban Chỉ đạo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 

2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng về ban 

hành Kế hoạch tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 

2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng 

(UNCAC), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế hoạch triển 

khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH  

Tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng (gọi tắt là Chiến 

lược quốc gia) và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham 

nhũng (gọi tắt là UNCAC) nhằm đánh giá toàn diện việc tổ chức triển khai thực 

hiện, mức độ đạt được mục tiêu; việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra 

trong Chiến lược quốc gia và Kế hoạch thực thi UNCAC trên địa bàn tỉnh kể từ 

khi Chiến lược quốc gia được ban hành đến nay; làm rõ những kết quả đạt được, 

ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và 

bài học kinh nghiệm; kiến nghị các biện pháp, giải pháp để thực hiện có hiệu 

quả công tác phòng, chống tham nhũng (gọi tắt là PCTN), xác định các nhiệm 

vụ trọng tâm để tổ chức thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.  

II. YÊU CẦU 

- Việc tổng kết Chiến lược quốc gia và Kế hoạch thực thi UNCAC phải 

bảo đảm toàn diện và sâu sắc. Trên cơ sở đánh giá cụ thể kết quả thực hiện các 

nhiệm vụ, giải pháp PCTN tại Nghị quyết Trung ương 3, Khóa X về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí, tập trung đánh giá tình 

hình thực hiện Chiến lược Quốc gia về PCTN đến năm 2020, Chương trình hành 

động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020 (được ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Chính 

phủ); đồng thời rà soát, đánh giá sự phù hợp, tương thích của pháp luật Việt 

Nam đối với Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng. 

- Việc tổng kết phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, 

tiết kiệm; phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của 

các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, đơn vị có 

liên quan. 
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III. NỘI DUNG TỔNG KẾT 

1. Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật PCTN, Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020, Chương trình 

hành động của Chính phủ về PCTN, Công ước Liên hợp quốc về chống tham 

nhũng: 

- Nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về 

công tác PCTN; tính tiên phong, gương mẫu của tổ chức đảng, đảng viên, cán 

bộ, công chức trong PCTN. 

- Các kết quả khác đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ 

trương, chính sách, pháp luật về PCTN; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định 

của pháp luật về PCTN; hiệu quả và chất lượng thực hiện. 

- Việc phổ biến, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện 

Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020, chương trình hành động của Chính 

phủ về PCTN, Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng. 

- Tình hình, kết quả và đánh giá việc tuyên truyền, phổ biến Chiến lược 

quốc gia PCTN, pháp luật về PCTN và Công ước Liên hợp quốc về chống tham 

nhũng. 

- Đánh giá những bất cập, vướng mắc của cơ chế, chính sách và những 

hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; nguyên 

nhân của những hạn chế, yếu kém. 

2. Việc thực hiện các nhóm giải pháp:  

Làm rõ những kết quả đã đạt được theo từng nhóm giải pháp, những việc 

chưa làm được, cũng như những khó khăn, hạn chế, tồn tại và phân tích rõ 

nguyên nhân, chú trọng phân tích sâu một số nội dung sau: 

a) Tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách, 

xây dựng và thực hiện pháp luật. 

- Hoàn thiện và thực hiện công khai, minh bạch các quy định về quản lý 

kinh tế - xã hội và PCTN trong các hoạt động: cải cách hành chính; quản lý, sử 

dụng đất đai, công sở; mua sắm công và thu, chi ngân sách; quản lý, sử dụng 

kinh phí chương trình mục tiêu, chương trình quốc gia, kinh phí nghiên cứu 

khoa học và phát triển công nghệ; quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên 

nhiên; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; quản lý vốn, tài sản của nhà nước và 

nhân sự trong doanh nghiệp có vốn nhà nước. 

- Công khai, minh bạch các quyết định trong hoạt động thanh tra, kiểm 

tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

- Các giải pháp đổi mới công nghệ quản lý và hạn chế tiêu dùng tiền mặt. 

- Đánh giá những bất cập, vướng mắc của cơ chế, chính sách, pháp luật và 

những hạn chế, yếu kém trong tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham 

nhũng; nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém. 
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b) Hoàn thiện chế độ công vụ, công chức, nâng cao chất lượng thực thi 

công vụ. 

- Thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng; quy định cụ thể, rành mạch chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cấp quản lý, khắc phục tình trạng chồng 

chéo, bỏ trống trong hoạt động quản lý. 

- Hoàn thiện và thực hiện các quy định về tuyển dụng, tiếp nhận, bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công 

chức; xử lý kiên quyết, kịp thời các vi phạm trong quản lý và sử dụng cán bộ, 

công chức. 

- Đưa nội dung PCTN vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, sinh viên, học sinh; tăng cường giáo dục liêm chính, nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, sinh viên, học sinh trong phòng 

ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng. 

- Thực hiện cơ chế về trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, nhất 

là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; cơ chế miễn nhiệm, bãi nhiệm, cho từ chức, 

tạm đình chỉ chức vụ của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ 

quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. 

- Thực hiện chính sách tiền lương hợp lý trong một số lĩnh vực đặc thù; 

chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức; 

- Việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn và công khai việc thực hiện 

chế độ, định mức, tiêu chuẩn sử dụng tài sản công của cán bộ, công chức, trước 

hết là của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

- Thực hiện các quy định về minh bạch về tài sản thu nhập; việc chi trả 

qua tài khoản đối với tất cả các khoản chi từ ngân sách nhà nước cho cán bộ, 

công chức. 

- Việc thực hiện các quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, đạo đức nghề 

nghiệp của cán bộ, công chức và tăng cường giám sát việc thực hiện theo quy 

định của pháp luật. 

c) Hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế, xây dựng môi trường kinh doanh 

cạnh tranh bình đẳng, công bằng, minh bạch. 

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách về hải quan, tín dụng, xuất nhập khẩu và 

một số lĩnh vực khác nhằm bảo đảm tính minh bạch, công bằng và cạnh tranh 

giữa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. 

- Việc hoàn thiện cơ chế để doanh nghiệp hạch toán chính xác, trung thực 

các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, phòng, 

chống rửa tiền và được phản ánh đồng thời trong cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế; 

thực hiện chế độ kiểm toán định kỳ, bắt buộc đối với mọi loại hình doanh 

nghiệp. 
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- Việc xử lý hành vi hối lộ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong 

việc tham gia đấu thầu, đấu giá; xử lý nghiêm hành vi gian lận thương mại; công 

bố công khai danh tính các cơ quan, tổ chức, cá nhân có vi phạm. 

- Xây dựng, hoàn thiện cơ chế quản lý, sử dụng đất đai, các nguồn lực 

công, bảo đảm công khai, minh bạch và xử lý nghiêm những sai phạm; việc triển 

khai thực hiện đấu thầu qua mạng; thực hiện cơ chế đấu giá công khai khi bán, 

thanh lý, giao, cho thuê tài sản công. 

d) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, 

xử lý tham nhũng. 

- Hoạt động giám sát công tác PCTN; thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực 

hiện Luật PCTN. 

+ Tình hình và kết quả hoạt động giám sát và hình thức giám sát của Đoàn 

đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân 

trong công tác PCTN. 

+ Đánh giá những bất cập, vướng mắc của cơ chế, chính sách, pháp luật 

và những hạn chế, yếu kém trong công tác giám sát công tác PCTN, thanh tra, 

kiểm tra trách nhiệm thực hiện Luật PCTN; nguyên nhân của những hạn chế, 

yếu kém. 

- Việc phát hiện, xử lý tham nhũng. 

+ Kết quả phát hiện tham nhũng qua công tác tự kiểm tra, thanh tra, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, điều tra, truy tố, xét xử. 

+ Kết quả xử lý hành vi tham nhũng: xử lý cá nhân tham nhũng, xử lý 

trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan. 

+ Đánh giá những bất cập, vướng mắc của cơ chế, chính sách, pháp luật 

và những hạn chế, yếu kém trong công tác phát hiện và xử lý tham nhũng; 

nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém. 

- Công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự 

về kinh tế, tham nhũng. 

+ Tình hình thiệt hại do tham nhũng gây ra. 

+ Kết quả thu hồi tài sản và khắc phục thiệt hại do tham nhũng. 

+ Đánh giá những bất cập, vướng mắc của cơ chế, chính sách, pháp luật 

và những hạn chế, yếu kém trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng; nguyên 

nhân của những hạn chế, yếu kém. 

- Mô hình tổ chức các cơ quan phòng, chống tham nhũng và sự phối hợp 

công tác giữa các cơ quan PCTN. 

+ Việc tổ chức, bố trí cán bộ chuyên trách, phân định trách nhiệm trong 

các cơ quan chức năng phòng, chống tham nhũng; việc xây dựng, kiện toàn 

Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng thuộc Thanh tra tỉnh theo Thông tư 

liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08/9/2014 của Thanh tra Chính 
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phủ và Bộ Nội vụ; việc thực hiện chế độ, chính sách, đãi ngộ đối với đội ngũ cán 

bộ, công chức làm công tác PCTN. 

+ Công tác phối hợp của các cơ quan thanh tra, điều tra, viện kiểm sát, tòa 

án và các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan trong PCTN. 

+ Đánh giá hiệu quả của mô hình tổ chức PCTN hiện nay, chất lượng, 

hiệu quả của đội ngũ cán bộ làm công tác PCTN. 

+ Đánh giá những bất cập, vướng mắc của cơ chế, chính sách, pháp luật 

và những hạn chế, yếu kém trong việc kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động 

của các cơ quan chức năng PCTN, trong việc thực hiện cơ chế phối hợp giữa các 

cơ quan PCTN; nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém. 

đ) Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn xã hội trong phòng, 

chống tham nhũng. 

- Việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức 

của người dân về tác hại của tham nhũng, trách nhiệm của xã hội trong công tác 

PCTN. 

- Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các 

tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong công tác PCTN. 

- Vai trò của báo chí, truyền thông trong công tác PCTN. 

- Việc bảo vệ, khen thưởng người tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng; 

khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác PCTN. 

3. Đánh giá mức độ thực hiện các mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của 

CLQG trong công tác PCTN; đánh giá việc thực hiện UNCAC; nguyên nhân của 

những hạn chế, bất cập. 

4. Kiến nghị đề xuất chiến lược PCTN giai đoạn 2020 - 2030. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Thanh tra tỉnh: 

- Hướng dẫn các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố xây dựng 

báo cáo tổng kết; tổng hợp kết quả, trình dự thảo Báo cáo tổng kết CLQG 

phòng, chống tham nhũng và Kế hoạch thực hiện UNCAC của UBND tỉnh trước 

ngày 10/3/2021; hoàn thiện Báo cáo tổng kết trước ngày 13/4/2021. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan có liên 

quan chuẩn bị nội dung, chương trình, kinh phí, thành phần, địa điểm tổ chức 

Hội nghị tổng kết CLQG phòng, chống tham nhũng và Kế hoạch thực hiện 

UNCAC của UBND tỉnh trước ngày 15/3/2021. 

2. Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển 

khai, quán triệt kế hoạch và xây dựng báo cáo tổng kết CLQG phòng, chống 

tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện UNCAC theo đề cương báo 

cáo và phụ lục gửi kèm theo Kế hoạch này  
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Thời kỳ lấy số liệu: từ ngày 01/6/2009 đến ngày 31/5/2020, gửi về Thanh 

tra tỉnh trước ngày 01/3/2021. 

3. Trong báo cáo tổng kết, theo chức năng, nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị 

sau đây có trách nhiệm đánh giá cụ thể về một số nội dung thuộc nội dung tổng 

kết, cụ thể: 

3.1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá các 

nội dung: 

- Việc hoàn thiện và thực hiện công khai, minh bạch các quy định về quản 

lý kinh tế, xã hội và PCTN trong các hoạt động: mua sắm công và thu, chi ngân 

sách; quản lý, sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu, chương trình quốc gia; 

cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; quản lý vốn, tài sản của nhà nước và nhân 

sự trong doanh nghiệp có vốn nhà nước; kinh phí nghiên cứu khoa học và phát 

triển công nghệ; 

- Việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn và công khai việc thực hiện 

chế độ, định mức, tiêu chuẩn sử dụng tài sản công của cán bộ, công chức, trước 

hết là của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị; việc thực hiện cơ chế 

đấu giá công khai khi bán, thanh lý, giao, cho thuê tài sản công. 

3.2. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá các 

nội dung: 

 - Việc đưa nội dung PCTN vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức; tăng cường giáo dục liêm chính, nâng cao nhận thức, trách nhiệm 

của đội ngũ cán bộ, công chức trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng. 

- Việc thực hiện cải cách hành chính; thực hiện cơ chế về trách nhiệm giải 

trình của cán bộ, công chức, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; cơ chế 

miễn nhiệm, bãi nhiệm, cho từ chức, tạm đình chỉ chức vụ của người đứng đầu 

khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ 

trách. 

- Việc thực hiện phân công, phân cấp; quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của mỗi cấp quản lý, khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống trong 

hoạt động quản lý. 

- Hoàn thiện và thực hiện các quy định về tuyển dụng, tiếp nhận, bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công 

chức; xử lý các vi phạm trong quản lý và sử dụng cán bộ, công chức. 

 - Việc thực hiện chính sách tiền lương hợp lý trong một số lĩnh vực đặc 

thù; chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức. 

3.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan  

đánh giá các nội dung:  

- Việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế quản lý, sử dụng các nguồn lực công. 

- Việc triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng; việc xử lý hành vi hối lộ 

trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong việc tham gia đấu thầu, đấu giá. 
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3.4. Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá 

các nội dung: 

 - Việc hoàn thiện, thực hiện cơ chế để doanh nghiệp hạch toán chính xác, 

trung thực các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, 

phòng, chống rửa tiền và được phản ánh đồng thời trong cơ sở dữ liệu của cơ 

quan thuế. 

- Việc thực hiện chế độ kiểm toán định kỳ, bắt buộc đối với các loại hình 

doanh nghiệp. 

3.5. Cục Hải quan tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ, đánh giá các nội dung: 

 - Việc hoàn thiện, thực hiện cơ chế, chính sách về hải quan, xuất nhập 

khẩu và một số lĩnh vực khác nhằm bảo đảm tính minh bạch, công bằng và cạnh 

tranh giữa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. 

- Việc xử lý các hành vi gian lận thương mại; việc công bố công khai 

danh tính các cá nhân, tổ chức vi phạm. 

3.6. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan đánh giá nội dung: Việc hoàn thiện, thực hiện công khai, minh bạch các 

quy định về quản lý kinh tế, xã hội phục vụ công tác PCTN trong các hoạt động 

quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên thiên nhiên. 

3.7. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

đánh giá nội dung: Việc đưa nội dung PCTN vào chương trình đào tạo, bồi 

dưỡng cho học sinh; tăng cường giáo dục liêm chính, nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm cho học sinh trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng. 

3.8. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá nội 

dung: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo giục pháp luật về PCTN. 

3.9. Ngân hàng Nhà nước tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

đánh giá nội dung: Việc hoàn thiện, thực hiện các chính sách về tín dụng; các 

giải pháp đổi mới công nghệ quản lý và hạn chế tiêu dùng tiền mặt; việc chi trả 

qua tài khoản đối với tất cả các khoản chi từ ngân sách nhà nước cho cán bộ, 

công chức. 

4. Đề nghị Ban Nội chính Tỉnh uỷ đánh giá các nội dung:  

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, 

xử lý tham nhũng. 

- Công tác phối hợp giữa các cơ quan hữu quan trong PCTN; việc thu hồi 

tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng. 

5. Đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đánh giá về hình thức, 

kết quả hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, 

các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác PCTN. 



8 

 

6. UBND tỉnh dự kiến tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến lược quốc gia 

PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện UNCAC trước ngày 08/4/2021 và 

gửi báo cáo về Thanh tra Chính phủ trước ngày 15/4/2021. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, cơ 

quan, tổ chức và UBND các huyện, thành phố kịp thời báo cáo những khó khăn, 

vướng mắc phát sinh về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh); Thanh tra tỉnh có trách 

nhiệm tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết./. 

 
 

Nơi nhận:   
- Thanh tra Chính phủ; 

- TT. Tỉnh ủy; 

- TT. HĐND tỉnh;                                                                                                                     

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh; 

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh; 

- Các Ban đảng: BNCTU, UBKTTU;  

- Các sở, ban, ngành; 

- VKSND tỉnh, TAND tỉnh, Cục THADS tỉnh;  

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh; 

Các phòng CV, HCQT, TT THNC 

- Lưu: VT, THNC (HTMĐ)                                                                                       

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà 
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