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NGH! QUYET 
CÜA BAN THUONG \TJ  TINE UY 

v nãng cao cht lirçrng dan s tinh Lao Cal 
den näm 2030, tam nhln den näm 2050 

I. TI1NH HINH 

Trong nhtrng näm qua, cong tác nâng cao chit 1uçng dan so trên dja 
bàn tinh Lao Cai da dirçic cp üy dãng các cp quan tam lânh do, trin khai 
và dat  dixçic nhiu kt qua quan tr9ng gop ph.n thüc d.y qua trInh phát trin 
kinh t x hOi  cüa tinh. Chi s phát trin con ngithi (HDI) tfrng buc duçic 
cãi thin; m.ng lithi chäm soc sirc khóe và t chüc b may lam cong tác dan 
s6 tip tic duGc kin toàn và phát trin; tui thç trung bInh tang qua các näm. 
Cong tác truyn thông chuyn di hành vi dixçc tang cthng; chat hrqng djch 
vçi k hoach hóa gia dInh, chäm soc sirc khOe sinh san ngày càng cao; tüng 
buâc thirc hin thm soát bnh, tt bm sinh. Cong tác chäm soc dinh duO'ng 
ducc trin khai thirc hin hiu qua; vic chäm soc süc khOe ngithi cao tui, 
ngithi khuyt tt duçic quan tam thirc hin. TInh trng tao hôn, hon nhân cn 
huyêt thông, mat can bang gith tInh khi sinh ngày càng giãm. 

Tuy nhiên, nhiêu chi tiêu quan tr9ng ye chäm sOc, nâng cao süc khOe 
cOn dt thp so vài toàn quc. Tui th9 bInh quân tang chm, s6 11am trung 
bmnh sang khOe mnh cOn thp; tm vóc, th lirc và sue bn cña ngui dan 
chm dirçic cãi thin. TSi  1 mc các bnh nhu tiu dung, tim mach,  huyt áp, 
dc bit t' 1 ngithi mc bnh ung thu ngày càng tang và có xu huàng tré hóa. 
Y thüe ye chäm sOc, nâng cao sue khOe nhât là vüng nông thôn, vüng dông 
bào dan tc thiu s cOn nhiu han ch& t' 1 tir vong bà mc, tir vong tré em, 
t 1 suy dinh duOng tré dixâi 05 tui vn cOn cao so vói toàn qu& và có sir 
chênh 1ch giüa các vüng. T 1 phii nü mang thai, tré s sinh duqc tip cn 
sang 19c tnrâc sinh, sang l9c s sinh cOn thp; tInh trng tao hôn, sinh con 
sam cOn tn tai  a mt s yang dng bào dan tc thiu s& Phong trào rén 
luyn nâng cao th chit ngi.nii dan trong cong dng cOn chua rng khp. Thu 
nhp bInh quân du ngRñ viing nông thôn, dng bào dan tc thiu s cOn 
thp so vài mat  bang chung toàn tinh. 

Nguyen nhân chü yu cüa nhüng han  ch là do mt s cp üy, chInh 
quyn chua nhn thuc day dü v tInh chik luçic, thm quan tr9ng và nghTa cUa 
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cong tác nâng cao chit hrçrng dan s& chi dao  chin quyt ha,  chin hiu qua; 
cOng tác phôi hcp gira các ca quan, don vj, dja phircrng trong th%rc hin Cong tác 
dan s chua thiiông xuyên, thiu chtt ch. T chüc b may lam cong tác dan s 
có nhüng bin dng, thay di, han  ch hiu qua hoat dng. Di ngü cong tác 
viên dan s ch d däi ng con thp, hoat dng chua hiu qua. Ngun 1irc du hr 
cho y t mài dáp irng dugc thu cu cc bàn. Cong tác xa hi hóa, huy drng kinh 
phI cho giáo dic vñng cao cOn h?n  ch. Nhn thirc cña mt b phn dng bào 
dan tc vting cao v cong tác dan so cOn chua thirc sir d.y áü. 

II. QUAN DIEM, MVC  TIEU 

1. Quan dim 

- Nâng cao chit luçmg dan s là nhim vti chInh frj quan tr9ng hang dâu 
cüa cp üy các cp, cüa cã h thng chinh trj và toàn xa h5i. Cht krcmg dan so 
là yu t d.c bit quan tr9ng trong phát trin kinh t - xä hi, báo dam quic 
phOng, an ninh cüa tinh. 

- Quan trit sâu sc và trin khai dy dü các mic tiêu, thim vi Nghj 
quyt si 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 cüa Hi nghj 1.n thi'r sáu Ban Chap 
hành Trung i.rcing Dáng khóa XII v cong tác dan s trong tInh hInh mdi; tp 
trung chuyn tr9ng tam chInh sách dan s tr k hoach hóa gia dInh sang dan 
s và phát trin; cong tác dan s phãi toàn din các mt quy mO, c c.u, phân 
b& dc bit là chit hiçmg dan s; ding thO'i phài quan tam tAt cã cac mt v 
th 11rc, trI 1irc, thu nhp; chü tr9ng nâng cao chit hrçmg dan s yang khó 
khàn, yang dng bào dan tc thiu s. 

- Du hr cho cong tác dan s6 là dAu lii cho phát trin; ixu tiên b ti-I ngân 
sách dja phmmg cho cong tác dan s', nâng cao ch.t hrqng dan s; lng ghép các 
nhim vi nâng cao ch.t hxçng dan s vào các hoat dng chiiang trmnh miic tiêu 
trên dja bàn; d.y math  img diing cOng ngh thông tin và tang cu&ng chuyn di 
s trong cong the dan s; tp trung huy dng các ngun lirc trong xã hi và sir 
dóng gop cüa nguOi dan, cong dng d thirc hin nâng cao chit krçmg dan s& 

2. Mic tiêu 

2.1. Myc tiêu chung 

Nâng cao chit krqng dan s6 tinh Lao Cai bão dam quy mO, co cäu, 
phân b dan cu phü hçTp vâi tInh hInh kinh t - xã hi cüa tinh. Duy trI vCtng 
chic mirc sinh thay th; quàn 1, chäm soc sire khôe nguYi dan; giãm t l 
mc bnh, t 1 tir vong do bnh tat. Quan tam cong the giáo diic nâng cao 
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nh.n thirc ngi1ôi dan, phn diâu nâng chi so phát triên con nguYi (HDI) cüa 
Lao Cai bang mirc trung bInh toàn quc vào nàm 2030. 

2.2. M(Ic tiêu cy the den nàm 2025, 2030 

a) Vquymôdáns 

(1) Duy tn t 1 tang dan s ti nhiên 1,2%, tng t' sut sinh (TFR, s 
con trung bInh/bà m) drni 2,3 con/ba rn vào näm 2025 và dithi 2,1 con/ba 
me vào närn 2030; 

(2) T' s gió'i tInh khi sinh (s tré traill00 tré gái) dixói 112 vào näm 
2025 và dithi 109 vào nàm 2030; 

b) V chAt lwcing dan sá 

(1) Dn nàm 2025 không con hon nhân cn huyt thng; dn näm 2030 
ca bàn không cOn tmnh trng tao hon trén dja bàn tinh; 

(2) T' lé khám, tu vn sue khOe tnrc kt hon cho thanh niên, vj thành nién 
(tir 15 tui tth len) dat  30% vào näm 2025, dat  90% vào näm 2030; 

(3) T' 1 bà mc mang thai duçic tm soát (sang lQc tnrOc sinh) It nht 
04 bnh, tt bm sinh ph bin dt trên 60% vào näm 2025; dat  trén 70% vào 
näm 2030; 

(4) T' 1 tré s sinh duçc tAm soát (sang icc sci sinh) It nhAt 05 loai bnh, 
tt bArn sinh ph bin dat  trên 60% vào näm 2025; dat  trên 90% vào näm 2030; 

(5) T' 1 tré em d1lài 05 tu6i suy dinh dixOng th thAp côi di.rài 26% vâo 
näm 2025 và dithi 23% vào nàm 2030; T' lê tré em duâi 05 tui suy dinh 
duO'ng th nhç can di.ri 13% vào nàm 2025 và di.thi 10% vào nàm 2030; sé, 
tré duOi 01 tui duqc tiêm chüng dAy dü dat  trén 98% vào näm 2025 và trên 
99% vào näm 2030; 

(6) T' suAt ti:r vong tré em di.rOi 01 tui dithi 12,5%o vào näm 2025 và 
duâi 10% vào näm 2030; tü vong tré em duâi 05 tui dithi 18,5%o vào näm 
2025 và di.rri 15% vào näm 2030; 

c,) Ve chi sphát trie2n con ngithi 

(1) Tui th trung binh dat  74 tui, thii gian sng khOe manh dat 66 nam 
vào 11am 2025; dat  75 tui, thi gian sang khOe rnanh dat  68 näm vào näm 2030. 

(2) Chiu cao trung bInh cüa ngixi tnràng thành (trênl 8 tui) di vi 
nam dat  167,0 cm, di vOi nft dat  157,0 cm vào näm 2025 và di vi nam dat 
168,5cm, di vài nü dat  157,5 cm vào nãm 2030; 
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(3) Phn du duy tn thu nh.p bInh quân du ngiRii cüa tinh trong tép 
15 tinh dirng d.0 cà nixóc; nâng mrc thu nhp vtiing nông thôn, vüng dng 
bào dan tc thiu s trnng duong müc thu nh.p trung bInh cUa toàn quc vào 
näm 2030. 

2.3. Dnh hu'óng ttln nám 2050 

Nâng cao cht lu'çing dan sé, toãn din Ca v trI hrc, th 1irc, bão dam ngun 
nhãn hrc dáp i'mg yêu cu phát trin kinh t - x hi, bão dam quc phông, an ninh 
& dja phucing, xây dçmg Lao Cai trâ thành tinli phát trin cüa vng Va cã nirâc. 

iii. cAc NHIM VU VA GIAI PHAP THUt HIN 

1. Tang cu*ng sr Iãnh duo, chi do cüa các cp üy, chInh quyn; 
i mói, nâng cao hiu Iirc quãn 1 nhà ntrrc; phát buy vai trô cüa Mt 

trãn t quc và các t chfrc chInh trl - xA hi 

Phát huy vai trè lânh d.o cüa cp u các c.p, dua cong tác dan s& dc 
bit là nâng cao ch.t luçmg dan s thành meit  ni dung tr9ng tam trong cong 
tác lânh d,o, chi dao  cüa c.p üy các c.p; xác djnh nâng cao ch.t hrçrng dan s 
là nhim vii dc bit quan tr9ng, lâu dài gop phn thirc hin th.ng lqi các 
nhim vi chmnh trj cüa tinh trong giai don tài. 

Nâng cao näng 1c, hiu lirc quán l nba nuâc cüa chInh quyn các cp; 
thirc hin lng ghép có hiu qua các yu t dan s trong các chin hrqc, quy 
hoch, k hoch phát trin kinh t - xä hi cUa dja phi.rang; xác djnh cong tác 
nâng cao chit luqng dan s không chi là nhim vi cüa ngành Y th ma con là 
trách nhim cUa ca h tMng chInh trj và toàn xã hôi. 

Phát huy vai trO cüa M.t tr.n T quc Vit Nam và các t chi'rc chInh 
trj - xã hi trong cong tác dan s. Tang cu&ng ph6i hçip giám sat vic thirc 
hin các chInh sách dan s; d.y manh  tuyên truyn, thirc hin các phong trào 
thi dua, các cuc vn dng v cong tác dan s& thirc hin np s6ng van minh, 
xây drng môi tmng sang lành mnh, nâng cao src khOe và diii stng 4t 
chit, tinh than c'i'ia nhân dan. 

2. Tang cumg cong tãc tuyên truyn, vn dng nâng cao cht 1u'g dan s6 
Di mâi các hot dng truyn thông, tuyên truyn, giáo diic nh.m nâng 

A F fl .. ' A s .,. cao nhan thirc, chuyen doi hanh vi va ung h9 tich circ cua toan xa hQi ye nang 
cao chat luçmg dan s; hInb thành kin thi'rc, k näng v dan s& s'Crc khoê 
sinh san dung din, có h thng th h tré; chi1 tr9ng tuyên truyn, giáo diic 
a vüng sâu, vñng xa, yang dng bào dan tc thiu s; tao  sir chuyn bin 

A A A A A A A A manh me ye quy mo, c cau, phan bo va chat luqng dan so; gan nang cao 
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cht 1ung dan s6 trong mi quan h hthi co' vri phát trin kinh t - xä hi; 
duy trI mi.rc sinh thay th& giãm thiu mt can bang gii tInE khi sinE, t.n 
diing co' câu dan so yang, thIch üng vi già hoá dan so; phân bô dan sO hç)-p 1' 
giüa khu vrc thành thj và nông thôn. 

Tang cu&ng cung cp thông tin v dan s và phát trin. Tuyén truyn chü 
trrnmg, duô'ng 1i, chmnh sách cüa Dng, pháp 14t  cüa Nhà nxâc v dan s; miic 
dIch, nghTa, tm quan trçng, hiu qua cüa vic thirc hin các dch vii nâng cao 
cht luçmg dan so, kê hoach hóa gia dmnh, sirc khOe sinh san. D cao vai trô, 
trách nhim cüa gia dinh, nhà tnthng, cong  dng trong vic giáo dc v dan s; 
ngän ngira, giám thiu tin tth ch.m düt tInh trng tao hôn, hon nhân c.n huyt 
tMng, mang thai tui vi thành niên 6' dng bào dan tOe  thiu s& D.y math  tu' 
v,n, khám süc khOe tnrOc kt hôn; tm soát tnr6'c sinh và sau sinh; dinh duOig 
hçp 1, phông chng tác hai  cht gay nghin, sirc khôe ngu6'i cao tui... 

Phát huy ti da và linh hoat các loai hlnh tuyên truyn; d.y math  tuyen 
truyn trên các nn tang s& h thng thông tin cci s& và các phiro'ng tin 
truyn thông mâi, b.ng nhiu thir ting; nOi  dung tuyên truyn cn tr9ng tam, 
sat th?c tin, d nba, d hiu, d thirc hin dng th6'i phü hçp vâi tirng vising, 
trng nhóm di tixqng. Uu tiên các giãi pháp tip cn ngtthi dan 6' vüng cao, 
vCmg dông bào dan tOe  thiêu sO, vüng có diêu kin kinh tê - xã hOi  dc bit 
khó khan cña tinh. 

Van dng và phát huy vai trô cUa các chrc sac ton giáo, già lang, 
truâng bàn, ngir6'i có uy tin trong cong dng tham gia tuyen truyn v nâng 
cao chit hrçmg dan s& T chüc các chin djch truyn thông, các hoat dng 
truyn thông trrc tip tai  cong dng. 

Tang cu&ng cong tác dào tao,  tp hun nâng cao näng hrc, trinh dO 
chuyên mon cho can bQ lam cong tác truyn thông và thông tin co' s6' v cong 
tác nâng cao chat lizçmg dan so. 

3. Phát trin ming luii cung cp dch vii dan s, cham soc sO khOe ban du 

Tao diu kin phát trin các co sâ tii vn và djch vi v nâng cao ch.t 
luong dan s, khám sue khóe tnrâc hon than, sue khôe sinh san, k hoach 
hóa gia dInh, trn soát truâc và sau sinh, CC co sâ th diic, th thao... 

Du ti.r và nâng cp các bnh vin, trung tam y t& phông khám da khoa 
khu c, trtm y th; uu tiën du ti.r hoan thin, dOng bQ h thóng y t CO S1 ye 

nhan hrc, tri s&, trang thit bj, may moe d bâo dam dii diu kin cung cp djch 
vi chäm soc sirc khOe ban dAu, nâng cao ch.t 1ung dan s cho ngu6'i dan. 
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Thc hin t& cong the chàm soc sirc khóe ban du cho nhân dan: Giáo 
diic sirc khôe; kim soát chat  chë djch bnh; tiêm chüng phông bnh; bão dam 
thuc thi& yêu, hxong thirc, thrc phm, dinh duOng hgp 1 cho bà mçvà Ire em. 

Triën khai, nhân rng các rnô hinh, d an v nâng cao chit krçing dan s 
nhii: Sang 1pc lnràc sinh và so sinh; W vn và kham sIrc khôe tin hon nhãn; dy 
rn?nh xa hi hóa, tip thj xã hi, cung cp phuong tin tránh thai, san ph.m hang 
boa h trçY süc khôe sinh san; phèng chng tao hôn, hon nhan cn huyt thng... 

Phát trin mng lithi chäm soc scrc khóe cho ngir&i cao tui; du ttx, xây 
dirng các Co sà phiic Mi chüc näng, trung tam chäm soc sue khóe ngithi cao 
tui trong và ngoài cOng l.p; xây dirng và duy tn các 1oi hInh câu lac b 
nguô'i cao tuôi. 

D.y mnh nghiên ciru, üng diing khoa h9c Cong ngh trong chi dao, 
quán 1 cong tác nâng cao chit h.rçmg dan s& TIch circ chuyn di s, tang 
cithng cong the tMng kê, irng diing cong ngh thông tin trong diu tra, 
nghiên ciru eht 1uçmg dan s6 trén dja bàn tinh. Tich c1rc h9c tp kinh nghim 
v cong tác nâng cao chit luçing dan s ti.r các tinh trong nuc và qu& t& 4n 
ding hiu qua trong qua trmnh trin khai thc hin tai  dja phi.rcrng. 

4. Nãng cao th 1yc, tm vóc, sfrc khöe th cht, tinh than ngtrôi dan 

D.y m.nh các ho.t dng v phông, cMng suy dinh duOng; duy tn, 
triên khai hiu qua, nhân rng các mô hInh phông, chông suy dinh duOng t?.i 
cong dng, dinh throng hçc di.ràng. 

Trin khai hiu qua chuong trInh rèn 1uyn th ch.t, th diic, th thao. 
Nâng cao cht krçrng giáo diic tM ch.t, tam i trong nhà tnr&ng, k& hçrp chat 
ch vâi 1uyn t.p ngoài nhà tru?mg. Vn dng toàn dan tham gia các phong 
trào rèn 1uyn than th; dy mnh các hoat  dng van hóa, th thao. 

Tang cmng kim soát v báo dam an toàn v sinE thrc phm; khuyk 
nghj, pM bin ch d dinh throng, khu phn an phü hçp cho tirng nhóm di 
tuçlng. D.y manh  tuyên truyn gn vOi thirc hin các giãi pháp nhm giãm 
tiéu thi, ruçru, bia, thu6c lá và các san ph.m có hi cho sue khôe. 

5. Hoàn thin và thirc hin hiu qua các chInh sách, co' ché; bão 
dam ngun lirc nãng cao chat hrçng dan s6 

Huy dng, sü diving da dng các ngun lirc giãnh cho cong tác dan s, nâng 
cao chit luçmg dan s& lfu tiên M trI tir ngun ngân sách các cp, si1r diing hçp i 
ngun vn các Chuong trmnh miic tiêu quc gia, các ngun lirc tr các dir an trong 
và ngoài rnthc, nguôn 1irc tr xà hi hoá và các nguôn lirc hcip pháp khác. 
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Khuyn khIch các t chirc, doanh nghip, çá nhân trong và ngoài nuó'c 
du hr xây dirng các ca sâ san xut, phân phM, cung cp các phrnmg tin, 
djch vi dan s, nâng cao cMt hrçmg dan s, ngi.thi dan chi trã cho the djch vi 
nâng cao chit hxçmg dan s& 

Xây dirng, ban hành và trin khai thrc hin hiu qua các ehinh sách h 
trq cong tác dan s và phát trin dc thu tai  dja phucmg: ChInh sách dinh 
d'i.rOng; chInh sách diào tao  bi thrOng can b y th, các chmnh sách cOng táe 
giáo dic - dào tao,  h trg vic lam; chinh sách an sinh xã hi vüng dc bit 
khó khän, nguii dan tc thiu s& gia dInh ehInh sách... Hoàn thin ca ch 
giãi quyt tInh trng tao hôn, hon nhân cn huyt thng. 

6. Kin toän t chu'c b may, nâng cao näng liyc di ngü can b dan 
s; Tang cu'ô'ng hqp tác, d61 ngoi trong nâng cao chAt hrç'ng dan s 

Rà soát, kin toàn t chirc b may lam cong tác dan s6 t1r tinh dn c s 
theo huóng tinh gun, chuyên nghip, hiu qua; bão dam 100% xã, ph.r?mg, 
thj trAil có viên chüc dan s6 ducic dào tao  dáng vj tn vic 1am, 100% thôn, 
bàn, M dan ph có cong tác viên dan s ththng xuyên ducic dào tao  tp huAn, 
bi duOng, cp nht kin thirc v dan s di mói phucrng thire truyn thông 
4n dng, cung cap djch vi dáp img nhim vi mOi trong cong tác dan s& 

Nâng cao näng hrc cüa mng hthi lam cong tác dan s theo huàng tinh 
gçñ, hiu qua, chuyên nghip hóa, tré hóa; chü tr9ng thu hut nhân tài, dào t?o, 
bi duOng d xây dirng di ngfi có näng lirc trong cong tác di ngoi, Co nang 
hrc chuyên mon và ngoi ngtt, ting dan tc thi&i s6 dáp üng yêu cAu thim vu. 

Chu dng và tIch circ hi nhp quc t cong tác dan s mt each toàn 
din, sâu rng, 1mb hoat, hiu qua; tip thu các thành tru trong cong tác nâng 
cao chAt 1ung dan s tir các dja phrnmg trong cà nithc và qu6c M; thu hut 
các ngun vn nuâc ngoài và sir dting có hiu qua các ngun vn tài trçY ciXa 
các t chüc, cá nhân nixâc ngoài gop phAn thc hin thành cong các miic tiêu 
nâng cao chAt luçmg dan s tinh Lao Cai. 

IV. TO CHU'C THVC HIN 

1. Các dàng b trrc thuc, cAp üy các cAp t chüc quán trit va xay 
dirng chrnmg trInh, k hoach trin khai thirc hin hiu qua Nghj quyt; xac 
djnh nâng cao chAt hrcmg dan s là mt trong nhting nhim vi chInh trj quan 
trQng hang du cn tp trung chi dao,  tO chiXc thrc hin CO hiu qua. 

2. Dãng doàn HDND tinh, Ban Can sir Dâng UBND tinh chi dao  vic 
ra soát, xây dçrng, b sung các cci ch& chinh sách d dáp frng yêu cAu nâng 
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cao chit 1'irçmg dan s trên dja bàn tinh; tang cithng giám sat vic t chic 
trin khai thrc hin Nghj quyt. 

3. Ban Can si,r Dáng UBND tinh chi dao  xây dimg chrnmg trinh, k hoach 
thirc hin Nghj quyt; thra mic tiêu, nhim viii nâng cao chit 1u'cTng dan s vào k 
hoach phát trin kinh th - xã hi hng nm. Ci,i th hóa ni dung Nghj quyt thành 
các Co ch& chInh sách, d an, dir an, dng thOi b tn ngân sách và phân cong 
nhim vii cii th cho các cci quan, don vj, dla  phirong lien quan thirc hin. E)jnh 
k' tham mini cho Ban Thix&ng vi Tinh üy t chCrc so kit, tng kt Nghj quyt. 

4. Ban Tuyên giáo Tinh ñy chü tn thammuu, clii do huâng dn vic h9c tip, 
quñn trit, tuyen 1ruyn, ph bin thirc hin Nghi quyt; chi dto các co quan thông tin, 
báo clii thuông xuyên tuyên tmy&i, truyn thông vic tnin khai, thirc hin Ngh quyk 

5. Uy ban Mt trn T quc Vit Nam và các t chirc chinh tn - xã hi tinh, 
t chirc xã hi ngh nghip quán trit, tuyên truyn, trin khai thirc hin trong h 
thng, don vj mInh và ph& hçip trong d xut các chmnh sách và giám sat thirc 
hin Nghj quyt. 

6. Các cci quan tham mini, giüp vic Tinh üy theo chirc näng, nhim vi 
thix?mg xuyên theo dOi, kim tra, giám sat, don dc vic thirc hin, trin khai 
Nghj quyt. 

Nghj quy& nay dirge ph bin tài chi b, dãng viên và Nhân dan.!. 

NcTi nhân:  
-BOChInhtrj, 
- Ban BI thir, 
- Các Ban dâng Trung ircmg, 
- Van phông Trung tro11g Dâng, 
- Ban Can sr Dáng ChInh phü, 
- Ban Can sir Dãng BO Y té, 
- Các die Uy viên BCH Dãng bO tinh, 
- Các dãng doân, ban can sr clang, clang b tiirc thuc, 
- Uy ban MTTQ, các sâ, ban, ngành và các to 

chüc chInh trj - xa hi tinh, 
- Lânh do Van phOng Tinh üy, 
- Thu k BI thu Tinh üy, 
- Chuyên viên lông hcip, VPTU, 
- Luu Van phOng Tinh üy. 

Dng Xuân Phong 
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