
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NAM TRỰC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /KL-UBND Nam Trực, ngày       tháng 01 năm 2022 

 

KẾT LUẬN THANH TRA 

Về việc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND các xã Nam Hồng,  

Nam Thái, Nam Tiến - huyện Nam Trực  

 

Thực hiện Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của Chủ tịch 

UBND huyện Nam Trực về việc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật 

về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND các xã Nam 

Hồng, Nam Thái, Nam Tiến - huyện Nam Trực, từ ngày 13/01/2022 đến ngày 

18/01/2022, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại các đơn vị: UBND xã Nam 

Tiến, UBND xã Nam Thái, UBND xã Nam Hồng.  

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 12/BC-ĐTTr ngày 21/01/2022 của 

Trưởng đoàn thanh tra, Chủ tịch UBND huyện kết luận thanh tra như sau: 

I. Khái quát chung 

Xã Nam Hồng, Nam Thái, Nam Tiến là 03 xã trực thuộc địa giới hành 

chính của huyện Nam Trực. Với lợi thế nhất định về địa lý, kinh tế, chính trị các 

xã đã tích cực thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà 

nước nhằm giữ vững ổn định an ninh chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 

hội, hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao. 

Cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội, đã nảy sinh mâu thuẫn trong 

các mối quan hệ giữa nhà nước và công dân, giữa những công dân, gia đình, 

dòng tộc tại địa phương… Do đó, đã phát sinh những khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh, tranh chấp trên nhiều lĩnh vực như đất đai, giải phóng mặt bằng, 

chế độ chính sách, tôn giáo,... 

 Trước tình hình đó, Đảng ủy, UBND các xã đã có sự tập trung, chú trọng 

công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kết quả đạt được trong 

nhiều năm tại các địa phương đã đảm bảo được tình hình an ninh trật tự, những 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai của công dân đã cơ bản 

được quan tâm giải quyết kịp thời, đảm bảo quy định. 
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II. Kết quả kiểm tra, xác minh 

2.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện pháp luật về tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

UBND các xã đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công 

dân, khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn xã lồng ghép trong các 

hội nghị và trên hệ thống đài truyền thanh của xã. 

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các địa phương 

được quan tâm chú trọng; Cán bộ, công chức phụ trách công tác tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo của các xã đã được tập huấn, bồi dưỡng theo hướng 

dẫn của UBND huyện, Thanh tra huyện. 

2.2. Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân (Từ ngày 01/01/2021 

đến ngày 31/12/2021) 

2.2.1. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về Trụ sở tiếp công 

dân, địa điểm tiếp công dân và tổ chức tiếp công dân 

- Về địa điểm tiếp công dân: UBND các xã đều bố trí 01 phòng riêng để 

làm địa điểm tiếp công dân. Tại phòng tiếp công dân đã bố trí bàn ghế, điện, 

nước và các điều kiện phục vụ cho công tác tiếp công dân. 

- UBND các xã đã ban hành Quyết định kiện toàn bộ phận tiếp công dân 

và ban hành Nội quy tiếp công dân tại trụ sở UBND xã; Đã xây dựng Lịch tiếp 

công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã trong cả năm 2021 và niêm yết công 

khai tại địa điểm tiếp công dân; Đã niêm yết nội quy tiếp công dân và các biểu 

mẫu tại địa điểm tiếp công dân. 

2.2.2. Việc tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã 

- Trong thời kỳ thanh tra (từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021), 

tổng số ngày tiếp công dân của lãnh đạo 03 xã là 149 ngày (đều là ngày tiếp 

công dân định kỳ). Trong đó, Chủ tịch UBND xã tiếp 96 ngày, Phó Chủ tịch 

UBND xã tiếp 53 ngày. 

Qua kiểm tra cho thấy, Chủ tịch UBND 03 xã đều chưa tổ chức tiếp công 

dân định kỳ đủ số ngày theo quy định. Cụ thể: Chủ tịch UBND xã Nam Tiến 

tiếp 49/53 ngày (tiếp vào ngày thứ 6 hàng tuần), Chủ tịch UBND xã Nam Thái 

tiếp 50/52 ngày (tiếp vào ngày thứ 5 hàng tuần), Chủ tịch UBND xã Nam Hồng 

tiếp 50/52 ngày (tiếp vào ngày thứ 4 hàng tuần). 

- Tổng số lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh 

chấp đất đai của 03 xã là: 21 lượt. Trong đó: 

+ Khiếu nại: 0 lượt 

+ Tố cáo: 0 lượt 
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+ Kiến nghị, phản ánh: 19 lượt 

+ Tranh chấp đất đai: 02 lượt 

- Tổng số người được tiếp của 03 xã là: 19 người. 

- Tổng số vụ việc của 03 xã là: 17 vụ việc (14 vụ việc kiến nghị, phản ánh, 

03 vụ việc tranh chấp đất đai) 

- Số đoàn đông người (từ 05 người trở lên): 0 đoàn. 

- UBND các xã đã mở sổ tiếp công dân, tuy nhiên nội dung ghi chép sổ 

tiếp công dân chưa đầy đủ. 

- Đối với các ngày tiếp công dân có công dân đến kiến nghị, phản ánh, 

UBND các xã chưa ban hành văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo 

UBND xã tại buổi tiếp công dân đến cho các bộ phận liên quan biết để triển khai 

thực hiện và chưa thông báo cho công dân biết ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo 

UBND xã. 

2.2.3. Việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy 

định của pháp luật 

* Tổng số đơn nhận được qua tiếp công dân 03 xã: 20 đơn  

* Tổng số vụ việc qua tiếp công dân: 17 vụ việc  

* Phân loại đơn: 

- Phân loại theo nội dung: 

+ Khiếu nại: 0 đơn, 0 vụ việc 

+ Tố cáo: 0 đơn, 0 vụ việc 

+ Kiến nghị, phản ánh: 17 đơn, 14 vụ việc 

+ Tranh chấp đất đai: 03 đơn, 03 vụ việc  

- Phân loại theo thẩm quyền giải quyết: 

+ Thuộc thẩm quyền: 13 đơn, 11 vụ việc (08 vụ việc kiến nghị, phản ánh; 

03 vụ việc tranh chấp đất đai) 

+ Không thuộc thẩm quyền: 07 đơn, 06 vụ việc (06 vụ việc kiến nghị, 

phản ánh) 

2.2.4. Việc theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình tiếp công dân và xử 

lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

- Một số vụ việc UBND huyện chuyển về, UBND 03 xã báo cáo kết quả 

giải quyết chưa đảm bảo thời hạn quy định. 



4 

- UBND các xã đã báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo về UBND huyện (qua Thanh tra huyện) đảm bảo thời gian quy định, tuy 

nhiên nội dung báo cáo chưa đầy đủ. 

2.3. Kết quả tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết các vụ việc 

thuộc thẩm quyền năm 2021 

2.3.1. Tiếp nhận 

- Tổng số đơn đã tiếp nhận của 03 xã là: 36 đơn, trong đó: 

+ Kỳ trước chuyển sang: 04 đơn  

+ Tiếp nhận trong kỳ: 32 đơn 

- Theo nguồn tiếp nhận đơn: 

+ Đơn tiếp nhận qua việc tiếp công dân định kỳ tại xã: 20 đơn  

+ Đơn tiếp nhận trực tiếp tại xã: 07 đơn 

+ Đơn do các cơ quan của tỉnh chuyển đến: 01 đơn  

+ Đơn do các cơ quan cấp huyện chuyển đến: 08 đơn. 

2.3.2. Phân loại 

- Phân loại theo nội dung: 

+ Số đơn, số vụ việc khiếu nại: 0 đơn, 0 vụ việc 

+ Số đơn, số vụ việc tố cáo: 01 đơn, 01 vụ việc 

+ Số đơn, số vụ việc kiến nghị, phản ánh: 29 đơn, 25 vụ việc 

+ Số đơn, số vụ việc tranh chấp đất đai: 06 đơn, 06 vụ việc 

- Phân loại theo tình trạng giải quyết 

+ Số đơn, số vụ việc đã giải quyết: 29 đơn, 25 vụ việc (01 vụ việc tố cáo; 

18 vụ việc kiến nghị, phản ánh; 06 vụ việc tranh chấp đất đai) 

+ Số đơn, số vụ việc đang giải quyết: 07 đơn, 07 vụ việc (07 vụ việc kiến 

nghị, phản ánh). 

2.3.3. Xử lý đơn 

- Số đơn đã xử lý/Tổng số đơn tiếp nhận: 36/36 đơn. Trong đó: 

+ Số đơn, số vụ việc đủ điều kiện xử lý: 33 đơn, 32 vụ việc 

+ Số đơn không đủ điều kiện xử lý: 03 đơn. 



5 

- Theo thẩm quyền giải quyết: 

+ Số đơn, số vụ việc thuộc thẩm quyền: 25 đơn, 24 vụ việc (01 vụ việc tố 

cáo; 17 vụ việc kiến nghị, phản ánh; 06 vụ việc tranh chấp đất đai) 

+ Số đơn, số vụ việc không thuộc thẩm quyền: 08 đơn, 08 vụ việc (08 vụ 

việc kiến nghị, phản ánh) 

2.3.4. Kết quả giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền 

Tổng số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND 03 xã 

Nam Hồng, Nam Thái, Nam Tiến là: 24 vụ việc. Trong đó:  

- Khiếu nại: 0 vụ việc 

- Tố cáo: 01 vụ việc (xã Nam Tiến) 

- Kiến nghị, phản ánh: 17 vụ việc (xã Nam Hồng: 06 vụ việc, xã Nam 

Thái: 03 vụ việc, xã Nam Tiến: 08 vụ việc) 

- Tranh chấp đất đai: 06 vụ việc (xã Nam Hồng: 02 vụ việc, xã Nam Thái: 

01 vụ việc, xã Nam Tiến: 03 vụ việc) 

a. Kết quả giải quyết các vụ việc tố cáo 

- Tổng số: 01 vụ việc (công dân xã Nam Tiến) 

- Đã giải quyết: 01 vụ việc. 

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND xã Nam Tiến giải quyết chưa đảm bảo về 

trình tự thủ tục theo quy định của Luật Tố cáo năm 2018 và Nghị định số 

31/2019/NĐ-CP ngày 19/10/2019 của Chính phủ (chưa ban hành Quyết định thụ 

lý tố cáo, Thông báo việc thụ lý tố cáo, Kết luận nội dung tố cáo....).  

b. Kết quả giải quyết các vụ việc kiến nghị, phản ánh  

- Tổng số: 17 vụ việc. Trong đó: 

+ Số vụ việc đã giải quyết: 10 vụ việc (xã Nam Hồng: 04 vụ việc, xã Nam 

Thái: 01 vụ việc, xã Nam Tiến: 05 vụ việc). 

+ Số vụ việc đang được giải quyết: 07 vụ việc (xã Nam Hồng: 02 vụ việc, 

xã Nam Thái: 02 vụ việc, xã Nam Tiến: 03 vụ việc). Cụ thể: 

* Xã Nam Hồng 02 vụ việc, gồm:  

(1) Ông Hoàng Thái Hòa: Đề nghị về việc cấp GCN QSD đất cho ông 

Hoàng Đức, bà Hoàng Thị Lê diện tích 115 m2, tại thửa đất số 2591, tờ bản đồ 
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số 6, bản đồ xã Nam Hồng theo bản án số 47/2014 ngày 18/11/2014 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Nam Định. 

 (2) Ông Ngô Xuân Kiều: Phản ánh việc gia đình ông đã đồng ý cho bà 

Phạm Thị Xuân là hộ liền kề được nhận một phần đất ao năm 2015 trong quá 

trình tự giải quyết liên quan đến ngõ đi chung. Tuy nhiên đến đầu năm 2020, 

UBND xã và cơ sở xóm đã đóng cọc bê tông lấy mốc từ tường bảo vệ nhà ông 

ra 1m. Ông không đồng ý với việc làm trên. 

* Xã Nam Thái 02 vụ việc, gồm: 

(1) Ông Trần Xuân Quỳnh: Phản ánh diện tích đất của ông Vũ Đình Qúy 

trước khi dồn điền đổi thửa không đúng. 

(2) Ông Phạm Văn Thuật: Đề nghị lập phương án xử lý đất đai để cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  

* Xã Nam Tiến 03 vụ việc, gồm: 

(1) Bà Đỗ Thị Nụ: Đề nghị xác định hiện trạng ranh giới và đất ngõ đi 

chung. 

(2) Ông Nguyễn Xuân Thủy: Đề nghị lập phương án xử lý đất đai để cấp 

GCN QSD đất đối với diện tích đất gia đình ông đang sử dụng. 

(3) Bà Phạm Thị Long: Đề nghị lập phương án xử lý đất đai để cấp GCN 

QSD đất đối với diện tích đất gia đình bà đang sử dụng. 

c. Kết quả hòa giải tranh chấp đất đai  

- Tổng số vụ việc tranh chấp đất đai phát sinh trên địa bàn các xã là: 06 vụ 

việc (xã Nam Hồng: 02 vụ việc; xã Nam Thái: 01 vụ việc; Xã Nam Tiến: 03 vụ 

việc). 

- Kết quả hòa giải: Đã hòa giải giải xong 06/06 vụ việc, trong đó: 

+ Hòa giải thành: 04 vụ việc (xã Nam Thái: 01 vụ việc, xã Nam Tiến: 03 

vụ việc) 

+ Hòa giải không thành: 02 vụ việc (xã Nam Hồng: 02 vụ việc) 

- Việc hòa giải đều được UBND các xã lập thành biên bản hòa giải, có 

xác nhận hòa giải thành hoặc không thành. Đối với các vụ việc hòa giải không 

thành, UBND các xã đều hướng dẫn công dân chuyển đơn đến cơ quan có thẩm 

quyền để được giải quyết theo quy định. Tuy nhiên, cả 03 xã đều chưa thành lập 
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Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai và thành phần tham dự hòa giải chưa đảm 

bảo theo quy định. 

III. Kết luận 

3.1. Những việc đã làm được 

3.1.1. Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân 

- UBND 03 xã được thanh tra đã bố trí phòng tiếp công dân riêng, kiện 

toàn bộ phận tiếp công dân, ban hành nội quy tiếp công dân, niêm yết nội quy và 

các biểu mẫu tại địa điểm tiếp công dân, trang bị các điều kiện cần thiết phục vụ 

công tác tiếp công dân.  

- Các xã đều xây dựng Lịch tiếp công dân định kỳ trong cả năm và niêm 

yết lịch tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân.  

- Các xã đã duy trì tiếp công dân 01 ngày/tuần và mở sổ tiếp công dân.  

- Tại xã Nam Hồng và Nam Thái không phát sinh đoàn đông người. 

Trong thời điểm thanh tra, số lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh, tranh chấp đất đai tại xã Nam Hồng và Nam Thái phát sinh ít (xã Nam 

Hồng: 05 lượt, xã Nam Thái: 02 lượt). 

3.1.2. Tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết các vụ việc thuộc thẩm 

quyền 

- UBND các xã đều mở sổ theo dõi đơn thư. 

- Chủ tịch UBND các xã đã chủ động kiểm tra, xác minh và giải quyết các 

vụ việc tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền. Trong 

đó, xã Nam Hồng đã giải quyết xong 06/08 vụ việc, xã Nam Thái đã giải quyết 

xong 02/04 vụ việc, xã Nam Tiến đã giải quyết xong 09/12 vụ việc. 

- UBND các xã đã tổ chức hòa giải xong tất cả các vụ việc tranh chấp đất 

đai thuộc thẩm quyền (06/06 vụ việc). Việc hòa giải đều được lập thành biên bản 

hòa giải, có xác nhận hòa giải thành hoặc không thành. Đối với các vụ việc hòa 

giải không thành, UBND các xã đều có hướng dẫn công dân chuyển đơn đến cơ 

quan có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định. 

3.2. Tồn tại, hạn chế 

3.2.1. Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân 

- Năm 2021, UBND 03 xã chưa tổ chức tiếp công dân định kỳ đủ số ngày 

theo quy định (Chủ tịch UBND xã Nam Tiến tiếp thiếu 04 ngày, Chủ tịch 

UBND xã Nam Thái tiếp thiếu 02 ngày, Chủ tịch UBND xã Nam Hồng tiếp 
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thiếu 02 ngày). Đối với ngày tiếp công dân định kỳ trùng vào ngày nghỉ lễ, Tết, 

UBND các xã chưa tổ chức tiếp công dân bù là chưa đảm bảo theo quy định tại 

khoản 4 Điều 24 Luật Tiếp công dân năm 2013. 

- Năm 2021, tại một số buổi tiếp công dân định kỳ, Chủ tịch UBND 03 xã 

không trực tiếp tiếp công dân mà thực hiện việc ủy quyền, phân công Phó Chủ 

tịch UBND xã tiếp thay 53/149 ngày (Phó Chủ tịch UBND xã Nam Tiến tiếp 

7/49 ngày, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Thái tiếp 25/50 ngày, Phó Chủ tịch 

UBND xã Nam Hồng tiếp 21/50 ngày) là chưa đúng quy định tại Điều 15 Luật 

Tiếp công dân năm 2013. 

- Đối với các ngày tiếp công dân có công dân đến kiến nghị, phản ánh, 

UBND các xã chưa ban hành văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo 

UBND xã tại buổi tiếp công dân đến cho các bộ phận liên quan biết để triển khai 

thực hiện và chưa thông báo cho công dân biết ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo 

UBND xã là chưa đảm bảo quy định tại khoản 4 Điều 32 Thông tư số 

06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/20214 của Thanh tra Chính phủ 

- UBND 03 xã chưa mở sổ tiếp công dân theo mẫu số 06 Thông tư số 

06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/20214, mẫu số 03 Thông tư số 04/2021/TT-

TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ. 

3.2.2. Tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết các vụ việc thuộc thẩm 

quyền 

- Việc phân loại đơn thư của 03 xã chưa đảm bảo (còn nhầm lẫn giữa kiến 

nghị, phản ánh với tranh chấp đất đai). 

- Việc giải quyết các vụ việc kiến nghị, phản ánh của UBND 03 xã còn 

chưa kịp thời (UBND xã Nam Thái và Nam Hồng mỗi xã còn 02 vụ việc đang 

được xem xét giải quyết, UBND xã Nam Tiến còn 03 vụ việc đang được xem 

xét giải quyết).  

- Chủ tịch UBND xã Nam Tiến đã giải quyết xong 01/01 vụ việc tố cáo, 

tuy nhiên trình tự thủ tục giải quyết chưa đảm bảo theo quy định của Luật Tố 

cáo năm 2018 và Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ. 

- Đối với việc hòa giải tranh chấp đất đai: UBND 03 xã chưa ban hành 

Quyết định thành lập Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai, thành phần tham dự 

hòa giải chưa đảm bảo theo quy định khoản 27 Điều 1 Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một 

số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. 
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3.2.3. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo 

 Các xã đã báo cáo quý, năm về kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo cơ bản đảm bảo thời gian. Tuy nhiên, nội dung báo cáo chưa đầy đủ, 

cụ thể theo mẫu báo cáo đã hướng dẫn.  

IV. Biện pháp xử lý 

1. Giao Chủ tịch UBND các xã: Nam Hồng, Nam Thái, Nam Tiến: 

- Kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên và báo 

cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua Thanh tra huyện) trước ngày 

31/3/2022. 

- Mở sổ tiếp công dân theo mẫu số 03 Thông tư số 04/2021/TT-TTCP 

ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đến cán bộ, công chức và nhân dân trên 

địa bàn các xã. 

- Tiến hành niêm yết công khai kết luận thanh tra tại trụ sở UBND xã 

trong thời gian ít nhất 15 ngày liên tục kể từ ngày nhận được kết luận theo quy 

định tại điểm b khoản 3 Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Thanh tra. 

2. Giao Thanh tra huyện: 

Tiến hành theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận theo quy định tại Nghị 

định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện 

kết luận thanh tra. 

Trên đây là Kết luận thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND các xã Nam Hồng, 

Nam Thái, Nam Tiến - huyện Nam Trực năm 2022. Chủ tịch UBND huyện yêu 

cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện nội dung kết luận./. 

Nơi nhận: 

- Thanh tra tỉnh; 

- Thanh tra huyện; 

- Ban Tiếp công dân huyện; 

- UBND các xã Nam Hồng, Nam Thái, Nam Tiến; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lưu Quang Tuyển 
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