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S:  04  /PA-UBND Tru'c Ninh, ngay//O tháng S"nam 2021 

PH!fNG AN 
Dam bão cung üng, itru thông hang hóa thiêt yu, luong thiyc, thiyc phm, nhu 
yu phãm phiic v.11 nhân dan frng phó vói djch COVID-19 trong trirô'ng hqp 

thrc hin giãn cách xà hi theo Chi thi 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 nàm 2020 cüa 
Thu ttró'ng ChInh phil trên dja bàn huyn Trirc Ninh 

Triên khai Phucmg an s 739/PA-SCT ngày 30/7/202 1 cüa Si Cong thucing 
tinh Nam Djnh ye phumg an dam bào cung 11mg, lu'u thông hang hóa thiêt yêu, 
lucing thrc, thirc phâm, nhu yeu phâm phiic viii nhân dan 11mg phó vi djch Covid-19 
trong trung hçTp thirc hin giãn cách xa hi theo Chi th 1 6/CT-TTg ngày 31 tháng 
3 nàm 2020 cüa Thu tthng ChInh phü trên da bàn tinh Nam Dnh. 

Truâc tInh hInh djch bnh COVID-19 dang din bin ngày càng ph11rc tap, 
nhàm chü dng dam bâo can dôi cung câu hang hóa các m.t hang lrnmg thirc, 
thirc phâm thiêt yêu phic v11 nhu câu cüa nhân dan, UBND huyn Trirc Ninh 
xây drng Phuong an dam bào cung 11mg, luu thông hang boa thiêt yêu, hro'ng 
thirc, thirc phâm, nhu yêu phâm phiic vi nhân dan 11mg phó vOi djch COVID- 19 
trong tru?mng hgp thirc hin giãn cách xä hi theo Chi thj 1 6/CT-TTg ngày 31 
tháng 3 näm 2020 cüa Thu tthng ChInh phü trên dja bàn huyn, ci the nhu sau: 

I. Mite dIch, yêu cu 

Chu dng dam bào cung i1mg kjp thi các mt hang thit yu phiic vi dôi 
song nhân dan nêu phài giãn cách xà hi, xây dimg các phuang an lu'u thông hang 
hóa, ho trg luu thông, tiêu thi hang hóa san xuât trên da bàn huyn, giàm thiêu 
vic d11rt, gay trong cung 11mg, lu'u thông hang hóa thiêt yêu phic v1i nhân dan. 

II. TInh hInh ngun cung frng hang hóa trên dja bàn huyn 

Nhu c.0 tiêu dung mt sé, mt hang lucmg thuc, thirc phm thit yu cüa 
nguii dan trong huyn (khoàng 172.658 nguôi) trong th?i gian mt tháng gôm 
1.300 tan gao; 1.700 tan thjt, cá, thüy hài san; 2.500 tan rau, cü, qua; 2.050 triu 
qua trüng;... 

S luçmg chç trên dja bàn huyn: 23 chg, trong do có 01 chçi dtp II; 22 chg 
cap III, là chg dan sinh, nguôn 1irc cung 11mg chiêm 60-70% th phân. 

Ngoài ra cOn trên 100 c11ra hang tp hóa, kinh doanh các mt hang thi& yu 
trên dja bàn huyn. NhIn chung h thông các CG s&, doanh nghip kinh doanh các 
m.t hang thiêt yêu dã phñ kliäp các xã, thj trn, hin tti dâ yà dang dam bào cung 
11mg du cho thu câu tiêu dung cüa nhân dan trong huyn. 

III. Giai pháp cung frng, diu tit liru thông hang hóa 
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Trong tru&ng hçp da phrnmg thc hin giãn cách xà hi theo Chi th 

1 6/CT-TTg ngày 31 tháng 3 näm 2020 cUa ThU tuOng Chinh phU, sê xáy ra tInh 
trtng hang boa không luu thông duçic do gp khó khän trong khâu vtn chuyên, 
gay täc hang cic b, có nai thira, noi thiêu. Do vy, mt so giái pháp can triên 
khai dê cung irng và diêu tiêt hiu thông hang hóa nhu sau: 

1;  Giãi pháp thông tin thj trithng: Theo dôi, nm bt kjp th&i, chInh xác 
diên biên tInh hInh cung irng hang boa và giá cã thj truing, dam bão can dôi 
cung cau, dáp frng nhu câu tiêu dUng cUa nhân dan. 

2. Giãi pháp thông tin tuyên truyn: Tang cuông thông tin, tuyên truyén 
ye cong tác chuân bj, d trcr hrc hrçing hang hóa thiêt yêu phic vii nhân dan dé 
tránh tInh trng ngithi dan ti tp mua gom, tjch trU hang hóa. 

3. Giãi pháp ban hang b trV:  Khuyn khIch và trin khai, thirc hin các 
chrnmg trInh ban hang lixu dng nhärn kjp th?xi cung Ung hang hóa thiêt yêu cho 
ngii dan. Thành ltp, cUng cô các to phông chông Covid 19 cong dông tai  các 
thôn, xóm, to dan phô, huy dng các to chUc, cá nhân thin nguyen,... ho tr? 
ngithi dan di chg, ngmYi dan dãng k nhu câu tiêu dUng gUi các to dê tong hçTp 
lien h vài các co sâ cung Ung hang hóa cung cap cho nhân dan. 

4. Giãi pháp phân chia tn suit di chç cho nguôi dan trên dja bàn: Mi h 
gia dInh cU 03 ngày di chçi 01 lan theo các khung thôi gian khác nhau dê mua 
hang hOa thiêt yeu. The vào chçy Co giá trj sU dimg 01 lânIluçt bat ks'. 

5. Giài pháp tang ctthng hInh thUc ban hang trirc tuyn: Khuyn khIch các 
hott dng phân phôi hang hOa thông qua hInh thUc ban hang tlVc  tuyên, giao 
hang ti nhà dê han  chê nguäi dan ra ngoài mua hang hóa. 

6. Giãi pháp uu tiên eho các phuang tin vn chuyn hang hóa thit yu: 
Phôi hçp và thirc hin theo chi dio cUa cap trên ye ho tn các da diem dUng nghi 
dê to chUc lay mâu, xét nghim Covid-19 cho ngithi diêu khiên phrnng tin van 
chuyên hang hóa thiêt yêu, duçc Ca quan Co thâm quyên cap the nhtn din ru 
tiOn luông xanh trên các tuyên giao thông, có ma QR code. 

7. Giài pháp thUc dy san xut nuôi trng hang nOng san, thrc phm tai 
dja phmmg: T5u tiên, ho trcy, khuyên khIch nông dan trong huyn chAn nuôi, 
trông trçt các mt hang li.wng thirc, thirc phâm thiêt yêu dê darn báo nguôn cung 
tai chô trong tnrng hccp djch bnh diên biên phirc tap, kéo dài. 

8. Giãi pháp h trçl blnh 6n thj tnr&ng: Trin khai h trçl v vOn, lâi suât 
cho các dcm vi san xut, cung Ung hang hóa thiêt yeu day rnanh san xuât, du trü 
hang hOa, cung Ung thj tm6ng trong giai doan djch bnh diên biên phUc tp theo 
chi dao  cUa UBND tinh, ngành chirc nàng cUa tinh. 

IV. T chtrc thrc hin 

1. Phbng Kinh t và Ha tng 

- Theo dOi sat din bin cung cu, giá cà các rnt hang thiêt yu, thông tin 
len cOng thông tin din tU cUa huyn; có kiên nghj, dé xuât các giái pháp bInh on 
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thj truing, diu ti& hang hóa khi cn thit. Thi& 1p du mi tip nhn thông tin 
cüa huyn, lien h, kêt noi vâi UBND các xã, thj trân dê phôi hçip diêu tiêt, cung 
(mg hang hóa tránh vic dirt gay chuôi cung üng hang hóa. Báo cáo nhanh tInh 
hInh cung (mg hang hóa, giá Ca thj tnrng, kjp thai dê xuât UBND huyn chi 
dao, x1r i. 

- Thành 1p th cong tác nm tmnh hInh dr tilt, cung trng, lu'u thông hang 
hóa tai  các chuôi cCra hang tin ich, chg, don vj cung imng phân phôi hang hóa 
thiêt yeu, 

- Tharn muii v k) cam k& vâi các don v cung imng, dr tilt và km thông 
hang hOa thiêt yêu (gto, ml torn, dâu an, thjt các loai, rau, cü, qua, ...) dê chU 
dng chuân bj nguôn hang cüng nhu phuong an to chiirc vn chuyên phic vi 
nhân dan trên dja bàn dê sn sang thirc hin diêu tiêt hang hóa khi can thiêt. 

- Thng nhtt vâi các don vj cung irng hang boa thiêt yêu to chirc gian 
hang liru dng tai  các xã, thj trân (neu can thiêt). 

- Phi hcip vi don vj, co quan khác ngoài huyn v cung cap và tng hçp 
thông tin danh sách các doanh nghip có nguôn cung các rnt hang thiêt yêu và 
hang hóa khác, có the cung cap và kêt noi hoac dê nghj các huyn h trçY cung 
img cho huyn Trmc Ninh. 

- PMi hçip vài lmc lucmg Quân jr thj tnxng, UBND các xã, thj trn tang 
cuing cong tác kiêm tra, kiêm soát thj tni?ing, chông dâu co', gãm hang, tang giá 
dt biên dôi vó'i các mat  hang thiêt yêu phiic vi nhân dan. 

- Thông tin chInh xác, kp thai tlnh hlnh djch bnh Covid-19 qua cng 
thông tin dinti'm, dâu mOi tiêp nhan  thông tin cUa huyn, din thoai, dê các 
don vi san xuât, kinh doanh hang thiêt yêu, ... có kê hoach dr tilt hang hóa dé 
dáp ing nhu câu tiêu dung cüa nhân dan. 

- Phi hç'p chat ch vâi Phông Nông nghip và phát trin nông thôn d 
nghj các don vi san xut, nuoi trng mat  hang nông sàntrên dja bàn tang cung 
day manh  hoat dng san xuât, chàn nuoi darn bão nguôn cung tii chô trên dja 
bàn dê sn sang két nôi, diêu phôi khi can thiêt. 

2. Các co so', don vj san xut, kinh doanh trên dja bàn huyn 

- Báo cáo thithng xuyn v UBND huyn (qua phông Kinh tê và Ha tang) 
thông tin tInh hInh cung cu, giá cã hang hóa mat  hang thiêt yêu ti các don vj; 
tInh hlnh d tilt, phuong an van  chuyên  mat  hang thiêt yêu dê 1mg phó vài djch 
Covid-19. 

- Dam bão ti da ngun cung d cung cp cho thj tni'ng trong huyn. 
Xây dimng phuo'ng an b tn liic luçing, phuong tin van  chuyên thirc hin diêu 
ti& hang hóa dn khu vmc khi có yêu cau cüa UBND huyn, UBND xã, thj trân. 

- T chüc các dim ban hang km dng d phiic vii rihu câu cüa nhân dan 
theo sir diiu tit cüa chInh quyên dja phuong. 
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- Phát buy tinh thn vi cong  dng, dng hành cüng chInh quyn các cp 

kjp thii triên khai các giái pháp on djnh thj truô'ng, cung rng hang hóa, không 
dé gián doan, dirt gay chui cung irng. 

- Tang cithng trin khai áp diing cong ngh thông tin (mua ban hang qua 
mng, di chg he,...) dê dáp irng nhu cau mua ban hang trong thtrang mi din tr. 

- Cam kt b trI hang hóa dy dü trên k ti các dirn ban hang, kho dir 
trtr. Dam bão tot cong tac phông, chông djch cho nhân viên, ngithi lao dng, 
ngu&i dan tai  các dja diem cung üng cUa doanh nghip. 

- Trin khai phrnng an t, chc giao thông phii hcip, phuung an huy dng 
các phixcmg tin vtn chuyên cOng cong tham gia 4n chuyên hang boa trong giai 
doin khân cap. 

- Nghiêm tüc thc hin các Chi th cüa Thu tuóng Chinh phü; chi dto cUa 
Ban chi dao  QuOc gia phông chông djch Covid-19, các chi dao,  huàng dan cUa 
B Y tê, Ban chi dao  phOng chông dch Covid- 19 cUa tinh, cüa huyn ye cOng 
tác phông, chông djch Covid- 19. Dông thai nghiérn chinh thrc hin vic dánh 
giá nguy ca lay nhiêm djch Covid-19 trên h thông bàn do chung sOng an toàn 
vâi djch bnh Covid. 

3. D nghj UBND các xã, thj trân 

- Xây drng Phuong an cung i.irng, km thông hang hóa; Phuo'ng an phông 
chOng djch tai  các chçi theo Cong van so 5858/BYT-MT ngày 2 1/7/2020 cUa B 
Y tê. Khuyên khIch tir cung, tir cap kwng thirc, thrc phârn. Lam vic vOi các 
doanh nghip, ccisâ san xuât, kinh doanh, cüa hang tp hóa báo dam nguôn 
cung hang hóa thiêt yêu cho nhân dan trên dja bàn. 

- Cong b6 dja chi bàn hang và khu virc bàn hang luu dng, s din thoai 
dâu mOi to phông chong djch Covid-19 cong dông, các to chü'c, cá nhân thin 
nguyen, các djch vii di chçi h, giao hang nhanh, . . . trên h thông trang thông tin 
din tir và trên h thông dài truyên thanh cüa da phuong dê nhãn dan biêt. 

- Duy trI hot dng ciia các chg truyn thng, dng thôi tang cung kim 
tra, giám sat vic thrc hin cong tác phOng chOng djch theo thông dip 5K, dirng 
hoat dng ngay dôi vài các chçi không dam bão an toàn phông chông djch theo 
quy djnh. 

- Phát phiu di chg cho ngithi dan theo huó'ng dn cüa UBND huyn vi 
tan suat 03 ngày/mt lan, chia theo ngày chn, lô, vào các khung thai gian khác 
nhau, to chi'rc mua hang tai  chçi theo quy djnh mt chiêu (chieu vao, chiêu ra 
khác nhau), tao ma QR kiém djch tai  các ch. 

- Thành lap, kin toàn T phông chng Covid -19 cong dng tai  các thôn, 
xóm, to dan phô, buy dng tôi da các tO chüc xã hi nhii Hi phii nü, Doàn 
thanh nien, Mat trân to quôc, các to chuc, cá nhân thin nguyen, các djch vi di 
chçi h, giao hang nhanh,... vào cuôc giüp ngui dan di chc trong trumg hçip 
can thiêt, to chüc cac gian bàn hang km dng t?i  các thOn, xórn, tO dan phô; triên 
khai các hInh thuc mua bàn hang thiêt yêu qua din thoii, rnng xã hi 
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(Facebook, zalo...) d cung irng cho ngithi dan trong tru'Ong hçp chçi truyêfl 
thông bj tim thii phong tóa do lien quan den các ca mac Covid-19. 

- Ph6i hçip vài Di quãn 1 thj tnrng s 3 và chi dto các 1irc hrçing chirc 
nàng trên dja bàn kiêm tra, xi:r 1 nghiêm dôi vi các truO'ng hçp dâu c, gàm 
hang, day giá len cao bat hçp 1. Thiêt 1p dâu môi lien h vói UBND huyn dê 
thông tin nhanh ye tInh hInh giá cã thj trii&ng, cung üng hang hóa trên dja bàn 
dê kjp thai giài quyêt. 

4. Các co quan chuyên mon phi hyp th.yc hin. 

4.1. Phông Y tê 

Chi do t chirc xét nghim nhanh SARS-COV-2 kháng nguyen cho lrc 
luqng 4n chuyên hang hóa thiêt yêu, dôi tucmg quàn li', lam vic, kinh doanh 
hang hóa lrnmg th'çrc, thiic phâm thiêt yeu tai  ch truyên thông ô' các khu virc 
th1rc hin giãn each xã hi; tham muu xây dirng ké hoach phân bô väc xin phOng 
Covid- 19 cho các xã, thj trân dê tiêm phông cho tiêu thuong, nguO'i lao dng tti 
các chçi truyên thông, cira hang tin ich, 

4.2. Phbng Tài chInh và K hoich 

Tham muu cho T.JBND huyn trin khai các chmmg trInh binh on thj trirng, 
ho trçi doanh nghip san xuât, cung irng hang hóa thiêt yêu day rninh san xuât, 
dir trtr hang boa, cung l'rng thj tnr&ng theo chi dao  cUa UBND tinh, ngành chrc 
näng cUa tinh và tInh hInh th%rc té tai  dja phi.wng. 

4.3. Phông Nông nghip và phát trin nông thôn 

Rà soát, tng hçp s 1iu v san krçmg nông san, thuc phâm, 1p danh sách 
và kiêm tra khã nãng cung 1rng nông san trong huyn, phôi hp'p vâi Phông Kinh té 
và Ha tang báo cáo UBND huyn dê to chic cung ing, diêu phôi rnt hang thiêt 
yêu dam bào di sOng ngui dan trên dja bàn. Tang cu'Ong chi dao  cong tác san 
xuât, chän nuôi dê dam bào nguôn cung luang thirc, thixc phârn thiêt yêu cho nhu 
cau tiêu dung cüa nhân dan trong huyn. 

4.4. Dcii Quãn l thj trtrb'ng s 3 

Ththng xuyên kim tra, xir l nghiêm theo quy djnh cña pháp lutt di 
vIi các hành vi dâu cci, gàm giü hang; ,vi phm ye giá ban, san phâm không rO 
nguôn gOc xuât xü, khong dam bão chat lung, an toàn thirc phâm, ... khi djch 
bnh din ra va trong th&i gian thrc hin giàn cách xa hi. 

4.5. Phông Van hóa- Thông tin, Trung tam Van hóa-TT va The thao 

- Phi hçip vi Cong An huyn có bin pháp xir 1 di vó các thông tin 
xuyen tac  lam ãnh hung tOi cong tác phông, chông dch bnh trCn dja bàn. 

- Phi hcp vii các c quail, &m vj vit bài và thrc hin cong tác tuyen 
truyên tren các phucing tin thông tin cüa huyn ye cOng tác phOng, chông djch 
bnh Covid- 19; tuyen truyên d nhân dan hiêu, dông thuin thp'c hin, dông thii 
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không hoang mang, lo 1ng, tránh tlnh trng mua nhiu hang nhu y&i phm qua 
nhu câu can thiêt, lam ãnh hung, gay khó khän cho cong tác cung 11mg hang hóa. 

- Trên day là Phixang an dam bão cung 11mg, km thông hang hóa thit yu, 
krcmg thrc, thrc phâm, nhu yeu phâm phic vii nhu câu cüa niiân dan 11mg phó vâi 
djch CO\TID- 19 trong tnrng hçp thiic hin giân cách xã h5i theo Chi thj 16/CT-
fl'g ngây 31 tháng 3 näm 2020 cUa Thu tixóng ChInh phü trên da bàn huyn Trrc 
Ninh, dê nghj các cci quan, din vj lien quan quan tam, phôi hçp thrc hin tránh bj 
dng, bat ng. Trong qua trmnh triên khai, có khô khän vuóng mac, dê nghj phãn 
ánh ye UBND huyn (qua phông Kinh tê và Ha tang) dê tong h9p, báo cáo UBND 
huyn xem xét, giài quyêt./. 

Nainhln: 
- UBND tinh Nam Djnh; 
- Sâ Cong thuang; 
- Thumg trirc Huyn üy; 
- LAnh clao UBND huyn; 
- BCD phông, chong djch Covid-19 huyn; 
- UBND các xã, thj trân; 
- Các ca quan chuyên mon thu,c UBND huyn; 
- Các ca s, clan vj san xuât, kinh doanh; 
- Cong thông tin din tCr huyn; 
- Luu: VT. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

Lu'u Van Diro'ng 



Danh sách các don vj cung cp hang hóa thit yu frng phó vó'i djch Covid 19, rên dja bàn huyn Trrc Ninh 
(Kern theo Phwo'ng an s  (24'  /PA-UBND ngày4(Otháng  i3"  nänz 2021) 

I. Các do'n vj san xut, kinh doanh, cung frng hang hóa ion trên dja bàn huyn True Ninh 

STT 

Nhómhàng 
Ten 

Co' s&, h kinh doanh Gao tê 
(tan) 

Thit lou 
(tan) 

Thjt gà 
(tan) 

Trung 
(1000  
qua) 

Thüy hal 
san (tn) 

Rau Cu 
(tn) 

MS' torn 
(thüng) 

Muôi 
an 

(tan) 

Dãu 
an 

(lit) 

Ntróc 
bc 
(lit) 

Khãu trang 
(1000 chi&) 

Nu*c sat 
khuan 

(lit) 

Giây v 
sinh 

(Cun) 

1 
Dai1QuytThêu;Xom3 
- Dông Thi.rcng - Trung Dông 

100 400 500 500 

2 
fi l Yn Lop; Xórn 5 -Trung 
Lao - Trung Bong 

60 300 400 200 

3 
NguynXuânLmi;Xórn9- 
Trung Lao - Trung BOng 

30 300 500 300 

Dai l Thu Nhiêm; Xóm
- 

Trung Lao -Trung Bong 
50 350 400 350 

Cong ty CP Thành Dirc; 
Duäng 21 - thj trân Co Lê 

50 400 

6 
Di l Oánh Mu'äi - fXthng 21 - 
Thi trân Co L 

250 600 1000 1000 

7 
Siêu thj mini Quang Phát 
-Diimg Hfi'u Nghj - Th trân Co 
Lê 

500 1000 1500 1500 

8 
Trn Thi Thu Hiên; TDP 
Thung Bn - TT C L 

500 800 1000 5 1000 

Cra hang Ong Tb9 - 
Phung Tuông I - Vit Hing 

20 200 600 200 

10 
D?i i g?o Nguyn Van Uôn; 
Xóm 4 - xã Tnrc Dai 
Dai 1 Trân Thj Dat 
- Xórn 7 - xã Trirc Dai 

2 

12 
Cira hang Nguyn Anh Khoa; 
Xóm 4 -xa Tnrc Dai 

0.5 0.5 

13 
Cira hang Büi Thj Ngoan; 
Cthng Phñ - Trrc Di 

0.5 
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Dai1rHi&iVinh; 
Dumg21 -XãLiêmHãi 

500 0.5 1000 1000 1000 

15 Dai1frGaoThcimVinh- 
TDP Bc Dai  -TT Cat Thành 

10 

16 
Di Lien lJuân - Du&ng 
488B -TT Cat Thành 

300 500 1000 500 

17 
Dai 1' Xuân Thành - Dithng 
488B - Thi trAn Cat Thành 

200 0.5 500 1000 700 

18 
Cong ty TNHH Cuông Tan; 
Ciim CN Trirc Hung 

1000 

19 
H chän nuôi Nguyn Thj Hoa - 
An Thành - Tnrc Chinh 

1 5 

II. Các c&a hang tp hóa, ho kinh doanh nông san, thyc phm t0i chq 

STT 
H thng các cfra hang tp hóa, 
h kinh doanh nông san, thiic 

phm ti chçr 

Nhóm hang 

Go té 
(tn) 

Thit lqn 
(tan) 

Thjt gà 
(thn) 

Trüng 
(1000  
qua) 

Thüy hãi 
san (tin) 

Ran cü 
(tn) 

MS'  torn 
(thàng) 

Muôi 
an 

(tan) 

Dau 
an 

(lit) 

Nu*c 
bc 
(lit) 

Khu trang 
(1000 chi&) 

Nu'ó'csát 
khun 
(lit) 

Giâyv 
sinh 

(Cun) 
200 500 200 1000 20 500 8000 10 50000 30000 4000 

III. Các ctra hang tp hóa, h kinh doanh nhO Ié, các cü'a hang thuc trên dja bàn huyn 

STT 
H thng các cfra hang tp hóa, 
h kinh doanh nhO lê, cüa hang 

thuc 

Nhórn hang 

Go tê 
(tin) 

Th1t 1cm 
(ttn) 

Thjt gà 
(tan) 

Trüiig 
(1000  
qua) 

Thiiy hãi 
san (tn) 

Ran cü 
(tn) 

MS'  torn 
(thàng) 

Muôi 
an 

(tan) 

Du 
an 

(lit) 

Nffó'c 
bc 
(lit) 

Khu trang 
(1000 chic) 

Nu*c sat 
khun 
(lit) 

Giây v 
sinh 

(Cun) 
85 200 100 100 5 200 8000 5 30000 10000 10 1000 3000 

IV. Tng hop cãc don vi cung cp hang hóa thit yu ang phó djch Covid - 19 trên dja bàn huyn Trçrc Ninh 

STT Các don vj 

Nhóm hang 

Go té 
(tn) 

Thit 19'n 
(tan) 

Thjt gà 
(tn) 

Trü'ng 
(1000 
qua) 

Thüy hãi 
san (tn) 

Ran Cu 
(tan) 

MS' torn 
(thiing) 

Mui 
an 

(tan) 

Dãu 
an 

(bIt) 

Nithc 
bc 
(bIt) 

Khu trang 
(1000 chi&) 

Nu'ó'c sat 
khuan 
(lit) 

Giy v 
sinh 

(Cun) 
Tng 1300 700 301 1106 25 701 18510 16 85950 48900 65 1400 14250 
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