
 

 

 UBND TỈNH NAM ĐỊNH        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Số:         /ĐA-SGTVT                    Nam Định, ngày       tháng 10  năm 2020 

 

ĐỀ ÁN 
Kiện toàn, sắp xếp cơ cấu tổ chức, bộ máy của Sở Giao thông vận tải Nam Định 

theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ 

      

  Phần I 
SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ 

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI KIỆN TOÀN, SẮP XẾP CƠ CẤU TỔ CHỨC, BỘ 

MÁY CỦA SỞ GTVT NAM ĐỊNH 

Ngày 14/9/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107/2020/NĐ-CP sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và thành 

phố trực thuộc Trung ương. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2020. 

Nội dung sửa đổi của Nghị định 107/2020/NĐ-CP so với Nghị định 

24/2014/NĐ-CP gồm:  

1. Các thay đổi chung về chức năng nhiệm vụ đối với các Sở thuộc UBND 

tỉnh:  

- Về nhiệm vụ, quyền hạn của Sở trình UBND tỉnh đã quy định rõ thêm các 

việc trình UBND tỉnh từ 3 lên 5 vấn đề.  

- Về nhiệm vụ, quyền hạn trình Chủ tịch UBND tỉnh: Bỏ nội dung trình Chủ 

tịch UBND tỉnh dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ 

chức, đơn vị thuộc Sở. 

- Về nhiệm vụ của Sở: Bổ sung nhiệm vụ Quản lý hoạt động của các đơn vị 

sự nghiệp trong và ngoài công lập thuộc phạm vi quản lý (trước quy định: chỉ 

kiểm tra thực hiện cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản 

lý). 

2. Thay đổi cơ cấu tổ chức của Sở: 

- Thay đổi về thành phần cơ cấu tổ chức thuộc, trực thuộc Sở: Theo quy định 

trước sửa đổi phải có Văn phòng và phòng chuyên môn, các tổ chức khác như: 

Thanh tra, chi cục, đơn vị sự nghiệp tuỳ thuộc địa phương, nay thay đổi quy định 

cơ cấu tổ chức của Sở phải có phòng chuyên môn, các tổ chức khác như: Văn 

phòng, Thanh tra, chi cục, đơn vị sự nghiệp tuỳ thuộc địa phương. 

- Bổ sung tiêu chí thành lập tổ chức thuộc Sở: Biên chế tối thiểu là 5 biên chế 

đối với phòng thuộc Sở (tỉnh loại II, loại III- Nam Định là tỉnh loại II). 

4. Thay đổi quy định về số lượng Phó Giám đốc Sở, cấp phó các tổ chức 

thuộc Sở, trong đó đối với phòng thuộc Sở tỉnh loại II, III có dưới 8 biên chế chỉ 

được bố trí 01 phó trưởng phòng, phòng có từ 8-14 biên chế đươc bố trí không 
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quá 02 phó trưởng phòng, phòng có từ 15 biên chế trở lên được bố trí không quá 

03 phó trưởng phòng; Thanh tra Sở có dưới 8 biên chế bố trí 01 Phó Chánh Thanh 

tra, có từ 8 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 02 Phó Chánh Thanh 

tra. 

Trên cơ sở đối chiếu các quy định thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP và thực trạng về 

cơ cấu tổ chức của Sở, cụ thể: Hiện Sở Giao thông vận tải có 02 tổ chức trực 

thuộc chưa đảm bảo tiêu chí biên chế tối thiểu 05 biên chế (phòng Kế hoạch - Tài 

chính, Văn phòng Ban ATGT tỉnh); số tổ chức trực thuộc chưa đảm bảo các yêu 

cầu về cấp phó theo quy định: Phòng Kế hoạch - Tài chính có 02 Phó trưởng 

phòng, (thừa 01 cấp phó so với quy định); phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao 

thông có 02 phó trưởng phòng (thừa 01 cấp phó so với quy định); Văn phòng Ban 

ATGT tỉnh có 02 Phó Chánh Văn phòng (thừa 01 cấp phó so với quy định) 

Do vậy việc xây dựng Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy của Sở Giao 

thông vận tải Nam Định là cần thiết để đảm bảo đúng theo Nghị định 

107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ. 

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

- Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và thành phố trực thuộc Trung 

ương;  

- Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và thành phố trực thuộc Trung 

ương; 

- Nghị định 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ Quy định về 

thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính; 

- Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Giao thông vận tải; 

 - Văn bản số 164/TB-UBND ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh Nam Định  

thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị triển khai Nghị 

định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ; 

- Văn bản số 2120/SNV-TCBC&TCPCP của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn 

một số nội dung về biên chế hành chính để triển khai Nghị định 107/2020/NĐ-CP 

và Nghị định 108/2020/NĐ-CP. 
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Phần II 
                                       MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN 

1. Rà soát các nội dung sửa đổi, tham mưu cho UBND tỉnh về việc sửa đổi, 

thay thế Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 về việc Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải theo 

hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải. 

2. Xây dựng phương án kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và phương án sắp 

xếp số lượng cấp phó các tổ chức trực thuộc Sở theo đúng quy định của Nghị định 

số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ, đảm bảo tính phù hợp và 

mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. 

. 

Phần III 

PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ KIỆN TOÀN 

SẮP XẾP CƠ CẤU TỔ CHỨC, BỘ MÁY CỦA SỞ GTVT NAM ĐỊNH 

I. HIỆN TRẠNG VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ 

CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

THUỘC SỞ GTVT. 

1. Chức năng nhiệm vụ quyền hạn: 

Sở Giao thông vận tải là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Đường 

bộ, đường thủy nội địa; vận tải; an toàn giao thông; quản lý, khai thác, duy tu, bảo 

trì hạ tầng giao thông đô thị …(chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định chi 

tiết tại Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh)  

2. Hiện trạng cơ cấu tổ chức bộ máy, cán bộ: 

2.1 Khối quản lý nhà nước gồm có: Lãnh đạo Sở (có 01 Giám đốc Sở và 03 

Phó Giám đốc Sở). Các phòng quản lý nhà nước gồm: (1) Văn phòng Sở, (2) 

Thanh tra Sở, (3) Phòng Kế hoạch - Tài chính, (4) Phòng Quản lý vận tải - 

phương tiện và người lái, (5) Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông, (6) 

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông. Ngoài ra Sở Giao thông vận tải là cơ 

quan thường trực của Ban ATGT tỉnh nên cơ cấu tổ chức còn có (7) Văn phòng 

Ban An toàn giao thông tỉnh (biên chế chuyên trách của Văn phòng Ban An toàn 

giao thông tỉnh nằm trong tổng số biên chế hành chính nhà nước được UBND tỉnh 

giao cho Sở Giao thông vận tải). 

2.2 Khối các đơn vị sự nghiệp gồm có các đơn vị: (1) Ban Quản lý dự án 

giao thông Nam Định, (2) Ban Quản lý dự án giao thông nông thôn 3, (3) Ban 

Quản lý dự án đường trục phát triển tỉnh Nam Định; (4) Trường Trung cấp Giao 

thông vận tải Nam Định; (5) Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông Nam 

Định. Các đơn vị hiện nay đều tự chủ về chi thường xuyên, trong đó Trường 

Trung cấp giao thông vận tải Nam Định chuyển từ đơn vị tự đảm bảo một phần về 

chi thường xuyên sang tự đảm bảo về chi thường xuyên từ 01/01/2019.  
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Ngoài ra còn có (6) Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động là đơn vị hành chính 

đặc thù, hoạt động có tính chất tạm thời, kinh phí hoạt động được đảm bảo từ 

nguồn kinh phí an toàn giao thông và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

3. Về việc phân bổ biên chế công chức quản lý nhà nước và lãnh đạo cấp 

phó:  

3.1. Về phân bổ biên chế: Năm 2020 Sở Giao thông vận tải được giao 56  

biên chế công chức tại Quyết định số 2935/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của 

UBND tỉnh. Trên cơ sở Quyết định của UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải đã ban 

hành Quyết định số 04/QĐ SGTVT ngày 06/01/2020 về việc phân bổ biên chế 

công chức quản lý nhà nước thuộc Sở  năm 2020 : 

TT Tên các phòng, ban, đơn vị 

Phân bổ biên 

chế năm 

2020 

So với biên 

chế tối 

thiểu thành 

lập đầu mối 

phòng 

Tổng số 56  

1 Lãnh đạo Sở 4  

2 Văn phòng Sở 6  

3 Phòng Kế hoạch - Tài chính 4 -1 

4 Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông 5  

5 Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông. 5  

6 Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện và người lái 7  

7 Thanh tra Sở 22  

8 Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh 3 -2 

* Về biên chế Văn phòng Ban ATGT tỉnh: Sau khi cơ cấu tổ chức của Văn 

phòng Ban ATGT được quy định tại Quyết định 190/QĐ-UBND ngày 25/01/2011 

của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban ATGT tỉnh Nam Định và Ban ATGT tỉnh 

ban hành Quyết định số 25/QĐ-BATGT ngày 06/6/2012 ban hành quy chế hoạt 

động của Ban ATGT tỉnh. Ngày 25/12/2012 UBND tỉnh có Quyết định số 

2117/QĐ-UBND và Sở Nội vụ có văn bản số 1818/SNV-TCBCTL ngày 

26/12/2012  thông báo chỉ tiêu biên chế được giao của Sở Giao thông vận tải năm 

2013 là 53 biên chế, tăng 03 biên chế so với năm 2012, Sở Giao thông vận tải đã 

phân bổ 03 biên chế bổ sung cho Văn phòng Ban ATGT tỉnh. 

3.2 Về số lượng cấp phó: 
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TT Tên các phòng, ban, đơn vị 

Số lượng cấp 

phó theo quy 

định của NĐ 

107/2020/NĐ-

CP 

Số lượng cấp 

phó hiện có 

So sánh số 

lượng cấp 

phó hiện có 

và quy định 

tại NĐ 

107/2020/NĐ-

CP 

1 Lãnh đạo Sở 03 03  

2 Văn phòng Sở 01 01  

3 Phòng Kế hoạch - Tài chính 01 02 +1 

4 
Phòng Quản lý chất lượng 

công trình giao thông 
01 01  

5 
Phòng Quản lý Kết cấu hạ 

tầng giao thông. 
01 02 +1 

6 
Phòng Quản lý vận tải - 

Phương tiện và người lái 
01 01  

7 Thanh tra Sở 02 02  

8 
Văn phòng Ban An toàn giao 

thông tỉnh 
01 02 +1 

TỔNG SỐ 11 14 +3 

II. PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ KIỆN 

TOÀN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY, SỐ LƯỢNG CẤP PHÓ. 

1. Về việc điều chỉnh chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giao thông 

vận tải: 

Theo nội dung khoản 12 Điều 1 Nghị định 107/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 11 

của Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 

Bộ: “Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo ngành, lĩnh vực 

thuộc phạm vi quản lý đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh, cấp huyện và hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chi cục thuộc 

sở”  

Do vậy sau khi có Thông tư hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải, Sở Giao 

thông vận tải sẽ tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, thay thế 

Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 về việc Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải. 

2. Về việc sắp xếp tổ chức bộ máy: 

Đối với 02 tổ chức trực thuộc Sở chưa đủ số lượng biên chế tối thiểu để 

thành lập đầu mối phòng: 
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2.1 Phòng Kế hoạch - Tài chính: Theo Quyết định số 04/QĐ SGTVT ngày 

06/01/2020 về việc phân bổ biên chế công chức quản lý nhà nước thuộc Sở năm 

2020:  Phòng Kế hoạch - Tài chính được phân bổ 04 biên chế (thiếu 01 biên chế 

so với điều kiện tối thiểu thành lập đầu mối phòng). Tuy nhiên 01 vị trí việc làm 

là thủ quỹ cơ quan thuộc chức năng nhiệm vụ của phòng hiện đang do 01 chuyên 

viên Văn phòng Sở kiêm nhiệm. Do vậy trong năm 2021, Sở Giao thông vận tải 

sẽ thực hiện phân bổ lại chỉ tiêu biên chế cho các phòng chức năng, cụ thể như 

sau : 

- Tổng số biên chế công chức được giao năm 2021 dự kiến giảm 01 biên chế 

so với năm 2020 (từ 56 biên chế còn 55 biên chế) để đảm bảo hoàn thành kế 

hoạch tinh giản biên chế của UBND tỉnh và Đề án tinh giản biên chế của Sở. 

 Việc phân bổ lại chỉ tiêu biên chế cho các phòng chức năng như sau: 

TT Tên các phòng, ban, đơn vị 

Phân bổ 

biên chế 

năm 2020 

Phân bổ biên 

chế năm 2021 
Ghi chú 

Tổng số 56 55  

1 Lãnh đạo Sở 4 4  

2 Văn phòng Sở 6 5 Giảm 1 

3 Phòng Kế hoạch - Tài chính 4 5 Tăng 1 

4 
Phòng Quản lý chất lượng 

công trình giao thông 
5 5  

5 
Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng 

giao thông. 
5 5  

6 
Phòng Quản lý vận tải - 

Phương tiện và người lái 
7 7  

7 Thanh tra Sở 22 21 Giảm 1 

8 
Văn phòng Ban An toàn giao 

thông tỉnh 
3 3  

 Như vậy sau khi phân bổ lại biên chế, cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông 

vận tải đủ điều kiện giữ nguyên phòng Kế hoạch - Tài chính. 

 2.2 Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh:  

a. Theo quy định tại khoản 4, Điều 8, Quyết định 22/2017/QĐ-TTg ngày 

22/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động của Uỷ ban an 

toàn giao thông Quốc gia và Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương:  

- Văn phòng Ban là cơ quan chuyên trách giúp việc Ban An toàn giao thông 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nhân sự Văn phòng Ban gồm có Chánh 

Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng và một số chuyên viên. 
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- Biên chế của Văn phòng Ban là biên chế hành chính; căn cứ tình hình 

thực tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân - Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương phân công công chức biệt phái hoặc công chức kiêm 

nhiệm từ các cơ quan thành viên làm nhiệm vụ tại Văn phòng Ban. 

 b. Theo khoản 4, Điều 1, Quyết định số 1800/QĐ-UBND ngày 09/08/2017 

của UBND tỉnh Nam Định quy định: Văn phòng Ban ATGT tỉnh là cơ quan 

chuyên trách giúp việc Ban An toàn giao thông tỉnh, biên chế của Văn phòng Ban 

là biên chế hành chính, nhân sự gồm có: Chánh Văn phòng; 01 Phó Chánh Văn 

phòng; từ 01đến 03 chuyên viên giúp việc làm công tác tổng hợp, tuyên truyền, 

phối hợp kiểm tra, công tác kế toán, thủ quỹ. Khi cần thiết, Chánh Văn phòng Ban 

An toàn giao thông tỉnh đề nghị Trưởng Ban bổ sung công chức biệt phái hoặc 

công chức kiêm nhiệm từ các cơ quan thành viên làm nhiệm vụ tại Văn phòng 

Ban.  

 Từ các căn cứ trên có thể nhận thấy tính chất đặc thù của Văn phòng Ban 

ATGT tỉnh, biên chế của Văn phòng Ban có tính chất động, theo quy định UBND 

tỉnh có thể bố trí 05 biên chế, bao gồm cả các công chức biệt phái, kiêm nhiệm từ 

các cơ quan thành viên của Ban khi cần thiết. Do vậy vẫn đảm bảo điều kiện về 

biên chế tối thiểu thành lập phòng. Kính trình UBND tỉnh xem xét giữ nguyên cơ 

cấu tổ chức của Văn phòng Ban ATGT tỉnh. 

3. Việc sắp xếp lãnh đạo cấp phó thuộc Sở: 

Các tổ chức trực thuộc Sở có số lượng cấp phó vượt so với quy định của 

Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ gồm: 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính: Hiện đang có 02 cấp phó vượt 01 cấp phó. 

- Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông: Hiện đang có 02 cấp phó vượt 

01 cấp phó. 

- Văn phòng Ban ATGT tỉnh: Hiện đang có 02 cấp phó vượt 01 cấp phó. 

Như vậy tổng số lãnh đạo cấp phó vượt so với quy định là 03 người. Trên cơ 

sở quy định điều khoản chuyển tiếp tại Điều 2, Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 

14/9/2020 của Chính phủ, Sở Giao thông vận tải sẽ rà soát về các điều kiện tiêu 

chuẩn với các chức danh lãnh đạo quản lý, kết quả đánh giá xếp loại mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ và tín nhiệm của cán bộ lãnh đạo để sắp xếp, kiện toàn lại số 

lượng cấp phó đảm bảo đúng theo quy định. 

Phần IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở 

- Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải, chủ trì, phối hợp với các 

phòng ban liên quan tham mưu cho Sở xây dựng dự thảo trình UBND tỉnh ban 

hành quyết định thay thế, sửa đổi Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 

15/9/2017 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Giao thông vận tải. 
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- Tham mưu phân bổ lại biên chế công chức theo phương án đã xây dựng 

đảm bảo đủ số lượng biên chế tối thiểu thành lập đầu mối thành lập phòng: 

+ Phân bổ lại biên chế năm 2020 sau khi UBND tỉnh phê duyệt Đề án. 

+ Phân bổ biên chế năm 2021 sau khi có quyết định về giao biên chế của 

UBND tỉnh. 

- Tổng hợp rà soát các điều kiện tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, kết 

quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, thi đua, khen thưởng của đội 

ngũ lãnh đạo quản lý làm cơ sở thực hiện việc kiện toàn sắp xếp lại số lượng cấp 

phó theo quy định. 

2. Các phòng, ban, đơn vị. 

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 

14/9/2020 của Chính phủ và các nội dung của Đề án, qua đó đảm bảo tính công 

khai minh bạch, không gây tâm lý hoang mang, đình trễ trong công việc, ảnh 

hưởng đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch công tác của cơ quan, 

đơn vị. 

Trên đây là Đề án của Sở Giao thông vận tải về việc kiện toàn, sắp xếp cơ 

cấu tổ chức, bộ máy của Sở Giao thông vận tải theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP 

ngày 14/9/2020 của Chính phủ./. 

Nơi nhận:                                                                                   GIÁM ĐỐC 
-  UBND tỉnh;                                                           

-  Sở Nội vụ; 

-  Lãnh đạo Sở; 

-  Các phòng, ban, đơn vị 

-  Lưu: VT; VPS.    
     

                                Trần Văn Công                                        

 

 
 

 

(Để trình) 
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