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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM ĐẢO 

 

Số:         /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

Tam Đảo, ngày       tháng 5 năm 2021 

 
THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch 
Covid-19 tại cuộc họp Ban chỉ đạo về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 
và một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị bị bầu cử Đại biểu Quốc hội 

khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

Ngày 07/5/2021, tại Hội trường Đa năng, Trụ sở HĐND và UBND huyện, 

Thường trực Chính phủ tổ chức họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19. Tại điểm cầu huyện Tam Đảo có đồng chí Bí thư Huyện uỷ, Chủ 

tịch HĐND huyện; Đồng chí Đinh Văn Mười – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch 

UBND huyện, Trưởng BCĐ; các đồng chí thành viên BCĐ công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19  huyện Tam Đảo. 

Tại cuộc họp sau khi nghe ý kiến quán triệt, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; 

Phó Thủ tướng chính phủ Vũ Đức Đam; đồng chí Lê Duy Thành – Phó Bí thư Tỉnh 

uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ngay sau nội 

dung cuộc họp của Chính phủ, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, BCĐ của huyện đã tổ chức 

cuộc họp. Tại cuộc họp, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch 

HĐND huyện, đồng chí Đinh Văn Mười – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND 

huyện Trưởng BCĐ kết luận và chỉ đạo như sau: 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Tam Đảo tình hình dịch bệnh 

rất khẩn cấp, phức tạp. Để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh đảm khẩn 

trương, hiệu quả, yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn; Giám đốc Trung 

tâm Y tế huyện, Trưởng Công an huyện, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện; 

các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn: 

I. VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 

1. Khần trương thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 

Ban Chỉ đạo Quốc gia, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh, Huyện uỷ -UBND – 

BCĐ huyện, đặc biệt là các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Phó Thủ 

tướng chính phủ Vũ Đức Đam; đồng chí Lê Duy Thành – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ 

tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cuộc họp trực 

tuyến; các nội dung chỉ đạo của Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện sau cuộc 

họp trực tuyến, cụ thể như sau: 
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- Phê bình Bí thư Đảng uỷ các xã, thị trấn (Đạo Trù, Hợp Châu, Minh Quang, 

Đại Đình, Hồ Sơn) không tham gia dự họp trực tuyến toàn quốc của Thường trực 

Chính phủ với các địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Phê bình đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Phó Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND thị 

trấn Hợp Châu và đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Phó Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã 

Hồ Sơn (thành viên BCĐ phòng chống dịch Covid-19 huyện Tam Đảo) trong chỉ đạo 

và tổ chức thực hiện không nghiêm túc việc giám sát, cách ly tại nhà đối với các 

trường hợp theo quy định phải áp dụng biện pháp cách ly tại gia đình. Yêu cầu, đồng 

chí Bí thư Đảng uỷ, Phó Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND thị trấn Hợp Châu và đồng 

chí Bí thư Đảng uỷ, Phó Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã Hồ Sơn tổ chức kiểm 

điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra việc vi phạm 

về cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 tại gia đình, báo cáo kết quả với Huyện 

uỷ Tam Đảo và UBND huyện Tam Đảo vào thứ 2 ngày 10/5/2021. 

2. Các thành viên Ban chỉ đạo, tổ giúp việc ban chỉ đạo công tác phòng chống 

dịch bệnh Covid-19 huyện 

Khẩn trương chủ động và phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện công tác phòng 

chống dịch bệnh theo nhiệm vụ phân công và địa bàn được phụ trách. Tăng cường nắm 

tình hình, tổ chức kiểm tra kịp thời chỉ đạo và đề xuất chỉ đạo triển khai thực hiện các 

biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

3. Về công tác trực, thông tin báo cáo 

- Duy trì chế độ trực 24/24h tại từng xã, thị trấn và của từng cơ quan, đơn vị; 

các thành viên Ban Chỉ đạo phân công trực 24/24h; 100% thành viên Ban Chỉ đạo 

huyện, xã không được tắt điện thoại và đi khỏi địa phương (yêu cầu tất cả các xã, thị 

trấn, phòng, ban, cơ quan, đơn vị gửi lịch phân công trực phòng chống dịch Cvovid-

19 về UBND huyện qua Văn phòng HĐND và UBND). 

- Thời điểm báo cáo: Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 bắt đầu từ 16h00’ 

ngày 01/5/2021. Nội dung báo cáo theo mẫu của tỉnh, UBND huyện đã gửi các xã, 

thị trấn (báo cáo cả việc trong ngày đoàn kiểm tra, tổ công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 ở thôn, tổ dân phố đi kiểm tra được bao nhiêu lượt). 

- Thời gian báo cáo hàng ngày: Mỗi ngày báo cáo 02 lần 

+ Buổi sáng báo cáo trước 07h30’. 

+ Buổi chiều báo cáo trước 15h00’. 

(Đồng gửi bàn mềm về hòm thư điện tử: ngant1909@gmail.com.vn) 

+ Trường hợp có những vấn đề đột xuất, phát sinh, quan trọng Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn báo cáo trực tiếp Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo UBND huyện. 

mailto:ngant1909@gmail.com.vn
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5. Khẩn trương, thần tốc, triệt để tổ chức rà soát, điều tra dịch tễ, truy vết, khoanh 

vùng, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm ngay cho các trường hợp là vòng 1 (F1) trên địa bàn 

huyện đối với các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm và tiếp xúc (nếu có).  

6. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành và thực hiện các 

quy định phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng 

hóa, dịch vụ; doanh nghiệp, cơ sở y tế, giáo dục, khu vực công cộng; Kiểm tra việc 

dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, massage, quán bar, vũ trường, 

games, khu vui chơi giải trí, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng,.... Đặc biệt là việc kiểm tra 

giám sát các trường hợp thực hiện cách ly y tế tại gia đình, xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm, không chấp hành theo quy định. 

7. Tuyên truyền thực hiện nghiêm việc bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà 

và yêu cầu 5K theo quy định của Bộ Y tế; Không đi khỏi nhà, ra khỏi địa phương khi 

không cần thiết. 

8. Nhiệm vụ cụ thể các cơp quan, đơn vị 

8.1. Công an huyện Tam Đảo 

- Tăng cường kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh, các 

tổ chức nhập cảnh trái phép trên địa bàn, các tổ chức, cá nhân vi phạm thực hiện cách 

ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống 

dịch COVID-19.  

- Đảm bảo an ninh trật tự tại khu cách ly tập trung tại Trung tâm chính trị 

huyện Tam Đảo. 

- Xử lý, phối hợp xử lý, điều tra truy tố nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm 

công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định. 

8.2. Ban chỉ huy quân sự huyện chủ trì phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, 

UBND các xã, thị trấn phòng Tài chính – Kế hoạch các cơ quan, đơn vị có liên quan 

- Tiếp tục rà soát cơ sở vật chất tại các khu vực cách ly hiện tại và các khu dự 

kiến mở rộng đảm bảo việc giám sát chặt chẽ người được cách ly, trang bị các camera 

để giám sát người được cách ly thực hiện các biện pháp phòng chổng dịch COVID-

19 theo quy định. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình các khu cách ly tập trung 

và phản ánh trong báo cáo tình hình dịch bệnh hàng ngày, siết chặt quản lý các khu 

cách ly tập trung, đảm bảo phân luồng đối tượng, các lực lượng tham gia phòng 

chống dịch thực hiện nghiêm các quy định, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong 

khu cách ly và lây nhiễm ra cộng đồng. 

- Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức cá 

nhân vi phạm thực hiện cách ly tập trung, bàn giao sau kết thúc cách ly và quản lý sau 
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cách ly tập trung tại nhà, nơi lưu trú và các văn bản liên quan khác về quản lý người 

xuất nhập cảnh; 

- Tổ chức bàn giao, đưa đón và tiếp nhận người đã hoàn thành cách ly tập 

trung về nơi lưu trú đảm bảo đúng quy định tại Công văn số: 425/CV-BCĐ ngày 

19/01/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia, yêu cầu các trường hợp sau khi hoàn thành 

cách ly tập trung thực hiện ký cam kết và chấp hành theo đúng quy định tại Công 

điện 597/CĐ-TTg ngày 05/5/2021 và các quy định liên quan và dán thông báo cụ thể 

về trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú. 

- Thực hiện nghiêm quy định cách ly tập trung đối với các trường hợp phải 

cách ly tập trung do dịch Covid-19 ít nhất 21 ngày liên tục tại khu cách ly tập trung 

kể từ ngày vào khu cách ly hoặc lần tiếp xúc cuối với người nhiễm SAR-CoV-2 và 

tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SAR-CoV-2 ít nhất 3 lần (vào ngày đầu, ngày thứ 14 

và ngày thứ 20 trong thời gian cách ly); 

8.3. Giao Trung tâm Y tế huyện 

- Kích hoạt, điều chỉnh, bổ sung, kế hoạch, phương án phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 theo từng cấp độ và tình huống; duy trì các đội cơ động phản ứng nhanh 

trong khám, chữa bệnh, các đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch khi cần thiết; thực 

hiện thường trực 24/24h, tiếp nhận mọi thông tin để báo cáo, xử lý kịp thời. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương, thần tốc, triệt để tổ 

chức rà soát, điều tra dịch tễ, truy vết, khoanh vùng, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm ngay 

cho các trường hợp là vòng 1 (F1) trên địa bàn huyện đối với các trường hợp nhiễm, 

nghi nhiễm và tiếp xúc (nếu có). Chịu trách nhiệm trước Huyện uỷ, UBND huyện, ban 

chỉ đạo của huyện nếu để chậm chễ trong công tác xét nghiệm, điều tra, truy vết.  

- Hoàn thành sớm việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 1 trên địa bàn huyện 

theo quy định. 

- Tiếp tục tập trung cao độ, chịu trách nhiệm huy động nguồn lực bổ sung để đảm 

bảo triển khai nghiêm các nội dung do Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh uỷ - UBND tỉnh Vĩnh 

Phúc, sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, Huyện uỷ - UBND huyện đã chỉ đạo. Áp dụng triệt để, 

đồng bộ các biện pháp chuyên môn trong phòng và chống dịch trên địa bàn. 

- Chủ trì đề xuất muc dự phòng khẩu trang, nước khủ khuẩn, vật tư...phục vụ công 

tác phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp có các tình huống dịch bệnh xảy ra theo 

các cấp độ trên địa bàn huyện. 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, điều tra 

dịch tễ, đề xuất thực hiện việc xét nghiệm sàng lọc đối với các trường hợp trên địa bàn. 

- Phối hợp phòng Tư pháp thống nhất mẫu hồ sơ bàn giao người cách ly tập 

trung theo quy định; có thông báo kịp thời cho các địa phương tiếp nhận người hoàn 

thành cách ly tập trung. Chi đạo các đơn vị trực thuộc giám sát, theo dõi sức khỏe và 
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lấy mẫu xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 cho người sau khi hoàn thành cách ly tập 

trung theo quy định. 

8.4. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

- Tham mưu cân đối, bố trí đủ nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng chống 

dịch bệnh. 

- Tham mưu, đề xuất kinh phí  hỗ trợ công tác phòng chống dịch đảm bảo kịp 

thời, phù hợp với quy định của pháp luật đối với các cơ quan, đơn vị, Tổ phòng 

chống dịch bệnh tại các thôn, tổ dân phố, các gia đình bị cách ly trên địa bàn huyện. 

8.5. Giao Trung tâm Văn hoá – Thông tin – Thể thao, UBND các xã, thị trấn 

Thường xuyên, liên tục, tăng cường thời lượng phát sóng trên hệ thống truyền 

thanh, tuyên truyền lưu động trên các phương tiện đã được giao và cấp về tình hình 

và công tác phòng, chống dịch bệnh đến các cơ quan, đơn vị, tầng lớp nhân dân về 

các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và huyện. Để các cơ quan, đơn vị, nhân dân 

nâng cao nhận thức, chấp hành và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19. 

8.6. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện 

Theo chức năng nhiệm vụ chủ động quán triệt, chỉ đạo, theo dõi giám sát y tế và 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đối với cán bộ, nhân viên, người lao 

của cơ quan, đơn vị phụ trách. Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, các cơ quan, đơn vị địa 

phương tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo 

đúng quy định. 

8.7. Giao Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

- Quản lý chặt chẽ địa bàn, nhất là người nước ngoài và các trường hợp cư trú 

bất hợp pháp. Nếu phát hiện phải kịp thời báo cáo và áp dụng ngay các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn và quy định. Nếu xã, thị trấn nào để người 

nước ngoài và các trường hợp khác cư trú bất hợp pháp không có tạm trú, tạm vắng 

thì Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND, Trưởng Công an xã, thị trấn đó phải chịu trách 

nhiệm trước Huyện uỷ - UBND huyện. 

- Tập trung rà soát các trường hợp tiếp xúc, nghi nhiễm, đến và di từ vùng có 

dịch trở về địa phương đã được công bố và thông báo. Lập danh sách cụ thể gửi 

Trung tâm Y tế huyện. Chỉ đạo, kiểm tra và kịp thời thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh tại địa phương theo quy định, thẩm quyền và trách nhiệm. 

- Thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú: Tối thiểu 07 ngày đối với 

các trường hợp đàm bảo cách ly tập trung ít nhất 21 ngày liên tục, lấy mẫu xét 

nghiệm SAR-CoV-2 vào ngày thứ 7 (tính từ ngày kết thúc cách ly tập trung); đối với 

các trường hợp đã bàn giao về địa phương đã cách lỵ tập trung 14 ngày thì tiếp tục 
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theo dõi sức khỏe tại nhà tối thiểu 14 ngày và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SAR-

CoV-2 theo quy định. 

- Chỉ đạo hoạt động Tổ phòng chống Covid-19 xã, thị trấn, ở các thôn, tổ dân 

phố tích cực tham gia công tác phòng chống dịch tại địa bàn quản lý, theo dõi, giám 

sát các trường hợp hoàn thành cách ly tập trung và thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu 

trú, có báo cáo đánh giá về kết quả hoạt động của Tổ công tác phòng chống Covid-19 

xã, thị trấn và các thôn, tổ dân phố đã thành lập và hoạt động với Huyện uỷ và UBND 

huyện vào 16h00’, thứ 2 ngày 10/5/2021. 

- Huy động các đoàn thể (thanh niên, phụ nữ hoặc tổ công tác phòng, chống 

dịch bệnh ở thôn, tổ dân phố) bên cạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát thì 

có phương án giúp đỡ các gia đình thuộc diện phải cách ly tại nhà các nhu yếu phẩm 

cần thiết cho sinh hoạt gia đình. Qúa trình thực hiện phải tuân thủ và thực hiện 

nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh. 

8.8. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể 

- Quán triệt và tuyên truyền đến các đoàn viên, hội viên từ huyện đến các thôn, tổ 

dân phố thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định. Khai 

báo kịp thời lịch trình di chuyển tiếp xúc đảm bảo trung thực khi đến và về từ các địa 

phương có dịch hoặc tiếp xúc với người nghi nhiễm; thực hiện cách ly tại gia đình theo 

đúng thời gian. 

- Phát hiện và báo cáo chính quyền địa phương, cơ quan có thẩm quyền các 

trường hợp cư trú bất hợp pháp, nhập cảnh trái phép vào cộng đồng dân cư để áp dụng 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định. 

II. VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ 

XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 – 2026 

1. Yêu cầu các thành viên Ủy ban  bầu cử huyện, các Đoàn kiểm tra, Tổ công tác, 

cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được phân công 

phụ trách tăng cường công tác kiểm tra đến từng địa điểm, khu vực bỏ phiếu.  

2. Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid-19 cho công tác bầu 

cử theo Kế hoạch số: 107/KH-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc và 

kế hoạch của UBND huyện, các văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn về triển khai công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 trước, trong thời gian diễn ra bầu cử. 

3. Rà soát toàn bộ các nhiệm vụ, tiến độ theo Kế hoạch số: 01/KH-UBBC ngày 

22/01/2021 của Ủy ban bầu cử huyện. Thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo các 

mốc thời gian theo quy định. 

4. Rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin chính xác lý lịch các đại biểu ứng cử; 

thông tin cử tri. Trang trí khánh tiết khu vực bỏ phiếu theo đúng hướng dẫn. 
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5. Tổ chức giải quyết đơn thư của công dân đối với các ứng viên kịp thời. Có 

phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đại phương trước, 

trong và sau bầu cử. 

6. Thường xuyên tuyên truyền phát thanh trên hệ thống truyền thanh của địa 

phương đến các tầng lớp nhân dân về nghĩa vụ, quyền lợi và trách nhiệm của công 

dân đối với công tác bầu cử; ngày bầu cử song song với tuyên truyền công tác phòng 

chống dịch bệnh Covid-19. 

III. ĐỐI VỚI CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Bên cạnh thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo phân công công tác, 

ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách. 

- Giao Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Thái Sơn giúp Chủ tịch UBND huyện 

tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử 

đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

- Giao Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Thị Bích Ngọc giúp Chủ tịch UBND 

huyện tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Trên đây là kết luận và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban 

chỉ đạo tại cuộc họp Ban chỉ đạo về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Văn 

phòng HĐND và UBND huyện thông báo để các Phó Chủ tịch UBND huyện, Thành 

viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc công tác phòng, chống dịch Covid-19 huyện; các 

phòng, ban chuyên môn, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện khẩn trương, nghiêm túc tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- TTHU – TTHĐND huyện (B/c);  

- Chủ tịch; PCT UBND huyện (B/c); 

- Thành viên BCĐ công tác phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 huyện Tam Đảo (B/c); 

- MTTQ và các đoàn thể thuộc Huyện uỷ Tam Đảo; 

- Các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện (T/h); 

- Các cơ quan, đơn vị, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên 

địa bàn huyện (T/h); 

- UBND các xã, thị trấn (T/h); 

- Lưu VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tuân 
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