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THÔNG BÁO 

Kết quả kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII 

 

Trong 2,5 ngày từ 08-10/7/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XVII đã 

tiến hành kỳ họp thứ 15 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2020. Tham dự kỳ họp có 

đại diện Kiểm toán nhà nước Khu vực II, các vị đại biểu Quốc hội khoá XIV bầu 

trên địa bàn tỉnh; các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí Thường trực 

Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo tỉnh; đại diện lãnh 

đạo các Ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy 

ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Các Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội 

đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn 

thể cấp tỉnh; Bí thư Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; đại diện một số đơn vị sự nghiệp, doanh 

nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; đại diện một số cơ quan 

thông tấn báo chí ở Trung ương và địa phương. 

Với không khí nghiêm túc, dân chủ, đổi mới, khoa học, đúng quy định, kỳ 

họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII đã hoàn thành nội dung, chương 

trình đề ra. 

I. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA KỲ HỌP 

1. Xem xét các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết 

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét, đánh giá và thảo luận các 

báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết về kết quả thực hiện các mục tiêu 

kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, công tác đầu tư công, dự toán thu, chi 

ngân sách; tình hình phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác chỉ 

đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư 

khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí 6 tháng đầu 

năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020; kết quả giải quyết các ý 

kiến, kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 15; kết quả thực hiện các nội dung chất 

vấn tại kỳ họp 12. 

- Xem xét, quyết định 17 tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết (nội dung 

cụ thể được nêu ở phần II của Thông báo này).    

- Xem xét các báo cáo của Thường trực, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh 

về: Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực, các ban Hội đồng 

nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; kết quả giám 

sát chuyên đề về: công tác quản lý nhà nước về dân số - kế hoạch hóa gia đình, 

giai đoạn 2014 - 2020; Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 819/NQ-
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UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp 

các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh và Nghị quyết số 

156/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định 

số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; chức danh, số lượng, mức 

khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, 

tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, 

tổ dân phố.  

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tham gia giám sát và xây dựng 

chính quyền 6 tháng đầu năm  của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Báo cáo của 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh, Cục 

trưởng Cục Thi hành án dân sự về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 

giải pháp 6 tháng cuối năm 2020. 

- Thực hiện công tác nhân sự của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 

tỉnh. 

3. Hoạt động thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn 

Kỳ họp đã dành 01 buổi thảo luận tại Tổ với 31 ý kiến phát biểu và 131 ý 

kiến góp ý bằng phiếu thảo luận; 01 buổi thảo luận tại Hội trường với 12 ý kiến 

phát biểu; gần 01 ngày chất vấn và trả lời chất vấn về 04 lĩnh vực chất vấn gồm 

8 nội dung với 21 lượt chất vấn trực tiếp, 33 câu hỏi. Ngoài ra đã có 16 ý kiến, 

kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp qua đường dây nóng. 

Các đại biểu tham dự kỳ họp đã phát huy trí tuệ, trách nhiệm, thẳng thắn, 

tập trung thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng; đa số ý 

kiến nhất trí cao với nội dung các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết 

trình tại kỳ họp. Một số ý kiến đề nghị bổ sung, làm rõ thêm một số đánh giá về 

kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội; đồng thời đề nghị quan tâm, tập trung một số giải pháp nhằm 

đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020, nhất là các nội 

dung về tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư…. Ngoài ra, các ý kiến còn phân tích, 

đánh giá làm sáng tỏ, bổ sung thêm về nội dung các quy định và tính khả thi của 

một số chính sách Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh. Trên cơ 

sở các ý kiến của đại biểu, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã phối hợp với 

Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan bổ sung, hoàn chỉnh các báo 

cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết. 

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tiếp tục được thực hiện theo nhóm vấn 

đề quan trọng, bức xúc, nổi cộm và được lựa chọn trên các ý kiến đề xuất theo 

hình thức bỏ phiếu của các đại biểu. Nội dung chất vấn tập trung vào những vấn 

đề thực tiễn đặt ra tác động lớn đến kinh tế - xã hội và các vấn đề về an sinh xã 

hội, được cử tri và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm, như: Việc cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trước 

ngày 18/12/1980; Việc xử lý các khu đất và tài sản gắn liền trên đất đã thu hồi 

và giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh quản lý; Việc tổ chức đấu giá mỏ 

vật liệu xây dựng thông thường chậm; Việc quản lý khai thác khoáng sản trái 

phép; Việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư công và xã hội hóa; Tăng 
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trưởng kinh tế của tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 thấp nhất so với các tỉnh trong khu 

vực; Những bất cập trong thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ 

và Nghị quyết 156/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh; Các giải pháp 

để xử lý tình trạng các thông tin sai sự thật, lừa đảo, thông tin xấu độc trên mạng 

xã hội.... 

Sau chất vấn, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có giải trình, 

tiếp thu về các nội dung chất vấn và những vấn đề liên quan đến phát triển kinh 

tế - xã hội của tỉnh. Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã kết luận phiên chất vấn, 

giao trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị, địa phương thực hiện trả lời chất vấn và 

giám sát việc trả lời chất vấn. 

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA KỲ HỌP 

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất biểu quyết thông qua 17 Nghị quyết 

tại kỳ họp: 

1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối 

năm 2020 

Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất tập trung phấn đấu đạt và vượt các chỉ 

tiêu kinh tế - xã hội của năm 2020. Để đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra 6 tháng 

cuối năm 2020. Uỷ ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện 

đồng bộ, có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 

168/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2020; đồng thời nhấn mạnh 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng 

cuối năm 2020. 

 2. Nghị quyết một số chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh 

thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19  

Quy định điều chỉnh giảm một số khoản thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền 

của Hội đồng nhân dân tỉnh và ban hành chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất đối 

trong một số lĩnh vực xuất khẩu, chăn nuôi, phát phát triển du lịch nhằm thúc 

đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19. 

3. Nghị quyết một số chính sách hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn 

cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tỉnh Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu hội nhập 

quốc tế giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo 

Đối tượng áp dụng  

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ (sau đây gọi chung là cơ 

sở) sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh; khuyến 

khích các cơ sở sản xuất sản phẩm chủ lực của tỉnh, sản phẩm công nghiệp hỗ 

trợ, tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu; 

- Các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân liên quan đến 

hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 
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 4. Nghị quyết Thông qua danh mục các công trình, dự án phải điều 

chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất; danh mục các công trình, dự án cần 

thu hồi đất,chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2020 

a) Thông qua danh mục 25 công trình, dự án với tổng diện tích 103,38ha 

phải điều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2020 (do vượt 

chỉ tiêu sử dụng đất của tỉnh đã phân bổ cho cấp huyện); 

b) Thông qua danh mục 131 công trình, dự án với tổng diện tích 353,15ha 

cần thu hồi đất; 

c) Thông qua danh mục 104 công trình, dự án với tổng diện tích 198,91ha 

chuyển mục đích sử dụng đất. 

5. Nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ 

trương đầu tư một số dự án đầu tư công; bổ sung danh mục, hạn mức vốn 

dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020  

Quyết định chủ trương đầu tư/điều chỉnh chủ trương đầu tư 10 dự án đầu 

tư công, gồm: (1) Dự án Đường giao thông trục chính kết nối Cụm công nghiệp 

Yên Huy, xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc; (2) Dự án Hạ tầng giao thông 

kết nối trong và ngoài hàng rào Cụm công nghiệp Cổng Khánh 1, thị xã Hồng 

Lĩnh; (3) Dự án Di dời, tái định cư các hộ dân tổ dân phố Thắng Lợi và Nhân 

Thắng, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh; (4) Dự án Cải tạo, nâng cấp Hồ sinh 

thái Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (giai đoạn 2); (5) Dự án Đầu tư xây dựng 

công trình thay thế nguồn cấp nước thô cho Nhà máy nước Bắc Thạch Hà; (6) 

Dự án Mở rộng Nhà máy nước Bắc Cẩm Xuyên cấp cho xã Cẩm Quang, huyện 

Cẩm Xuyên; (7) Dự án Hạ tầng Khu dân cư Đồng Bàu Rạ, phường Hà Huy Tập, 

thành phố Hà Tĩnh; (8) Dự án Khoa dinh dưỡng và một số hạng mục hạ tầng kỹ 

thuật – Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh; (9) Dự án Labo kiểm nghiệm 

thực phẩm tại Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Tĩnh; 

(10) Dự án Đầu tư nâng cấp phòng họp trực tuyến và cải tạo, nâng cấp Trụ sở 

làm việc Trung tâm Thông tin – Công báo – Tin học, Văn phòng Đoàn ĐBQH, 

HĐND và UBND tỉnh. 

Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp, tăng cường cơ sở 

vật chất Trụ sở làm việc cơ quan Tỉnh ủy. 

6. Nghị quyết chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang 

mục đích khác 

a) Chuyển mục đích sử dụng 3,277 ha, thuộc Khoảnh 1 - Tiểu khu 356B 

(xã Kỳ Tây), Khoảnh 5 - Tiểu khu 347A (xã Kỳ Trung); trong đó có 1,463 ha 

đối tượng quy hoạch rừng sản xuất và 1,814 ha rừng ngoài quy hoạch 3 loại 

rừng, hiện do Ủy ban nhân dân các xã Kỳ Tây, Kỳ Trung huyện Kỳ Anh quản lý 

để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Làng thanh niên lập nghiệp Tây Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh. 

b) Chuyển chuyển mục đích sử dụng 0,256 ha rừng thuộc khoảnh 1 - tiểu 

khu 99, đối tượng quy hoạch sản xuất do Ủy ban nhân dân xã Cương Gián quản 
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lý để thực hiện Dự án Mở rộng Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Phú Minh Gia 

tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân. 

7. Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn viện trợ và vốn vay kinh phí sự 

nghiệp cho dự án An ninh y tế khu vực tiểu vùng sông Mê Công mở rộng 

tỉnh Hà Tĩnh 

Phân bổ 2.883 triệu đồng từ nguồn chi các sự nghiệp do ngân sách trung 

ương đảm bảo (vốn ngoài nước) cho Dự án An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê 

Công mở rộng tỉnh Hà Tĩnh. 

8. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Xuân 

Thành, huyện Nghi Xuân - Giai đoạn 1 

Đồng ý chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Xuân Thành, huyện Nghi 

Xuân - Giai đoạn 1. 

9. Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 

87/2018/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 1 và điểm c, khoản 2 Điều 2 của Nghị 

quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy 

định một số chính sách hỗ trợ thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 2: 

“b) Miễn lệ phí môn bài cho các hộ kinh doanh thành lập mới trong năm 

đầu hoạt động theo quy định tại Nghị định số 22/2020/NĐ-CP. Hỗ trợ 100% lệ 

phí môn bài cho các hộ kinh doanh thành lập mới tại các địa bàn có điều kiện 

kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn trong 02 năm tiếp theo (năm thứ hai và năm 

thứ ba)”. 

2. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 2: 

“c) Miễn lệ phí môn bài cho các doanh nghiệp thành lập mới trong năm 

đầu hoạt động theo quy định tại Nghị định số 22/2020/NĐ-CP. Hỗ trợ 100% lệ 

phí môn bài cho các doanh nghiệp thành lập mới tại các địa bàn có điều kiện 

kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn trong 02 năm tiếp theo (năm thứ hai và năm 

thứ ba). Riêng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa được chuyển đổi từ hộ kinh 

doanh thực hiện theo quy định tại Nghị định số 39/2018/NĐ-CP và Nghị định số 

22/2020/NĐ-CP.” 

10. Nghị quyết một số chính sách về công tác dân số và phát triển trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2030 

Nhằm giảm mức sinh, phấn đấu đạt mức sinh thay thế, đưa tỷ số giới tính 

khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng lợi thế của nhóm dân số trong độ 

tuổi lao động; thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý và nâng cao 

chất lượng dân số, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh.  

 11. Nghị quyết thông qua cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ 

tuyển sinh các cấp học trên địa bàn Hà Tĩnh.  
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 a) Thu dịch vụ tuyển sinh đối với học sinh dự tuyển vào cấp học có tổ 

chức tuyển sinh theo hình thức thi tuyển hoặc kết hợp xét tuyển với kiểm tra, 

đánh giá năng lực học sinh. 

 b) Mức thu dịch vụ tuyển sinh được xác định theo nguyên tắc, căn cứ, 

phương pháp, thẩm quyền quy định tại Điều 20, Điều 21, Điều 22 Luật Giá ngày 

20 tháng 6 năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.  

 c) Nội dung chi phí của dịch vụ tuyển sinh và lộ trình tính đúng, tính đủ 

thực hiện theo quy định của pháp luật.   

12. Nghị quyết về đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn các huyện 

Vũ Quang và Hương Sơn 

Nhất trí thông qua việc đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn các huyện 

Vũ Quang, Hương Sơn: 

- Tại huyện Vũ Quang: Đặt tên 20 tuyến đường. 

- Tại huyện Hương Sơn: Đặt tên bổ sung 05 tuyến đường. 

13. Nghị quyết sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố tại các xã, 

thị trấn thuộc các huyện: Cẩm Xuyên và Thạch Hà 

14. Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết 

số 183/NQ-HĐND ngày 15/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020 

giao 27.116, trong đó: 

+ Số người làm việc sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 22.887. 

+ Số người làm việc sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác: 625 (thực hiện 

chuyển 26 người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Tỉnh đoàn, Hội Nông 

dân tỉnh gồm Tổng đội Thanh niên xung phong - Xây dựng kinh tế vùng Tây 

Sơn - Hương Sơn (6), Tổng đội Thanh niên xung phong - Xây dựng kinh tế 

vùng Phúc Trạch - Hương Khê (4), Trung tâm Hướng nghiệp và Phát triển kinh 

tế thủy sản Thanh niên xung phong Hà Tĩnh (3), Trường Trung cấp nghề Lý Tự 

Trọng (2) và Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân (11) sang khối Đảng, 

đoàn thể quản lý). 

- Số lượng người làm việc trong các tổ chức hội, đoàn thể: 97 số người 

làm việc và 44 định suất hỗ trợ bằng ngân sách nhà nước (thực hiện tăng 01 số 

người làm việc và giảm 01 định suất hỗ trợ bằng ngân sách nhà nước tại Hội 

Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh đến thời điểm có cán bộ, viên chức trong tổng 

số biên chế đã giao cho Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh nghỉ hưu). 

15. Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, 

nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Võ Trọng Hải, nguyên Giám đốc Công an 

tỉnh, do chuyển công tác ra khỏi địa bàn tỉnh. 

16. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử ông Lê Khắc Thuyết, Giám 

đốc Công an tỉnh, giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 

2016-2021.  
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17. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bà Đào Thị Anh Nga, Phó 

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, giữ chức vụ Phó Trưởng ban Văn hóa - 

Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.  

Thừa lệnh Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH, 

HĐND và UBND tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh 

khoá XVII để các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và nhân dân trong tỉnh 

được biết./. 

 

   Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh uỷ (báo cáo); 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh; 

- Đại biểu Quốc hội tỉnh khoá XIII;  

- Đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- VP: Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; 

- Thường trực HĐND, UBND các huyện, tp, tx; 

- Báo Hà Tĩnh, Đài PTHT tỉnh  

- Lưu: VT. 

    Gửi: Bản điện tử; 

 

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Việt Hà 
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