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BÁO CÁO 

Tổng kết Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 02/8/2016 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về  

giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Công văn số 1112/SLĐTBXH-BTXHTE ngày 08/7/2020 của 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc đề nghị báo cáo 

tổng kết thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 02/8/2016 của BCH Đảng bộ 

tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo giai đoạn 

2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo 

kết quả triển khai Dự án 4: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin như sau: 

1. Ðánh giá việc thiết kế Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo 

về thông tin 

- Thực hiện Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2016-2020, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh1, Sở 

Thông tin và Truyền thông cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ được giao; ban 

hành các văn bản và thực hiện nhiệm vụ truyền thông và giảm nghèo về thông 

tin2. Nhìn chung, công tác chỉ đạo, điều hành đã được triển khai kịp thời từ cấp 

tỉnh đến cơ sở. 

- Xây dựng Kế hoạch phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông với Bộ 

Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh3 trong công tác thông tin, truyền thông và thông 

tin đối ngoại ở khu vực biên giới giai đoạn 2018 - 2020. 

- Cơ bản các hộ dân thuộc địa bàn huyện nghèo, xã nghèo được tiếp cận 

thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

                                           
1 Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 02/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Chương trình MTQG 

giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 21/02/2017 của 

UBND tỉnh về thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-

2020; Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 19/01/2018 về triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền 

vững năm 2018; Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 12/7/2019 triển khai thực hiện Dự án Truyền thông và giảm 

nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2019; Kế hoạch số 36/KH-UBND 

ngày 25/02/2020 Triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020,… 
2 Kế hoạch số 869/KH-STTTT ngày 26/9/2017 thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo bền vững về truyền 

thông; Kế hoạch số 556/KH-STTTT ngày 31/5/2018 về triển khai thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo 

về thông tin thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2018; Kế hoạch số 584/KH-STTTT ngày 05/6/2018  

Mua sắm hỗ trợ phương tiện nghe - xem cho các hộ nghèo theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 

19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ …   
3 Kế hoạch số 286/KHPH-STTTT-BCHBĐBP ngày 26/3/2018 Kế hoạch phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông 

và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại ở khu vực biên 

giới, giai đoạn 2018 - 2020. 
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nước, kinh nghiệm sản xuất, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước 

thông qua các hình thức báo chí, các xuất bản phẩm và các sản phẩm truyền 

thông khác; thực hiện hỗ trợ phương tiện nghe xem cho hộ nghèo thuộc dân tộc 

thiểu số ít người, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn. 

 - 100% cán bộ cấp xã làm công tác thông tin và truyền thông được đào tạo 

nâng cao kỹ năng nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền cổ động; 50% các xã nghèo 

có điểm thông tin, tuyên truyền cổ động ngoài trời; các huyện có tỷ lệ hộ nghèo 

cao và các xã đặc biệt khó khăn được trang bị bộ phương tiện tác nghiệp cổ 

động, xây dựng cụm thông tin cơ sở tại các khu vực cửa khẩu, biên giới, trung 

tâm giao thương hàng hóa, dịch vụ.   

 2. Ðánh giá việc bố trí nguồn lực cho Chương trình 

Hàng năm, UBND tỉnh đều phân bổ kinh phí cho các đơn vị tổ chức triển 

khai thực hiện nhiệm vụ được giao4, trong đó kinh phí thực hiện dự án Truyền 

thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền 

vững năm 2016 là 90 triệu đồng; năm 2017 là 633 triệu đồng; năm 2018 là 1.020 

triệu đồng; năm 2019 là 1.700 triệu đồng. Kinh phí thực hiện dự án được giao 

cho Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện hoạt động giảm nghèo về 

thông tin. 

Căn cứ kinh phí được phân bổ, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai 

mua sắm trang bị cơ sở vật chất nhằm phục vụ công tác thông tin cổ động và tập 

huấn kỹ năng cho cán bộ làm công tác thông tin cơ sở. Tuy nhiên nguồn nhân 

lực đầu tư còn hạn hẹp; khả năng huy động vốn xã hội hóa khó khăn. Việc tổ 

chức tự quản lý, khai thác sử dụng các công trình sau đầu tư của cộng đồng còn 

chưa phát huy hết hiệu quả. Kinh phí thực hiện công tác truyền thông giảm 

nghèo còn hạn chế nên nội dung, chất lượng tuyên truyền, phổ biến chưa được 

đa dạng, phong phú. 

3. Đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình 

- Tiến độ thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin đúng 

tiến độ như kế hoạch theo các giai đoạn đã đề ra cụ thể: 

 Tổng ngân sách địa phương bố trí vốn sự nghiệp là: 3.443 triệu đồng trong 

đó: Năm 2016 là 90 triệu đồng, năm 2017 là 633 triệu đồng, năm 2018 là 1.020 

triệu đồng, năm 2019 là 1.700 triệu đồng, năm 2020 là 3.700 triệu đồng. 

- Năm 2017, với kinh phí được giao 633 triệu đồng, Sở Thông tin và 

Truyền thông thực hiện: 

                                           
4 Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 phê duyệt kế hoạch phân bổ chi tiết vốn các Chương trình 

mục tiêu quốc gia năm 2016; Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 phê duyệt Kế hoạch phân bổ vốn sự 

nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017; Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 về phê 

duyệt Kế hoạch phân bổ vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018; Quyết định số 482/QĐ-

UBND ngày 13/3/2020 về việc phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019. 
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+ Hỗ trợ sản xuất, biên tập, phát sóng, phát hành, truyền tải, lưu trữ, 

quảng bá, phục vụ người đọc các sản phẩm báo chí, sản phẩm thông tin có tính 

chất báo chí, các chương trình phát thanh, truyền hình và các sản phẩm thông 

tin khác để phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước; phổ biến các kinh nghiệm, gương điển hình và các thông tin thiết yếu 

khác: Tổ chức sản xuất 10 ấn phẩm khoa giáo truyền hình. Nội dung ấn phẩm 

tuyên truyền, giới thiệu kỹ thuật chăn nuôi bò, lợn và canh tác các loại cây đặc 

sản trên địa bàn tỉnh như Hồng, Quýt, Lê, Na... Số ấn phẩm trên được đăng tải 

trên các chương trình Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn; trong 

chương trình thời sự tổng hợp của Đài truyền thanh - truyền hình các huyện, 

thành phố; trên Trang Thông tin điện tử các huyện và được in sao thành đĩa 

DVD gửi Đài Truyền thanh xã làm tài liệu tuyên truyền tại cơ sở.   

+ Hỗ trợ phương tiện nghe - xem cho các hộ nghèo: Đầu tư mua sắm được 

1.250 chiếc Radio có khả năng thu nghe các chương trình phát thanh theo quy 

định tại Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính 

phủ. Số thiết bị nghe trên được hỗ trợ cho các hộ nghèo theo Quyết định số 

59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành 

chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020.  

- Năm 2018, với kinh phí được giao là 1.020 triệu đồng, Sở Thông tin và 

Truyền thông thực hiện: 

+ Hỗ trợ phương tiện nghe - xem cho các hộ nghèo: Đầu tư mua sắm được 

1.730 chiếc Radio có khả năng thu nghe các chương trình phát thanh theo quy 

định tại Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính 

phủ. Số thiết bị nghe trên được hỗ trợ cho các hộ nghèo theo Quyết định số 

59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành 

chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020.  

+ Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm 

công tác thông tin và truyền thông tại cơ sở 02 lớp với số lượng hơn 250 học 

viên, với những nội dung như: Quán triệt hệ thống các văn bản chỉ đạo của 

Đảng, Nhà nước, của Bộ Thông tin và Truyền thông, của UBND tỉnh về công 

tác giảm nghèo về thông tin; Hướng dẫn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức 

thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, 

UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch 

thực hiện chương trình giảm nghèo về thông tin giai đoạn 2018 - 2020 và Kế 

hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo về thông tin hàng năm của cấp xã; 

việc thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo vùng dân tộc và miền núi, các 

dự án thành phần thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 

2018 - 2020; Tuyên truyền giới thiệu các mô hình đã giảm nghèo thành công để 

khuyến khích người dân có động lực vươn lên thoát nghèo, tạo phong trào thi 

đua rộng rãi cùng nhau vươn lên thoát nghèo trên địa bàn cơ sở. 

+ Thiết lập cụm thông tin cơ sở tại các khu vực cửa khẩu, biên giới, trung 

tâm giao thương: Đã xây dựng và đưa vào hoạt động được 09 cụm thông tin cơ 
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sở tại 06 xã biên giới và điểm nóng trật tự xã hội phục vụ tích cực cho công tác 

tuyên truyền, vận động của Đảng và chính quyền các cấp. 

- Năm 2019, với kinh phí được giao là 1.700 triệu đồng, Sở Thông tin và 

Truyền thông thực hiện: 

+ In 1.909 cuốn “Sổ tay công tác thông tin cơ sở năm 2019” làm tài liệu 

giúp cho cán bộ, công chức, viên chức tại các huyện, thành phố, các xã, phường, thị 

trấn nắm vững kiến thức cơ bản về công tác thông tin cơ sở.  

+ Trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại huyện, xã 

(kinh phí thực hiện 904.750.000 đồng), trong đó: 

Trang bị phương tiện tác nghiệp cho cấp huyện: Tổng số huyện được 

cấp: 08 huyện. Số lượng phương tiện cấp: 08 bộ (mỗi huyện 01 bộ). 

Trang bị phương tiện tác nghiệp cho cấp xã: Tổng số xã được cấp: 15 xã. 

Số lượng phương tiện cấp: 15 bộ (mỗi xã 01 bộ).  

+ Tập huấn 02 lớp bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ 

làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở nhằm nâng cao năng lực về chuyên 

môn, nghiệp vụ trong công tác thông tin, truyền thông về công tác giảm nghèo 

cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông tại cơ sở trên địa bàn tỉnh.   

+ Hỗ trợ thiết lập cụm thông tin cơ sở tại Đồn Biên phòng Tân Thanh, để 

cập nhật, quảng bá kịp thời đến cộng đồng dân cư, khách nước ngoài các thông 

tin phục vụ nhiệm vụ chính trị, giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống, phục 

vụ phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và địa phương. 

+ Hỗ trợ 10 ấn phẩm cho các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung tâm Văn hóa, 

Thể thao và Truyền thông các huyện biên tập, sản xuất, phát sóng, tuyên truyền 

các nội dung về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước; phổ biến kiến thức, kinh nghiệm, gương điển hình giảm nghèo, thoát 

nghèo và các thông tin thiết yếu khác trên sóng phát thanh, truyền hình. 

- Năm 2020, với kinh phí được giao là 3.700 triệu đồng, Sở Thông tin và 

Truyền thông đang triển khai thực hiện: 

+ Trang bị phương tiện tác nghiệp cho cấp huyện: Tổng số huyện được 

cấp: 01 huyện. Số lượng phương tiện cấp: 01 bộ. 

+ Trang bị phương tiện tác nghiệp cho cấp xã: Tổng số xã được cấp: 35 

xã. Số lượng phương tiện cấp: 35 bộ (mỗi xã 01 bộ).  

+ Hỗ trợ thiết lập cụm thông tin cơ sở tại Cửa khẩu Hữu Nghị, để cập nhật, 

quảng bá kịp thời đến cộng đồng dân cư, khách nước ngoài các thông tin phục 

vụ nhiệm vụ chính trị, giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống, phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội của quốc gia và địa phương. 

4. Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 

a. Đánh giá chung: 
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Trong thời gian qua, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

nói chung và dự án “Truyền thông và giảm nghèo thông tin” nói riêng, bước đầu 

đã phát huy hiệu quả tích cực, người dân tại các vùng sâu, vùng xa và đồng bào 

dân tộc thiểu số có cơ hội tiếp cận nhanh hơn với các chính sách của Đảng và 

Nhà nước, các chương trình, dự án khác trong công tác giảm nghèo. 

Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững đã nâng cao nhận 

thức, trách nhiệm của người dân nhằm khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát 

nghèo và huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. 

Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân đã được nâng 

lên và chuyển biến rõ rệt, mục tiêu giảm nghèo đã trở thành nhiệm vụ, chỉ tiêu 

ưu tiên trong quá trình chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa 

phương; người nghèo đã nhận thức rõ hơn trách nhiệm của chính bản thân mình 

và chủ động trong việc tiếp nhận các chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà 

nước, của cộng đồng để tự vươn lên thoát nghèo.  

Chương trình đã thực sự đi vào cuộc sống và huy động được sức mạnh của 

cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã 

hội, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, thu hút sự hưởng ứng, chia sẻ 

và ủng hộ tích cực của cộng đồng trong và ngoài tỉnh, kể cả quốc tế đã tạo được 

sự đồng thuận và tham gia tích cực của các tầng lớp dân cư và của chính người 

nghèo, hộ nghèo. 

b. Thuận lợi  

- Được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, lãnh đạo chính quyền từ 

tỉnh đến địa phương, sự phối kết hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các Sở, ban, ngành  

nên trong quá trình triển khai thực hiện được thuận lợi. 

- Các chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình, dự án trong 

công tác giảm nghèo đã được tuyên truyền đến cán bộ và nhân dân, nhất là ở 

vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được triển khai tích cực, 

có hiệu quả với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. 

- Việc tuyên truyền công tác giảm nghèo ở địa phương như phổ biến kinh 

nghiệm, gương điển hình trong công tác giảm nghèo đã khơi dậy tinh thần tự lực 

vươn lên thoát nghèo. 

- Công tác tham mưu, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo giảm nghèo các cấp đã phát 

huy được vai trò tham mưu giúp UBND các cấp chỉ đạo điều hành các nhiệm 

vụ, mục tiêu và giải pháp về chương trình giảm nghèo nói chung, giảm nghèo về 

thông tin nói riêng theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra. 

- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã tuyên truyền, phản ánh về 

chương trình MTQG giảm nghèo, góp phần đưa chính sách của Đảng, Nhà nước 

vào cuộc sống; động viên, khích lệ các đơn vị, ngành, địa phương thực hiện tốt 

công tác giảm nghèo; tạo động lực cho người dân mạnh dạn đầu tư phát triển 

kinh tế, vươn lên thoát đói nghèo đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả chương 

trình MTQG giảm nghèo, phát huy tối đa tiềm năng lợi thế ở từng địa bàn trong 
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phát triển các mô hình kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống của 

người dân. 

- Việc đầu tư xây dựng, mua sắm thiết bị đã được thực hiện đúng quy định 

của Nhà nước. 

c. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

- Nguồn lực đầu tư còn hạn hẹp; khả năng huy động nguồn vốn xã hội hoá 

khó khăn. Việc tổ chức tự quản lý, khai thác sử dụng các công trình sau đầu tư 

của cộng đồng còn chưa phát huy hết hiệu quả.  

- Kinh phí thực hiện công tác truyền thông giảm nghèo còn hạn chế nên nội 

dung, chất lượng tuyên truyền, phổ biến chưa được đa dạng, phong phú. Đội ngũ 

cán bộ thực hiện chính sách ở cơ sở còn thiếu thông tin nên công tác truyền 

thông tại cơ sở còn gặp nhiều khó khăn khi phổ biến các chính sách liên quan 

đến công tác giảm nghèo. 

- Một số nội dung thuộc dự án triển khai còn chậm như: Trang bị phương 

tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động; các điểm tuyên truyền cổ động cố 

định ngoài trời tại các huyện, xã do chưa ổn định về nhân sự gây khó khăn cho 

công tác xây dựng nội dung thông tin và đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên 

môn, nghiệp vụ phục vụ cho công tác này. Từ năm 2016 đến nay, tỉnh Lạng Sơn 

đã tổ chức được mỗi năm 02 lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác thông tin và 

truyền thông với 120 lượt học viên/lớp, tuy nhiên sau khi kết thúc khóa học số 

học viên trên lại được điều động đi làm nhiều nhiệm vụ khác nhau nên hiệu quả 

sau đào tạo chưa đạt như dự tính.   

- Hoạt động của một số Đài truyền thanh xã chưa ổn định do không có cán 

bộ chuyên trách, cán bộ được giao thực hiện nhiệm vụ không có chuyên môn 

dẫn đến Đài truyền thanh xã chưa thực sự phát huy hiệu quả, chưa đáp ứng được 

yêu cầu là một kênh tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách của xã đến 

Nhân dân. 

 5. Đề xuất giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền giảm nghèo về 

thông tin 

- Tuyên truyền sâu rộng đến các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, tổ  

chức đoàn thể, đặc biệt là các tầng lớp dân cư và người nghèo, nhằm thay đổi và 

chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của 

người nghèo, hạn chế tư tưởng trông chờ ỷ lại, mong muốn thuộc diện hộ nghèo 

để thụ hưởng các chế độ chính sách của nhà nước. Cần phân loại các nhóm đối 

tượng để có các chính sách cụ thể.  

- Xây dựng, củng cố hệ thống thông tin cơ sở; tăng cường nội dung thông 

tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của Nhà nước và đáp ứng nhu cầu 

thông tin thiết yếu của xã hội; tăng khả năng tiếp cận thông tin để người dân tiếp 

cận chính sách giảm nghèo, từ đó nâng cao ý thức tự vươn lên thoát nghèo.  

- Địa bàn tỉnh Lạng Sơn có địa hình phức tạp, trải dài, hiện nay vẫn còn 

nhiều xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn đang thiếu thiết 
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bị truyền thông hoặc thiết bị đã cũ, hư hỏng nặng. Đề nghị quan tâm phân bổ 

thêm kinh phí để tỉnh đầu tư trong những năm tiếp theo nhằm nâng cao hiệu quả 

công tác thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh về giảm nghèo bền vững; Ưu 

tiên tập trung đầu tư trọng điểm vào những vùng, địa bàn và nhóm dân cư khó 

khăn nhất; khuyến khích sự tham gia trợ giúp của các đơn vị, doanh nghiệp trên 

địa bàn đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo và số lượng hộ nghèo cao. 

Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội xem xét, tổng hợp./. 

 
  
 Nơi nhận: 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng TTBCXB, VP; 

- Lưu:  VT, TTBCXB(Thịnh). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Hải Yến 
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