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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

 giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 

 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của 

Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục 

tiêu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai 

đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; 

Căn cứ Thông tư số 01/2022/TT-UBDT ngày 26 tháng 5 năm 2022 của 

Ủy ban Dân tộc Quy định quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 

2025; 

Căn cứ Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày ngày 10 tháng 3 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình 

phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Ninh Thuận; 

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát, 

đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ 

năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

Thiết lập hệ thống giám sát, đánh giá đồng bộ, toàn diện đáp ứng yêu cầu 

quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến 

năm 2025 (gọi tắt là Chương trình). Kiểm tra, kịp thời phát hiện khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình ở các cấp, 

qua đó đề xuất các giải pháp và kiến nghị trong tổ chức thực hiện. 
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2. Yêu cầu: 

Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hàng năm 

hoặc đột xuất (khi cần thiết). 

Thu thập, tổng hợp thông tin từ các biểu mẫu theo quy định và đảm bảo 

tính chính xác. 

Xây dựng khung kết quả của Chương trình, gồm: hệ thống các mục tiêu, 

chỉ tiêu đánh giá kết quả thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung Chương trình; 

xây dựng chi tiết hệ thống giám sát và đánh giá, hệ thống các biểu mẫu báo cáo, 

cơ chế thu thập thông tin; nội dung, cơ chế báo cáo; cách thức sử dụng thông tin 

của hệ thống giám sát và đánh giá cho quản lý và tổ chức thực hiện. 

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC 

HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Đối tượng: 

a) Chủ chương trình, chủ dự án, chủ tiểu dự án, chủ nội dung thành phần, 

chủ đầu tư các dự án, hoạt động thuộc Chương trình (được hiểu như giải thích từ 

ngữ tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 2 Thông tư số 01/2022/TT-UBDT 

ngày 26/5/2022 của Ủy ban Dân tộc). 

b) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện Chương trình. 

2. Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 đến năm 2025. 

- Định kỳ 6 tháng, hàng năm; 

- Đánh giá giữa kỳ, đánh giá kết thúc giai đoạn 5 năm, đánh giá tác động; 

- Đột xuất (khi cần thiết). 

III. QUY TRÌNH GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHƯƠNG 

TRÌNH 

1. Trách nhiệm và nội dung theo dõi, kiểm tra, đánh giá Chương 

trình 

 Thực hiện theo quy định tại Điều 71, Điều 72, Điều 73 của Luật đầu tư 

công; Điều 43, Điều 44, Điều 45, Điều 46, Điều 49 Nghị định số 29/2021/NĐ-

CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án 

quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư; Điều 30, Điều 31, Điều 32 

Nghị định số 27/2022/NĐ-CP; Thông tư số 01/2022/TT-UBDT. 

2. Quy trình theo dõi, đánh giá Chương trình 

a) Theo dõi Chương trình: 

 - Đơn vị thực hiện Chương trình: Thu thập thông tin, số liệu, tiến độ về 

quá trình đầu tư, kết quả dự án và các hoạt động được giao thực hiện 03 tháng 1 

lần; báo cáo năm, báo cáo kết thúc dự án, hoạt động được gửi cho Ủy ban nhân 

dân cấp xã (qua Ban quản lý xã) nơi thực hiện dự án, hoạt động; Ủy ban nhân 

dân cấp xã ký xác thực báo cáo của chủ đầu tư trước ngày 10 tháng 9 năm thực 
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hiện, cập nhật bổ sung số liệu năm thực hiện trước ngày 25 tháng 01 năm sau và 

gửi báo cáo kết thúc dự án, hoạt động đã được Ủy ban nhân dân cấp xã ký xác 

thực cho chủ đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc đầu tư; đơn vị 

thực hiện cập nhật số liệu, lập báo cáo hàng năm và báo cáo kết thúc dự án, hoạt 

động theo biểu mẫu tương ứng tại Phụ lục số 02 và theo yêu cầu của chủ đầu tư 

về nội dung dự án, hoạt động được phê duyệt; việc cập nhật số liệu, chế độ báo 

cáo là tiêu chí để đơn vị thực hiện hoàn thành các thủ tục giải ngân, thanh toán, 

quyết toán dự án, hoạt động với chủ đầu tư. 

- Cấp xã: Ủy ban nhân dân cấp xã (Ban quản lý xã) thu thập, tổng hợp 

thông tin về các dự án, hoạt động do cấp xã làm chủ đầu tư và do các đơn vị 

thực hiện triển khai trên địa bàn xã theo biểu mẫu tương ứng tại Phụ lục số 02, 

gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện (qua phòng Dân tộc hoặc đơn vị phụ trách công 

tác dân tộc cấp huyện) trước ngày 15 tháng 9 năm thực hiện, cập nhật bổ sung số 

liệu năm trước ngày 31 tháng 01 năm sau. 

- Cấp huyện: Chủ đầu tư ở cấp huyện tổng hợp thông tin hàng năm về dự 

án, hoạt động do mình làm chủ đầu tư trên địa bàn huyện theo các mẫu tại Phụ 

lục số 02 gửi chủ dự án, chủ tiểu dự án, chủ nội dung thành phần cấp huyện 

trước ngày 10 tháng 9 năm thực hiện, cập nhật bổ sung số liệu năm thực hiện 

trước ngày 25 tháng 01 năm sau; Chủ dự án, chủ tiểu dự án, chủ nội dung thành 

phần cấp huyện lập báo cáo kết quả thực hiện dự án, tiểu dự án, nội dung thành 

phần của Chương trình hằng năm thuộc phạm vi chủ trì quản lý trên địa bàn 

huyện theo Phụ lục số 03 gửi chủ dự án, chủ tiểu dự án, chủ nội dung thành 

phần cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện (qua phòng Dân tộc hoặc đơn vị phụ 

trách công tác dân tộc cấp huyện) trước ngày 15 tháng 9 năm thực hiện, cập nhật 

bổ sung số liệu năm thực hiện trước ngày 31 tháng 1 năm sau; Ủy ban nhân dân 

cấp huyện (phòng Dân tộc hoặc đơn vị phụ trách công tác dân tộc cấp huyện) 

tổng hợp thông tin từ cấp xã và các chủ dự án, chủ tiểu dự án, chủ nội dung 

thành phần cấp huyện lập báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hằng năm 

trong phạm vi được phân cấp quản lý và tổ chức thực hiện trên địa bàn huyện 

theo Phụ lục số 03 gửi Ban Dân tộc trước ngày 20 tháng 9 năm thực hiện; đồng 

thời cập nhật bổ sung số liệu năm theo Phụ lục số 01 trước ngày 05 tháng 02 

năm sau. 

- Cấp tỉnh: Chủ đầu tư cấp tỉnh tổng hợp thông tin hàng năm về dự án, 

hoạt động do mình làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh theo mẫu tại Phụ lục số 02 

gửi chủ dự án, chủ tiểu dự án, chủ nội dung thành phần cấp tỉnh trước ngày 15 

tháng 9 năm thực hiện, cập nhật bổ sung số liệu năm thực hiện trước ngày 31 

tháng 01 năm sau; Chủ dự án, chủ tiểu dự án, chủ nội dung thành phần cấp tỉnh 

tổng hợp thông tin, lập báo cáo kết quả thực hiện dự án thành phần của Chương 

trình hàng năm thuộc phạm vi chủ trì quản lý trên địa bàn tỉnh theo Phụ lục số 

03 gửi chủ dự án, chủ tiểu dự án, chủ nội dung thành phần cấp trung ương, Ban 

Dân tộc trước ngày 20 tháng 9 năm thực hiện, cập nhật bổ sung số liệu năm thực 

hiện trước ngày 05 tháng 02 năm sau; UBND tỉnh (Ban Dân tộc) tổng hợp thông 

tin từ cấp huyện và các chủ dự án, chủ tiểu dự án, chủ nội dung thành phần cấp 

tỉnh, lập báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hàng năm trong phạm vi được 
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phân cấp quản lý và tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh theo Phụ lục số 03 gửi 

Ủy ban Dân tộc (Văn phòng điều phối Chương trình) trước ngày 25 tháng 9 năm 

thực hiện; đồng thời cập nhật bổ sung số liệu năm theo Phụ lục số 01 trước ngày 

10 tháng 02 năm sau. 

- Các thông tin, số liệu, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình ở cấp xã 

được chia sẻ giữa cơ quan đầu mối nhận báo cáo ở cấp huyện với các cơ quan, 

đơn vị liên quan cùng cấp, không yêu cầu cấp xã phải gửi nhiều báo cáo cho 

nhiều cơ quan, đơn vị quản lý cấp trên. 

- Cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương các cấp cập nhật số liệu, báo 

cáo kết quả thực hiện Chương trình đột xuất hoặc theo chủ đề theo yêu cầu của 

cơ quan có thẩm quyền. 

b) Đánh giá Chương trình 

- Cấp xã: Ủy ban nhân dân cấp xã (đầu mối là Ban quản lý xã) thu thập, 

tổng hợp thông tin về các dự án, hoạt động do cấp xã làm chủ đầu tư và do các 

đơn vị thực hiện triển khai trên địa bàn xã theo các biểu mẫu tương ứng tại Phụ 

lục số 02, gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện (qua phòng Dân tộc hoặc đơn vị phụ 

trách công tác dân tộc cấp huyện). 

- Cấp huyện: (i) Chủ dự án, chủ tiểu dự án, chủ nội dung thành phần cấp 

huyện tổng hợp thông tin, lập báo cáo đánh giá thực hiện dự án, tiểu dự án, nội 

dung thành phần của Chương trình thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn huyện 

theo mẫu tại Phụ lục số 04 gửi chủ dự án, chủ tiểu dự án, chủ nội dung thành 

phần cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện (qua phòng Dân tộc hoặc đơn vị phụ 

trách công tác dân tộc cấp huyện); (ii) Phòng Dân tộc hoặc đơn vị phụ trách 

công tác dân tộc cấp huyện tổng hợp thông tin từ cấp xã và các chủ dự án, chủ 

tiểu dự án, chủ nội dung thành phần cấp huyện, lập báo cáo đánh giá thực hiện 

Chương trình cấp huyện theo mẫu tại Phụ lục số 04, trình Ủy ban nhân dân cấp 

huyện ký duyệt, gửi về Ban Dân tộc; đồng thời cập nhật bổ sung số liệu giữa kỳ, 

cuối kỳ tại Phụ lục số 01. 

- Cấp tỉnh: (i) Chủ dự án, chủ tiểu dự án, chủ nội dung thành phần cấp 

tỉnh tổng hợp thông tin, lập báo cáo đánh giá thực hiện dự án, tiểu dự án, nội 

dung thành phần của Chương trình thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh theo 

mẫu tại Phụ lục số 04 gửi chủ dự án, chủ tiểu dự án, chủ nội dung thành phần 

cấp trung ương, Ban Dân tộc; (ii) Ban Dân tộc tổng hợp thông tin từ cấp huyện 

và các chủ dự án, chủ tiểu dự án, chủ nội dung thành phần cấp tỉnh, lập báo cáo 

đánh giá thực hiện Chương trình cấp tỉnh theo mẫu tại Phụ lục số 04, trình Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh ký duyệt, gửi về Ủy ban Dân tộc (Văn phòng điều phối 

Chương trình); đồng thời cập nhật bổ sung số liệu giữa kỳ, cuối kỳ tại Phụ lục số 

01. 

c) Thời hạn báo cáo đánh giá: 

- Thời hạn báo cáo đánh giá thực hiện Chương trình của các cơ quan cấp 

xã, cấp huyện, cấp tỉnh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.  
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- Các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương các cấp đánh giá đột xuất 

thực hiện Chương trình theo yêu cầu cụ thể của cơ quan có thẩm quyền khi cần 

thiết” theo hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư số 01/2022/TT-UBDT ngày 

26/5/2022 của Ủy ban Dân tộc. 

3. Quy trình kiểm tra Chương trình 

- Lập kế hoạch kiểm tra Chương trình: (i) Cơ quan có thẩm quyền quyết 

định nội dung kiểm tra thực hiện Chương trình; ban hành kế hoạch kiểm tra; 

thông báo kế hoạch kiểm tra đến đơn vị được kiểm tra; (ii) Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định thành lập đoàn kiểm tra, phân công trưởng đoàn và các thành 

viên đoàn kiểm tra. 

- Tiến hành kiểm tra Chương trình: Đoàn kiểm tra phối hợp với các cơ 

quan liên quan tiến hành kiểm tra theo kế hoạch. Thu thập các văn bản, hướng 

dẫn, báo cáo của địa phương và tổ chức, cá nhân liên quan đến thực hiện 

Chương trình. Tham vấn cán bộ các cấp; khảo sát thực tế ở xã và thôn về các nội 

dung kiểm tra; đối thoại, tham vấn người dân hưởng lợi về mức độ tham gia và 

hưởng lợi trong quá trình thực hiện các nội dung, hoạt động thuộc Chương trình. 

- Báo cáo kiểm tra Chương trình: Đoàn kiểm tra gửi báo cáo kiểm tra 

trong vòng mười (10) ngày làm việc sau khi kết thúc đợt kiểm tra cho cơ quan 

có thẩm quyền để tổng hợp, báo cáo cơ quan cấp trên. 

- Các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương các cấp kiểm tra thực hiện 

Chương trình định kỳ theo kế hoạch hoặc kiểm tra đột xuất theo yêu cầu cụ thể 

của cơ quan có thẩm quyền khi cần thiết. 

4. Giám sát đầu tư của cộng đồng 

 a) Quyền, nội dung, tổ chức thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng đối 

với các dự án, hoạt động thuộc Chương trình thực hiện theo quy định tại Điều 74 

và Điều 75 Luật Đầu tư công; Điều 85, Điều 86 và Điều 87 Nghị định số 

29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định về trình tự, thủ tục 

thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư; Điều 33 Nghị 

định số 27/2022/NĐ-CP, các quy định liên quan và quy định trong Thông tư số 

01/2022/TT-UBDT ngày 26/5/2022 của Ủy ban Dân tộc. 

b) Ủy ban nhân dân cấp xã (Ban quản lý xã) phối hợp với Ban giám sát 

đầu tư của cộng đồng, các tổ chức chính trị - xã hội, các thôn, tổ chức tham vấn 

cộng đồng và hộ gia đình, người dân hưởng lợi để rà soát, xác thực các thông 

tin, số liệu, báo cáo của đơn vị thực hiện về dự án, hoạt động cụ thể triển khai 

trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương 

trình. 

5. Hệ thống thông tin quản lý, báo cáo số liệu ứng dụng các giải pháp 

số hóa của Chương trình 

a) Các cơ quan, đơn vị ở các cấp địa phương có trách nhiệm vận hành hệ 

thống thông tin quản lý, báo cáo số liệu ứng dụng các giải pháp số hóa (báo cáo 

theo thời gian thực bằng phần mềm ứng dụng trên nền tảng di động), theo hướng 
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dẫn của Ủy ban Dân tộc khi hệ thống đi vào hoạt động. 

b) Số liệu cập nhật chính thức lên hệ thống thông tin quản lý, báo cáo số 

liệu ứng dụng các giải pháp số hóa của Chương trình phải được người có thẩm 

quyền của các cơ quan, đơn vị phê duyệt, theo hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc. 

c) Việc cập nhật số liệu báo cáo tiến độ, giám sát, đánh giá vào hệ thống 

thông tin quản lý được thực hiện thường xuyên ngay khi có phát sinh về tiến độ, 

giải ngân và khi hoàn thành dự án, tiểu dự án, nội dung hoạt động và các cuộc 

giám sát, đánh giá. 

d) Các cơ quan, đơn vị phân công cụ thể bộ phận, cán bộ chịu trách nhiệm 

cập nhật số liệu và sử dụng hệ thống thông tin quản lý. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện các hoạt động giám sát, đánh giá thực hiện Chương 

trình được bố trí trong dự toán kinh phí hàng năm của Tiểu dự án 3 “Kiểm tra, 

giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình'’ thuộc Dự 

án 10 của Chương trình và nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Dân tộc tỉnh 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục 

tiêu quốc gia tỉnh trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức giám sát, đánh giá thực 

hiện Chương trình; 

- Tổng hợp chung kết quả giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình trên 

địa bàn tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục 

tiêu quốc gia tỉnh, Ủy ban Dân tộc và các Bộ, cơ quan trung ương có liên quan 

theo quy định; 

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã và các cơ quan tham gia 

thực hiện Chương trình trên địa bàn tổ chức thực hiện công tác giám sát, đánh 

giá theo quy định. 

2. Các Sở, ngành cấp tỉnh (chủ dự án, chủ tiểu dự án, chủ nội dung 

thành phần cấp tỉnh) 

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, chủ 

dự án, chủ tiểu dự án, chủ nội dung thành phần cấp huyện, chủ đầu tư triển khai 

công tác giám sát, đánh giá theo chức năng và phạm vi quản lý; 

- Tổng hợp kết quả giám sát, đánh giá thực hiện dự án, tiểu dự án, nội 

dung thành phần do Sở, ban, ngành chủ trì quản lý, gửi báo cáo cho Ban Dân 

tộc, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia 

cấp tỉnh, các Bộ, cơ quan trung ương có liên quan theo chức năng và phạm vi 

quản lý. 

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố  

Đầu mối là phòng Dân tộc hoặc đơn vị phụ trách công tác dân tộc cấp 
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huyện, các phòng, ban cấp huyện (chủ dự án, chủ tiểu dự án, chủ nội dung thành 

phần cấp huyện) xây dựng kế hoạch, tổ chức giám sát, đánh giá thực hiện 

Chương trình trên địa bàn theo Kế hoạch này và hướng dẫn chi tiết (nếu có) của 

Ban Dân tộc, các Sở, ngành cấp tỉnh có liên quan theo chức năng và phạm vi 

quản lý. 

4. Ủy ban nhân dân cấp xã  

Đầu mối là Ban quản lý xã xây dựng kế hoạch, tổ chức giám sát, đánh giá 

thực hiện Chương trình trên địa bàn theo Kế hoạch này và hướng dẫn chi tiết 

(nếu có) của Ban Dân tộc, các Sở, ngành cấp tỉnh có liên quan theo chức năng 

và phạm vi quản lý. 

5. Chủ đầu tư, đơn vị thực hiện xây dựng kế hoạch, tổ chức giám sát, 

đánh giá, cập nhật số liệu và báo cáo các dự án, hoạt động cụ thể theo Kế hoạch 

này và hướng dẫn chi tiết (nếu có) của cơ quan quản lý cấp trên theo chức năng 

và phạm vi quản lý. 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp 

với các tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo các cấp Hội cơ sở tham gia kiểm tra, 

giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình. 

Trên đây là kế hoạch thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 

đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận./. 

 
Nơi nhận:  KT. CHỦ TỊCH 
- Ủy ban Dân tộc; 

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- CT, PCT UBND tỉnh Nguyễn Long Biên; 

- UBMTTQVN tỉnh, các Hội, đoàn thể; 

- Các Sở, Ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Đài PT-TH tỉnh; 

- VPUB: CVP, PVP (NĐT); 

- Lưu: VT, VXNV. NVT. 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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