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KE HOCH
Trin khai IM an "Tang cirông frng diing cong ngh thông tin
trong cong tác phô bin, giáo diic pháp Iut giai doin 2019-2021"
trên dja bàn thành ph Ba Nng
Thirc hin Quy& djnh s 4711QD-TTg ngày 26 tháng 4 nm 2019 ciia
Thu tithng ChInh phU v vic phê duyt EM an "Tang cung l'rng d'çing cong
ngh thông tin trong cong tác pM bin, giáo diic pháp 1ut giai don 2019202 1", Uy ban nhan dan thành pM Dà Nkg ban hành K hoch triên khai
EM
an "Tang cu&ng frng ding công ngh thông tin trong cong tác phô biên, giáo diic
pháp 1ut giai doan 2019-2021" trén dja bàn thành pM Dà Nng v6i các nôi
dung nhu sau:
I. ME1JC TIEU
1. Mic tiêu tng quát
Tang cix&ng (mg dçtng cong nghê thông tin trong cong tác pM bin, giáo
diic pháp 1ut dáp img yêu cu xay dirng chInh quyn din tir nh&m tiêp tiic d&
m&i ni dung, da dang hóa hInh thirc, nâng cao hiu qua cong tác phô biên, giáo
diic pháp 1ut, dáp üng yêu cu phát trin cüa x hQi gop phân tao cliuyên bién
can bàn, toàn din trong 5' thirc tuan thü, chap hnh pháp
luat cüa can b và
Nhan dan trên dja bàn thành ph&
2.Mlctjêucuth
a) Nàm 2019, xay dirng K hoach tri&i khai EM an, chun bj kinh phi,
phuung tiên vat cMt, k thut và tin hânh xây dixng Trang thông tin din ti pM
bien, giao diic phap luat.
b) Nàm 2020, hoãn chinh Trang thông tin din tü pM
bin, giáo dic pháp
luât dê cung cap chInh xac, dy dü, kip thyi thông tin v pháp 1ut; chi do,
hróng dan cong tác pM bik, giáo diic pháp 1ut trên dja bàn thành
pM phü hcip
vâi chrc näng, nhim vi, quyn hin dixcic giao; lien k&, chia sé vol Cng thông
tin din tir pM bin, giáo dic pháp 1ut cüa B Tir pháp.
c) Nàm 2021, pMn du xay dirng, hoàn thin ca sO dt
lieu pM bi&i, giáo
dic pháp lut, dt' 1iu thânh phn trong TU sách pháp 1ut din ti'r quôc gia, các
san pham có ni dung s hóa, cac phn mm pM bin, giáo dic pháp 1ut; gia
tang slr tiro'ng tác, trao dôi, chia sê thông tin da chiu giüa cc quan nhà niióc vOi
nguOi dan, doanJ nghiêp qua hmnh thIrc dôi thoai trrc tuyn, các hlnh thüc pM
biên pháp 1ut phü hqp khác.

d) Huy dng rng ri mng vin thông, mng xã hi tham gia phic v
cong tác phô biên, giáo diic pháp 1u.t.
II. NHI]M VTJ CII1 YEU
1. Xây dirng, hoàn chinh Trang thông tin din tfr ph6 bin, giáo dktc
pháp 1ut; quail 15, khai thác, vn hành Trang thông tin din tfr ph6 bin,
giáo dic pháp 1ut trên C6ng thông tin din tfr thành ph6 Ba Nng
a) Ni dung hoat dng
Xây dimg, hoàn chinh Trang thông tin din tü ph6 bin, giáo dyc pháp
1ut; quàn 1, khai thác, 4n hành Trang thông tin din tix ph6 bin, giáo dye
pháp 1ut thuc Cong thông tin din tir thành ph6 Dà N.ng bào dam các yêu cu
sau:
V vj trI: Thi6t 1p v trI cüa Trang thông tin din t~ ph6 bin, giáo dye
pháp 1ut gitta giao din thuc C6ng thông tin din tir thành ph6 Ba Nang.
-

V ni dung: Ngoài các thông tin phài có theo quy djnh càa pháp 1ut hin
hành, Trang thông tin din tir ph6 bin, giáo dye pháp 1ut phài bào dam các ni
dung thông tin thành phn sau day:
+ Tài 1iu giói thiu các van bàn pháp 1ut mäi ban hành thuc trách
thim cia l:Jy ban nhân dan thành ph6: dàng tài toàn van vn bàn; tài 1iu h9p
báo, thông cáo báo chI v van bàn pháp 1ut; tài 1iu giâi thiu ni dung co ban
cUa van ban quy phm pháp li4t; tài 1iu ph6 bin, giâi thiu, tp huân chuyên
sâu cho di ngü cong chc và Nhân dan; các tài 1iu phô bin, giói thiu ni
dung van bàn 1ut, pháp 1nh khác thuc các ngành, lTnh virc quàn 19; tài 1iu; dê
cng gi&i thiu các ngh quyt cüa Hi d6ng nhãn dan, quyt dinh c'cia T:Jy ban
nhân dan thành ph6;
+ HuOng dan, chi do v cong tác ph6 bin, giáo diic pháp 1ut trên dia
bàn thanh phô;
+ Hot dng cüa Hi d6ng Ph6i hqp ph6 bin, giáo dc pháp 1u.t thành
ph6; Hii d6ng Ph6i hgp ph6 bin, giáo dye pháp 1ut các qun, huyn; Báo cáo
viên pháp 1ut; Tuyên truyn viên pháp 1ut;
+ Höi dáp ho.c tu v.n pháp 1ut tr\rc tuyên;
+ Dôi thoi chInh sách pháp li4t;
+ Các tài 1iu ph6 bin, giáo dye pháp 1ut trirc tuy6n hoc các video tiu
phrn, tInh huông pháp 1ut hoc các hInh thirc khác;
+ s6 1iu th6ng kê phiic vi cong tác quàn 19 nhà nixóc, theo dôi, don d6c
hoat dng ye phô bin, giáo diic pháp 1ut (báo cáo kt qua hoat dng, k hoch,
huóng d.n chuyên môn, danh sách Báo cáo viên pháp 1ut, Tuyên truyn viên
pháp 1ut, hott dng cti th...);
+ Các ni dung khác phü hgp vi nhu cu cong tác ph6 bin, giáo dye
pháp Iu.t cita thành ph6.
-
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V k5' thut: Trang thông tin din tir ph bin, giáo die pháp Iut dt
trong Cong thông tin diên tà thành pM,
bão dam hot dng thir&ng xuyén, lien
tiic; thông tin ye pháp lut, tãi
n phm pM bin, giáo diic pháp lu.t chuyên
ngâith dirçvc cp nht chü dng, dy dü, kjp thi; thirc hin chun hóa cu tthc dir
lieu diçn tr pho bien, giao diic phap lut va trao doi, dong bç dix liçu tix Cong
thông tin din tir pM
bin, giáo diic pháp lust cüa câ nithc, cu trüc d&
thông tin din ti:r pM bin, giáo diic pháp lut cüa Trang thông tin din tir
pM
biên, giáo diic pháp 1ut thànli pM Da Nkg cn tMng nht vói chuân cu true
di
thông tin din tü phô biên, giáo diic pháp 1ut cia B Tix pháp.
lieu,

A

A
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lieu

lieu

- S Tu pháp có trách nhim chü trI, ph& hcrp vài các s&, ban, ngành tham
muu Uy ban nhan dan thành pM xay dirng, cp nht tài
an phâm pM bin,
giáo diic pháp lust chuyên ngành d dàng tài kjp thai trén Trang thông tin din
tir pM bin, giáo diic pháp luât thành pM;
cp nhat, dàng tãi thông tin, s lieu
tMng ké phiic vçi cong tác quàn 1 nhà nuOc v pM
bin, giáo diic pháp 1ut len
Cng thông tin din ti'r ph6 bi&i, giáo diic pháp lut de dung chung trên toàn
qu6c theo Quy ehé cp nht, quán i, vn hành và truy cp ca sâ dU 1iu pM
bin, giáo d'c pháp 1ut.
lieu,

- Khuyn khich các s&, ban, ngành, Uy ban nhân dan qun, huyên,
phix?mg, x thiêt 1p, 4n hành chuyên miic pM biên, giáo diic pháp lut trên
Trang thông tin din tir thuc phm vi quãn 1 dé thc hin hott dng phô bién,
giáo di.ie pháp luat trén môi tru&ng mng theo chIre nàng, nhim vii duçic giao.
b) San phm: Trang thông tin din tir pM
bin, giáo dyc pháp 1ut duçc
xay dirng dáp üng dy dii các yêu cu theo quy djnh.
c) Thii gian thirc hin: Thre hin xây drng, vn hành, khai thác và sir
dicing trong nám 2019; c.p nht thông tin, duy trI ho?t dng on djnh, ben vüng
trong các nàm tiép theo.
d) Trách nhiêm thixe hiên
- En vj ehü tn: S& Tu pháp.
- Dan vj pMi hçip: Sâ Thông tin Va
Truyn thông; Cng Thông tin din tt'r
thành pM; các ca quan, dan v khác có lien quan.
2. Xây dirng các chirong trInh, san phm, tài
lieu, n phm ph bin,
giáo diic pháp lut d dãng tãi trên Trang thông tin din tfr ph8 bin, giáo
dic pháp lut
a) Nôi dung hoat dông: Xây dmg, cp nht các chuang tnInh, san phm,
tài 1iu, an phm pM bMn, giáo dye pháp lut phü hcip và dáp 1mg nhu câu cüa
can bQ và Nhân dan trên dja bàn thành pM.
b) San phm: Cáo tài lieu, n phm pM bin, giáo
dye pháp 1ut; d
cuang giâi thiu van bàn pháp 1ut mOi; sách, cm nang, to gap, cáu chuyn
pháp 1ut; tiu phm pháp 1ut, video, các bài giãng din tlr phô biên, giáo diic
pháp lut; cáo tài lieu, chucing trInh, san phm khác.

c) ThM gian thrc hin: H.ng nàm.
d) Trách nhim thrc hin
- S& Tu pháp thirc hin biên so.n, dàng tài mt s tài 1iu, n phâm mu
di vâi mt s van bàn pháp 1utt mói ban hành;
- Các s&, ban, ngành, doàn. th; Uy ban nhân dan qun, huyn chü dng
biên son tài 1iu phô bin, giáo diic pháp li4t phii hcip vfri chfrc näng, nhim vii
quãn 1 nhà nithc dê dàng tài và cp nht theo quy djnh trên co' sâ huàng dan và
các n phâm mu do S& Tu pháp ban hành.
3. Xy dirng Tü sách pháp 1ut din tfr quôc gia
Vic xây dxng Ti sách pháp 1ut din tcr qu& gia dugc thirc hin theo
Quy& dnh séi 14/2019/QD-TTg ngày 13 tháng 3 nàm 2019 cüa Thu ti.r&ng
Chmnh phü v xây dimg, quàn 1, khai thác Tn sách pháp 1u.t và Kê hoach s
2957/KH-UBND ngày 09 tháng 5 näm 2019 ciia Uy ban nhân dn thành ph v
vic thc hin Quy& dInE so 14/20191QD-TTg ngày 13 tháng 3 nrn 2019 cüa
Thñ tuàng ChInE phii. v xây dimg, quàn 1, khai thác Th sách pháp 1ut trên dla
bàn thành ph Dà Nng.
4. Ba ding hoa cac hinh thirc pho bien, giao diic phap Iuit khac tren
mng xà hi, các din dan trkrc tuyn, mng vin thông, song phát thanh,
truyên hlnh, mng hthi thông tin co' s&
r

•

.

A

,

A

a)Ni dung hott dng
- Trin khai ph bin, giáo dic pháp 1ut qua üng diing mng xâ hi, Cong
ngh vik thông, thông tin thu facebook, youtube, twitter và các mng x hi
khác... thitc hin ph bin, giáo diic pháp 1u.t thông qua cáo din dan giao luu
tr1rc tuyn v chInh sách pháp 1ut; xây dirng phn mm (rng ding phô bin, giáo
diic pháp 1u.t trên din thoi (hôi dáp pháp 1u.t, tin nhn...), chuyên miic ph
bin, giáo dtic pháp 1ut trên Tng dài dlch vt cong thành ph Dà Nng 1022...
nhm phçic VIT thu câu tim hiu pháp 1ut cna can b và Nhân dan.
- Xây dimg, khai thác, si:r ding có hiu qua kênh truyn hInh pháp 1ut
tri;rc tuyn; k& n&, tang cung sx tuang tác vi các tin, bài pb bin, giáo dic
pháp luat phát trên song truyn thanh, truyn hinh quc gia và. mng hthi thông
tin co' s dê cung cap thông tin chInh thông, có bàn quyn djch vi, kp thM, linh
hot và da dng.
b) Sari phm: Các phn mm irng dçing, các kênh ph bin, giáo dic pháp
1ut trên facebook, youtube, twitter..., thng dài dien thoi, cáo chuang trInh tin
than mien phi phc vit vic tra cin.i thông tin pháp li4t, kênh truyên hinh pháp
1ut ducio xây dtrng; các din dan trçrc tuyn duqc t chirc nhm k& nM, chia sé
thông tin ph bin, giáo diic pháp 1u.t cho Nhân dan.
c) Thii gian thçrc hin: H.ng nam.
d) Trách nhim thirc hin
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- Dan vj chii tn: Sà Tu pháp.
- Don vj ph6i hap: So Thông tin và Truyn thông; Cng Thông tin din tCr
thãnh phô; các ca quan, don vj khac có lien quan.

5. Dào tao, bi dung, nâng cao trInh d tin h9c cho di ngü lam cong

tác ph bin, giáo dic pháp I4t

a) Ni dung hoat dng: Chun hóa ni dung chuang trInh, tài 1iu; t chi'rc
dao tao, boi duong, tap huan ky nang ung diing cong ngh thong tin trong pho
bin, giáo dc pháp luat cho di ngfi lam cong tác ph bin, giáo diic pháp 1ut,
nht là. di ngü báo cáo viên pháp luât, tuyen truyn viên pháp 1ut; t.ng cl.r&ng
t ch(rc bôi duông, tp hun bng hmnh thirc tWc tuyên trên môi truông mng,
qua Cong dào tao tWc tuyn cong ich E-learning cüa thành phô Dà Náng...
b) San phm: Các chtrcing tnInh, tài lieu duçc xây drng, sO ding, các khóa
bM duäng, tp huân duqc t chi'rc.
c) Thai gian thirc hin: Hang 11am.
d) Trách nhiêm thrc hiên
- Dan vj chü tfl: SO Tix pháp.
- Don vj phi hap: SO Thông tin và Truyn thông; các ca quan, dan vj
khác có liênquan.
iTT. GIAI PHAP cm

Eu

1. Giái pliáp v ngun nhãn 1irc, tài cliInh
a) Rà soát, cüng c, kin toàn, bi duOng di ngü lam cong tác pM
bin,
giáo dic pháp 1ut; huy dng di ngii chuyen gia cong ngh thông tin tham gia
ph biên, giáo diic pháp 1ut. Khuyn khIch, huy dng ca quail, t chOc, dan vj,
cá nhán, các 1ut sir, lu.t gia, nha khoa hçc... tham gia tix vn, giái dáp pháp lut,
trao dôi, tháo 1un, bInh 1un, pM bin, giáng dy pháp 1ut trrc tuyên; xay
drng, vn hành h tMng Ong d1ng ti.r vn pháp lut trirc tuyên theo phi.rong thOc
xa hi hóa.
b) Si:r diing ngân sách Mng nàtn cOa dja phuang kát hap un tiên Ing ghep
nguOn hrc tO chuang trInh, d an, dii an, sO dçing hiu qua các nguôn hrc hin
có; thirc hin thuê djch vii cong nghê thông tin; khuyn khIch nguôn kinh phi
huy dng tO các doanh nghip, t chOc, cá nhan trong và ngoài nuOc.
2. Giãi pháp v k thut
Xây drng, nâng cp ca sO h tng ky thuât cOng ngh thông tin dáp Ong
cac tiêu chun, quy chun k thuât; xây dirng nn tang ca sO dfr 1iu iOn, Ong
diing h thông trã 1i tir dtng trong t chOc, quân l, khai thác; phát huy co sO
d lieu phô biên, giáo diic pháp lust; tang cuông bào met, báo dam an toãn
thông tin trén môi truOng mang, üng dyng các cOng ngh mOi nht vOl các phân
h ci the, tIch hap mng xâ hi d tao 1p kênh thông tin din tO pM bin, giáo
diic php lut chInh thông trên toàn quc. Xây dng Trang thông tin din tO theo

cong ngh hin dii, thi& thc, hiu qua, dáp img yêu cu tang cung ng ding
cong ngh thông tin phü hçip vi KEung Kin trcic ChInh phü din tCt; tIch hqp
các 1oi thông tin da phuong tin, các ph.n mm, mg dyng h trq cong tác phô
bin, giáo diic pháp 1ut.
3. Giãi pháp v truyn thông
T chác quán trit, ph bin, truyn thông d nâng cao nhn thc v vai
trô, nghTa, ni dung, yêu câu phài tang cthng mg dyng cong ngh .thông tin
trong cong tác ph bin, giáo diic pháp 1ut; xây dmg, cüng cô và hmnh thành
thói quen chü dng, tr giác bce tip, tim hiu pháp 1ut trên internet; gip can b,
Nhân dan khai thác, sfr dung cong ngh thông tin d tip cn pháp 1ut.
,

A

4. Giai phap ye the che
Tip tie rà soát, nghiên ciru d hoàn thin th ch, chInh sách v ph bin,
giáo d1ic pháp 1u.t, d.c bit là xác djnh rô trách nhim ci th cia các s&, ban,
ngành, doàn th và Uy ban nhân dan. qun, huyn, phu&ng, xã trong vic tang
cu&ng .üng dung cong ngh thông tin phc vi1 cong tác ph bin, giáo dic pháp
1ut tir vic dành ngun hrc xây dmg, thi& 1p c s h? tng cong ngh den vic
duy trI 4n hành, có hiu qua Trang thông tin din tir phô biên, giáo diic pháp
1ut; thuô'ng xuyên hu&ng dan, theo dôi vic th'çrc hin, thanh tra, kiêm tra, sci
k&, thng kt, dánh giá kt qua; kp thai khen thuO'ng, ton vinh các to. chc, cá
nhân tIch eirc thic hin D an cüa Thu tuóng ChInh phü và K hoach càa Uy
ban nhân dan thành ph&
.Q.

5. Giãi pháp khác
a) Tang cuông và nâng cao hiu qua cOng tác phi hçip trong ph bin,
giáo dic pháp 1ut; dAy mnh hcTp tác v&i các doanh nghip, th chirc, hip hi
trong lTnh vrc cong ngh thông tin; tang cung hcip tác quc t, trao d& thông
tin, h9c tp kinh nghim các nixâc ung dyng cOng ngh thông tin trong ph
biên, giáo diic pháp 1ut; hçp tác, giói thiu giâi pháp cong ngh tiên tin v
cOng ngh thông tin trong hot dng ph bin, giáo diic pháp lut.
ye

b) Khào sat, dánh giá hiu qua, tác dng tü rng ding cOng ngh thông tin
trong phô biên, giáo dic pháp lust dê eó giâi pháp diu chinh, b sung kjp thii;
xay drng, nhân rng mô hInh hay, each lam hiu qua, d xut giài pháp ing
dyng cong ngh thông tin mói d dáp ung yêu cu thc tin.
IV. TO CIJIJ'C THTC HIN
1. Phân cong trách nhim
a)S&Tupháp
- Chü trI, huâng dn cac s, ban, ngành, doàn th và Uy ban nhân dan
qun, huyn to chirc triên khai thrc hin D an cüa Thâ tithng ChInh phü và K
hoch cüa Uy ban nhân dan thành ph&
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- Xây dçrng, van hãnh, quân 1, khai thác Trang thông tin din tfr phô bién,
giáo dic pháp 1ut thành pM.
- Hang näm t chirc dánii giá kt qua trin khai the hin D an trên dja
bàn thành phô, báo cáo B Tu pháp.
b) Van phông Doãn dai biu Quc hi, Hi ding nhân dan và
Uy ban
nhan dan thành phô
CM dao Cng thông tin din ttr thành pM kp thi däng tái các tài 1iu, an
phãm phô biên, giáo diic pháp 1ut; d cwing gi6i thiu v ban pháp 1ut mOi;
sách, cam nang, to gap, câu chuyên pháp 1ut; tiu ph.m pháp 1ut, video, các
bài giãng din t1r pM bin, giáo dc pháp 1ut trên Trang thông tin din tir
pM
bién, giáo diic pháp 1ut thuc Cng thông tin din tCr thành phô.
c) SO Thông tin và Truyn thông
- PMi hcip vOi SO Tu pháp trin khai thirc hin các nhim v v xây dmg,
vn hành, qun I, khai thác Trang thông tin din tr pM bin, giáo dyc pháp 1ut
thãnh phô; dào tao, Mi throng ngMn nhán 1irc Cong ngh thông tin phiic vii vic
duy tn, vn hành Trang thông tin din tCr phô bin, giáo diic pháp 1ut thânh pM.
- Ph& hçp vOi SO Tu pháp xay dirng tng dài din thoai, các chuo'ng trinh
tin nhn min phi phiic vçi vic tra cü'u thông tin pháp 1u.t.
- PMi hqp vOi SO Tu pháp trong vic hix&ng dn thrc hin nhim vii quy
dinh t?i D an cüa Thu tuOng ChInh phii và K hoach nay phü hqp vOi chüc
nng, nhiêm vv và quyn h.n duçc giao.
d) SO Tài chInh
Hang näm, trên cc sO dr toán Hi dng nhân dan thành pM phê chun,
Uy ban nhâr dân thành pM quy& djnh giao kinh phi cho các sO, ngành, dja
phiroTig theo phanAp quán 1 ngân sách d thirc hin các nhim vii ti Kê hoch
nay; SO Tài chinh có trách nhim dam bão ngun kinh phi dê thixc hin kjp thOi
các khoán chi theo di,r toán duoc giao.
d) Các sO, ban, ngành, Uy ban nhân dan qun, huyn
- Can cu vào ni dung D an cüa Thi:i tuOng ChInh phO, K ho?ch cOa Uy
ban nhân dan thành pM và diu kin thirc tê d xay dirng kê hoach triên khai;
thirc hin frng dçing cong ngh thông tin trong phO biên, giáo diic pháp 1ut theo
chirc nAng, nhim vi duçc giao và dja bàn quán 1.
- Hang nàm t, chirc dánh giá kt qua trMn !thai thirc hin D an gui SO Tu
pháp tng h?p, báo cáo Üy ban nhân dan thành phO.
e) D nghi Viên kim sat nlián dan thânh pM, Tôa an nhân dan thành
pM,
Uy ban Mt trn T quôc Vit Nam thành phô, các to chuc thànJi vién cua Mt
trn, J-Iôi Luât gia thãnh phô, Doàn Lut su thành phô phôi hçip vOi SO Tu pháp
trin khai time hiên D an.
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2. Kinh phi thirc hiçn Be an
Kinh phi thirc hin D an tr ngu6n ngân sách nba nuâc theo phân cp
ngân sách nhà nithc hin hành và các ngun huy dng hcip pháp khác, Ci th
nhu sau:
- Näm 2019, chü dng sir diing tir ngu6n dr toán nàm 2019 duge giao cho
các &m vj ti Quyt djnh s6 6209/QfJ-TJBND ngày 20/12/2018 cüaUy ban nhãn
dan thành ph6 d trin khai dam bào theo dáng quy djnh.
- Näm 2020 và 2021, t.i thi dim xây dmg dti tori chi thuing xuyên
hang nm, truàc ngày 07/7 (theo Quy& dnh s6 22/201 8/QD-UBND ngày
14/6/20 18 cia Uy ban nhn dan thành ph6), c.n c các nhim vi duqc giao ti
K hoach nay, các s&, ban, ngành, dn vj, dja phuang có lien quan 1p dir toán
chi tik theo ni dung clii, mirc chi dung chê d quy djnh hin hàrth cho Si Tu
pháp kim tra, t6ng hcp, gi:ti S Tài chInh xem xét, báo cáo Uy ban nhân dan
thành ph6 trmnh Hi d6ng nhân dan thành ph6 phê duyt theo quy djnh cüa Lut
ngân sách nhà nuóc.
Trên day là K hoach trin khai D an "Tang cung irng dung cong ngh
thông tin trong cong tác ph6 bin, giáo dçic pháp 1ut giai doan 2019-2021" trên
dja bàn thành ph6 Ba Nng./.
No'i nhin:
B Tu pháp (b/c);
-. TT.Thành ui', .TT.BDND thành ph6 (b/c);
- UBMUQVN thành phó;
- Các sti, ban, ngành và doàn th;
- TAND, VKSND thành phi;
- Hi Lut gia, Doãn Lust su thành ph;
- UBND qu.n, huyn;
- Luu: VT, STP, NCPC.

TM. U BAN NHAN DAN
CHJ TICH
\U TICH

Lê Trung Chinh
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