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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HƯNG ĐẠO

Số: 04 /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Đạo, ngày 09 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND xã Phạm Văn Tiến,
tại phiên họp UBND xã thường kỳ tháng 01 năm 2023

Ngày 05 tháng 01 năm 2023, UBND xã họp phiên thường kỳ tháng 01 năm 
2023, Chủ tịch UBND xã Phạm Văn Tiến chủ trì. Tham dự phiên họp có đồng chí 
Trần Văn Năm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Phạm Anh Thứ, Phó 
Bí thư thường trực Đảng ủy xã; Ông Nguyễn Xuân Tuyên, Chủ tịch Mặt trận tổ 
quốc xã; Ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; ông 
Nguyễn Xuân Liễu, Phó Chủ tịch UBND xã; ông Phạm Văn Tính, Chủ tịch Hội 
nông dân xã; bà Nguyễn Thị Tám, Chủ tịch Hội phụ nữ xã; ông Nguyễn Văn Huy, 
Bí thư Đoàn thanh niên xã; ông Phạm Văn Tuấn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; ông 
Phạm Đăng Khoa, Ủy viên UBND, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã; ông 
Nguyễn Khắc Lanh, Ủy viên UBND, trưởng công an xã và toàn thể công chức và 
nhân viên hợp đồng lao động của UBND xã; các ông, bà là Trưởng các ban ngành, 
đoàn thể cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã; các đồng chí Trưởng thôn, Phó Trưởng 
thôn các thôn trong xã.

Tại cuộc họp, sau khi nghe ông Phạm Văn Tiến Chủ tịch UBND xã đánh 
giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 12/2022 và 
nhiệm vụ trong tâm tháng 01/2023; trên cơ sở tiếp thu ý kiến tham gia thảo luận 
của các đại biểu dự họp và ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Năm, 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Chủ tịch UBND xã Phạm Văn Tiến, kết 
luận:

I. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 
12/2022:

Cơ bản thống nhất với các nội dung trong báo cáo đánh giá về kết quả 
thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong tháng đã thông qua trình 
tại phiên họp. Trên cơ sở ý kiến tham gia thảo luận của các đại biểu dự họp, giao 
bà Đinh Thị Hòa, Công chức Văn phòng - Thống kê xã có trách nhiệm tiếp thu 
bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo và ban hành theo quy định.

II. Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2023:
Bên cạnh việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu 

trong báo cáo tháng trình tại phiên họp, yêu cầu cán bộ, công chức và nhân viên 
hợp đồng lao động của UBND xã, trưởng các ban, cơ quan, đơn vị và lãnh đạo 
các thôn trong xã tập trung triển khai thực hiện tốt và có hiệu quả các nhiệm vụ 
trọng tâm sau:

1. Cải cách thủ tục hành chính:
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- Bộ phận một cửa xã tiếp tục tập trung cao độ trong việc giải quyết 
TTHC dịch vụ công mức độ 3,4, thực hiện chứng thực điện tử và số hóa hồ sơ 
theo quy định. Đặc biệt là các lĩnh vực không được để trễ hạn hồ sơ.

- Các công chức  chuyên môn có TTHC niêm yết tại Bộ phận một cửa rà 
soát lại các TTHC thuộc lĩnh vực của mình để niêm yết đầy đủ, đúng quy định. 
Đồng thời tiếp tục cập nhật các TTHC gửi ông Trường đăng tải  trên Trang 
thông tin điện tử xã. Hoàn thiện các loại hồ sơ chuyên môn đăng tải lên phần 
mềm chấm điểm Cải cách hành chính, thời gian từ 29/12/2022 đến 10/01/2023.

2. Về nông nghiệp:
- Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân tập trung tổ chức làm thủy lợi nội 

đồng, lấy nước đổ ải theo lịch, có kế hoạch cung ứng giống cho nhân dân, tuyên 
truyền nhân dân cấy đúng lịch, cấy hết diện tích; Hợp tác xã Dịch vụ Nông 
nghiệp tổ chức bơm nước để Nhân dân gieo mạ dược.

- Tập trung chỉ đạo nhân dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, diệt chuột 
bảo vệ sản xuất, điều tiết nước tạo điều kiện cho rau màu sinh trưởng và phát 
triển tốt, HTX chủ động khơi thông dòng chảy, gạn tháo nước đệm và tiêu úng 
kịp thời khi có mưa lớn xảy ra. 

- Chỉ đạo công tác phòng chống rét và dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm 
và thuỷ sản. 

- Tổ chức kiểm kê HTX theo quy định.
- Ban thú y tổ chức phun thuốc tiêu độc khử trùng môi trường nhất là khu 

buôn bán gia súc, gia cầm tập trung.
- Tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thường xuyên, định kỳ thực 

hiện vệ sinh chuồng trại chăn nuôi, khử trùng môi trường để tiêu diệt mầm bệnh. 
Tuyên truyền, tăng cường công tác kiểm soát, phòng chống bệnh cúm gia cầm 
lây lan.

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch tiêm phòng phòng chống dịch bệnh 
bảo vệ đàn gia súc, gia cầm năm 2023.

3. Công tác địa chính – xây dựng và môi trường:
a. Công tác quản lý đất đai:
+ Duy trì việc phối hợp với các ngành chức năng, ba thôn Xuân Nẻo, Ô 

Mễ, Lạc Dục trong kiểm tra, phát hiện và xử lý các vi phạm.
          + Rà soát quĩ đất công ích trong diện 5% của xã.

+ Tiếp tục tham mưu thực hiện những công việc sau kết luận thanh tra 
2019-2021; 

+ Phối hợp với các ban, ngành đoàn thể của xã để tổ chức triển khai kế 
hoạch phân loại, xử lý rác hữu cơ tại các hộ gia đình trên địa bàn xã đạt hiệu quả 
theo kế hoạch đề ra.

+ Phối hợp với các ban, ngành đoàn thể của xã triển khai kế hoạch tổng 
vệ sinh môi trường dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023 đồng bộ trên địa 
bàn toàn xã thời gian 15/01/2023 (tức ngày 24/12/2022 âm lịch); Đối với cán 
bộ công chức và người lao động tại trụ sở cơ quan xã tổ chức tổng vệ sinh phòng 
làm việc, khuôn viên trụ sở cơ quan bắt đầu từ 14 giờ 00 phút ngày 13/01/2023 
(tức thứ Sáu, ngày 22 tháng Chạp). 
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+ Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên khác trong tháng theo chức 
năng, nhiệm vụ.

4. Công tác giao thông - thủy lợi:
Tiếp tục phối hợp với các đơn vị, ngành có liên quan trong công tác phát 

hiện xử lý các vi phạm về đất đai giao thông, thủy lợi trên địa bàn; tham mưu đề 
xuất các giải pháp thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông vệ sinh môi 
trường dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023.

5. Công tác tài chính - kế toán:
- Tiếp tục chi lương, chi BHXH.
- Đôn đốc các ban ngành đoàn thể triển khai kế hoạch tổng kết và thanh 

toán kinh phí tổng kết.
- Giải ngân ngân sách được cấp đảm bảo đúng tiến độ và quy định của 

pháp luật.
- Phối hợp với ông Trường và đơn vị tư vấn hoàn thiện thẩm định hệ 

thống thông tin truyền thanh đảm bảo chất lượng theo qui định.
- Xây dựng dự toán ngân sách năm 2023.
6. Công tác văn hóa xã hội:
* Về lĩnh vực y tế- Dân số KHHGĐ:
- Lĩnh vực y tế: Tham mưu cho Đảng ủy xây dựng Nghị quyết về công tác 

bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trong xã. Tham mưu cho 
UBND xã ra Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe xã; ban hành 
kế hoạch, quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, công tác phối hợp liên ngành. 
Tuyên truyền phòng chống các loại dịch bệnh, thủy đậu, viêm phổi trẻ em, tác 
hại của hút thuốc lá, phòng chống bệnh lao, tiêm vắc xin phòng bệnh quai bị, 
sởi, rubella, bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, dịch Covid-19, sàng lọc trước 
sinh, vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện công tác tiêm chủng mở rộng đảm 
bảo an toàn. 

- Tiếp tục duy trì công tác thường trực thăm khám sức khoẻ cho nhân dân, 
cấp phát thuốc cho các đối tượng thuộc diện có thẻ BHYT. Đảm bảo đủ sơ số 
thuốc phục vụ nhân dân trong dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán.

- Tham mưu Quyết định kiện toàn An toàn về an toàn vệ sinh thực phẩm 
và xây dựng kế hoạch cụ thể để kiểm tra các cơ sở kinh doanh ăn uống, bếp ăn 
bán trú...theo lộ trình.

* Về lĩnh vực văn hóa thông tin, truyền thanh:
- Tuyên truyền nhân dân treo cờ Tổ quốc trong dịp Tết Nguyên đán và 

ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 03/2.
- Tiếp tục tuyên truyền các ngày lễ lớn của dân tộc như kỷ niệm 93 năm 

ngày thành lập ĐCSVN; các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, các hoạt động 
chăm lo, chuẩn bị đón Tết Quý Mão, các hoạt động lễ hội, mừng thọ, thực hành 
tiết kiệm trong dịp vui xuân đón Tết; tuyên truyền các quy định về mua bán, vận 
chuyển, sử dụng pháo trái phép, tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác đấu 
tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, cờ bạc, ruợu chè, mua bán hàng giả, 
phòng cháy chữa cháy; không để xảy ra cháy, nổ lớn, phức tạp về mua bán, vận 
chuyển, sử dụng pháo trái phép, giảm tai nạn giao thông; tuyên truyền về kết quả 
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phát triển KT-XH năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; công tác 
chuẩn bị các điều kiện cho vụ chiêm xuân, trà xuân sớm, tuyên truyền phòng 
chống rét, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thủy sản; tuyên truyền gọi công 
dân nhập ngũ. Có kế hoạch mua sắm, kẻ vẽ băng zôn khẩu hiệu, hồng kỳ, cờ Tổ 
quốc, đèn hoa trang trí khu trung tâm chuẩn bị đón Tết. (Thời gian thực hiện từ 
17/1/2023 đến hết ngày 5/2/2023).

- Tiếp tục tuyên truyền công tác phòng chống các loại dịch bệnh theo các 
văn bản chỉ đạo của cấp trên. Tuyên truyền vệ sinh đường làng ngõ xóm xanh, 
sạch, đẹp. 

- Tổng hợp danh sách theo kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng 
kỹ năng số trên địa bàn toàn xã.

- Tuyên truyền phòng chống dịch khác nhất là trong dịp Tết nguyên đán; 
tuyên truyền về công tác quản lý đất đai phát hiện và xử lý vi phạm xây dựng 
công trình trái phép trên đất nông nghiệp và các hoạt động trồng cây mùa xuân, 
bảo vệ môi trường...

- Có trách nhiệm phối hợp với các thôn, đơn vị thực hiện hệ thống thông 
tin truyền thanh của xã đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đề ra.

* Hoạt động của các nhà trường: 
- Tổ chức họp phụ huynh học sinh, sơ kết học kỳ 1, thực hiện chương 

trình học kỳ 2; phòng chống dịch bệnh. Xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách, 
quy chế chi tiêu nội bộ theo ngân sách giao năm 2023; quyết toán ngân sách 
năm 2022 và thu, chi ngoài ngân sách theo qui định.

- Tuyên truyền các quy định về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao 
thông, phòng chống cháy nổ, các tệ nạn xã hội; giáo dục học sinh thực hiện tốt 
công tác phòng bệnh theo mùa. Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn; bồi 
dưỡng học sinh năng khiếu và phụ đạo học sinh chậm tiến.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng cho trẻ; quan tâm, chăm sóc trẻ trong 
điều kiện thời tiết thay đổi; chú trọng công tác vệ sinh môi trường; thực hiện 
nghiêm túc nội quy nhà bếp, nâng cao chất lượng công tác bán trú và vệ sinh an 
toàn thực phẩm cho trẻ. Tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường, tham dự hội thi 
giáo viên giỏi cấp huyện; triển khai thu học phí học kỳ 2; làm tốt công tác huy động 
trẻ ra lớp. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi 
đua thực hiện văn hóa công sở” trong ngành giáo dục. Tuyên truyền về dinh dưỡng, 
chăm sóc sức khỏe cho trẻ, cân đo theo dõi sức khỏe cho trẻ đúng lịch. Tổ chức 
giao lưu âm nhạc “Tiếng hát  trẻ mầm non” giữa các nhóm lớp trong trường....

- Quán triệt các đồng chí đảng viên treo cờ Tổ quốc tại gia đình và tổ chức 
trang trí dọn vệ sinh trong khuôn viên, treo cờ hoa, băng zôn khẩu treo cờ Tổ 
quốc, trang trí đón Tết.

* Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội:
- Xây dựng Kế hoạch thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết, Tổ chức trao quà đến 

các đối tượng kịp thời, chính xác.
- Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ người khuyết tật đã được xác định mức độ 

khuyết tật tháng 12.
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- Phối hợp với công an lấy số liệu và nhập phần mềm quản lý dữ liệu trẻ 
em

- Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên khác theo chức năng, nhiệm vụ.
7. Công tác an ninh – quốc phòng:
* Về công tác An Ninh: 
- Xây dựng kế hoạch trực, tuần tra, ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo 

ANTT trước và sau Tết nguyên đán năm 2023.
- Bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, kết hợp với các ban 

ngành đoàn thể và các thôn ký cam kết người dân không sử dụng, buôn bán, vận 
chuyển, tàng trữ và đốt pháo trái phép theo Chỉ thị của Chính phủ. Đặc biệt 
trong phiên chợ Tết phiên cuối năm đảm bảo an ninh, trật tự an toàn.
     - Thường xuyên tuần tra, kiểm tra công khai, đột xuất các cơ sở kinh 
doanh, nhà trọ, hàng quán... trong địa bàn xã, tuyên truyền đảm bảo ANTT và 
tạm trú trên địa bàn xã. 

- Rà soát số người chưa làm CCCD gắn chíp đề nghị đi làm,  làm CCCD 
gắn chíp và định danh điện tử cho nhân dân trong xã, thực hiện đề án 06 của 
chính phủ về chuyển đổi số quốc gia.

- Kết hợp với hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, hội nông dân và đài phát 
thanh xã tuyên truyền cán bộ và nhân dân đến UBND xã làm CCCD và định 
danh điện tử tại xã.

- Giải quyết các vụ việc phát sinh, tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT.
- Phối hợp với địa chính tham mưu trong công tác xử phạt vi phạm hành 

chính đối với các đối tượng dùng các phương tiện để việc san, lập, khai thác đất 
chưa rõ nguồn gốc sử dụng đất, chưa được cấp có thẩm quyền cho phép theo 
quy định của pháp luật để mang tính răn đe.

- Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên phát sinh khác theo chức năng 
nhiệm vụ.

* Về công tác Quốc phòng địa phương:
 - Tổ chức và thực hiện trực chiến, phối hợp cùng Công an xã giữ vững An 

ninh- Chính trị-Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt là vào các dịp Lễ, 
Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

- Chủ động tham mưu cho Đảng ủy – HĐND & UBND xã trong việc 
chuẩn bị viếng nghĩa trang liệt sỹ theo qui định.

- Trong công tác tuyển quân: Hoàn thiện hồ sơ cho công dân đủ điều kiện 
nhập ngũ; Nắm chắc tư tưởng công dân sẵn sàng nhập ngũ; Chốt quân số và phát 
Lệnh gọi nhập ngũ; Chuẩn bị tốt cho nội dung giao nhận quân trong tháng 
02/2023.

8. Về tiếp dân, giải quyết đơn thư: 
- Duy trì việc thường trực tiếp công dân theo quy định; tập trung giải 

quyết các đơn thư  của công dân.
- Giao Công chức Địa chính – Xây dựng hoàn thiện báo cáo giải quyết 

đơn thư liên quan đến lĩnh vực đất đai và Môi trường theo đúng thời gian qui 
định.
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- Giao Công chức Văn phòng - Thống kê xã hoàn thiện báo cáo kết quả 
tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân báo cáo UBND 
huyện theo quy định.

9. Về công tác tư pháp – hộ tịch:
- Tập trung triển khai việc số hoá hồ sơ hộ tịch hộ khẩu đảm bảo theo 

đúng kế hoạch của huyện.
- Có trách nhiệm đôn đốc các thành viên trong tổ công tác để đảm bảo 

việc số hóa hồ sơ hộ tịch, hộ khẩu theo kế hoạch, báo cáo kịp thời khó khăn 
vướng mắc để có giải pháp khắc phục kịp thời. 

- Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng nhiệm vụ được giao.
10. Văn phòng Thống kê:
- Thực hiện lịch trực tiếp công dân theo quy định. Đồng thời thực hiện các 

báo cáo chuyên ngành theo yêu cầu của cấp trên và các công việc khác do 
UBND xã giao. 

- Văn phòng UBND tham mưu hoàn thiện các loại hồ sơ kỳ họp thứ 4 
HĐND nộp về HĐND, UBND huyện theo quy định.

- Văn phòng chuẩn bị quà tặng Mẹ VNAH và gia đình chính sách khó 
khăn.

- Kiểm tra hệ thống điện chiếu sáng trong khuôn viên UBND xã nếu hỏng 
thay thế kịp thời trong dịp lễ Tết.

- Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
11. Về tiếp dân, giải quyết đơn thư: 
- Duy trì việc thường trực tiếp công dân theo quy định; tập trung giải 

quyết các đơn thư còn tồn đọng và đơn thư mới phát sinh.
- Giao Công chức Địa chính – Xây dựng hoàn thiện báo cáo giải quyết 

đơn thư liên quan đến lĩnh vực đất đai và Môi trường theo đúng thời gian qui 
định.

- Giao Công chức Văn phòng - Thống kê xã hoàn thiện báo cáo kết quả 
tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân báo cáo UBND 
huyện theo quy định.

12.  Trưởng, phó các thôn:
   - Các thôn tuyên truyền Nhân dân không mua bán, vận chuyển, tàng trữ 

và đốt các loại pháo nổ theo Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 
của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Phối hợp tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử 
tri sau kỳ họp thứ 4, HĐND xã khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo dõi, 
động viên các nam công dân đủ điều kiện sẵn sàng nhập ngũ năm 2023; tiếp 
nhận các nam quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

- Thực hiện nhiệm vụ cụ thể thường xuyên của thôn và phối hợp với 
UBND xã trong thực hiện các nhiệm vụ. Báo cáo hàng ngày về tình hình vi 
phạm trong quản lý đất đai về đồng chí công chức Địa chính – Môi trường để 
được biết, phối hợp ngăn chặn kịp thời.
          - Mỗi thôn lập danh sách 03 gia đình chính sách khó khăn để UBND xã 
tặng quà nhân dịp Tết nguyên đán. Phối hợp trong việc thăm hỏi tặng quà các 
đối tượng chính sách, gia đình khó khăn.
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          - Tổ chức trang trí dọn vệ sinh các khu công cộng, nhà văn hóa thôn, treo 
cờ hoa, băng zôn khẩu hiệu đón Tết. Vận động nhân dân dọn vệ sinh đường 
làng, ngõ xóm, treo cờ Tổ quốc, trang trí đèn hoa đón Tết.
       *Tổ chức Hội nghị Mừng Đảng- Mừng Xuân 
     - Thời gian : 13h 30’ ngày 17/01/2023 (tức ngày 26 tháng Chạp).
     - Văn phòng chuẩn bị vòng hoa Viếng nghĩa trang liệt sĩ
     - Ông Khoa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã làm công tác tổ chức 
Viếng Nghĩa trang liệt sĩ.
     - Ông Trường- Phụ trách VH-TT: Xây dựng kịch bản Hội nghị, duyệt các tiết 
mục văn nghệ biểu diễn trong Hội nghị, làm công tác tổ chức Hội nghị Mừng 
Đảng, mừng Xuân.

* Đề nghị Ban thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã, MTTQ 
và các đoàn thể nhân dân của xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và giúp 
đỡ UBND xã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên.

Trên đây là ý kiến kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã Phạm Văn 
Tiến tại cuộc họp ngày 05 tháng 01 năm 2023, UBND xã thông báo để các cán bộ, 
công chức và nhân viên hợp đồng lao động của UBND xã, trưởng các ban, cơ 
quan, đơn vị và lãnh đạo các thôn trong xã biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- BCH Đảng bộ; 
- Thường trực HĐND xã;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND xã;
- MTTQ và các Đoàn thể nhân dân cấp xã;
- Cán bộ, công chức và nhân viên hợp đồng lao động của 
UBND xã;
- Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị và lãnh đạo các thôn 
trong xã;
- Trưởng, Phó Trưởng đài Truyền thanh xã;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Phạm Văn Tiến

 

(Để báo cáo).
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