
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH BA R!A  — VUNG TAU Dc lap - Tir do - Hnh phüc 

So: 0VQD-UBND Ba Rja - VIng Tàu, ngày 1?tháng nám 2019 

QUYET D!NH 
V vic ban hành Quy ch quãn l và sir diing tr1i sir lam vic 

các &rn v  hành chInh — sir nghip tinh Ba Ra — Vung Tàu 

CHU T!CH  UY BAN NHAN DAN TNH BA RIA  - VUNG TAU 

Can cr Lut T chIrc chInh quyn dja phuong ngày 19 tháng 6 näm 2015; 

Can cir Quy& djnh s 06/201 5/QD-UBND ngày 05/02/2015 cña UBND tinh 
Ba Rja — VQng Tàu quy djnh thâm quyên quân 1 to chirc b may các Co quan 
hánh chInh, dcm vj sir nghip cOng 1p thuc tinh Ba Rja — Vüng Tàu; 

Can ci'r Quyt dnh s 2396/QD-UBND ngày 30/8/20 18 cüa UBND tinh V 
vic bô sung chi'rc näng, nhim vi cho Ban quân 1 Trung tam Hành chInh — 
Chinh trj tinh Ba Rja — Vüng Tàu; 

Xét d nghj cüa Giám dc Ban quán 1 Trung tam Hành chInh — ChInh trj 
tinh ti Vn ban so 21 8/CV-BQLTTHCCT ngày 29/5/2019 và dê nghj cüa Giám 
dôc Si Ni vii ti Ti trmnh so:  354  /TTr-SNV ngày -4Z / /20 19, 

QUYET DNH: 

f)iu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy ch quán 1 và sir ding tri 
si lam vic các don vj hành chInh — sir nghip tinh ti so 123 Bach Däng, phtrông 
Phuâc Trung, thành phô Ba Rja, tinh Ba Rja — Ving Tàu. 

Quy ch grn 03 Chuung, 20 Diu. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu lirc thi hành k tir ngày k. 

Diu 3. Chánh Van phông UBND tinh, Giám d& Sâ Ni v11, Giám d6c Ban 
quãn 1 Trung tam Hành chInh — Chinh tn tinh, Thu trix&ng các don vj hành chInh 
— sr nghip và don vj có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh này./. 

Noi nhân: 
- TTr Tinh üy; TTr HDND tinh (b/c); 
- Chü tich; các Phó Chü tjch UBND tinh; 
- Nh.r Diêu 3; 

Nguyn Thành Long 



UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
TINH BA RIA  — VUNG TAU Dc Ip - Tir do - Hinh phüc 

QUY CHE 
Quãn 1 và sfr diing Tru s& lam vic các 

Don vi Hành ,chInh - Siy nghip tinh Ba Ra-Vüng Tàu 
(Ban hành kern theo Quyêt djnh so: O) QD-UBND ngày-/ /2019 cüa 

tjch Uy ban nhân dan tInh Ba Rja —Vüng Tàu) 

Chtrong I 
NHtXNG QUY D!NH CHUNG 

Diu 1. Phm vi diu chinh 

Quy ch nay quy djnh v thôi giô' lam vic, vào ra, don tip khách, sü 
ding trang thiêt bj, cong tác dam bão an ninh trt t1r, phOng chông cháy no, giü 
gin v sinh môi truông, cong tác báo v và thirc hin van boa cOng s ti Tr sir 
lam vic các Dan vj Hành chInh — Sr nghip tinh Ba Rja — Vüng Tàu (g9i tat là 
Tri sir các don vj sr nghip tinh). 

Diu 2. oEj ttrçrng áp diing 

1. Can b, cOng chirc, viên chirc, ngu&i lam vic theo ch d hçip dông lao 
dng cüa các Co quan, don vj clang lam vic ti Tri sir các don vj sij nghip tinh. 

2. Các t chirc, cá nhân dn lam vic vii các Co quan, don vj, Ca nhân 
clang lam vic tai  Tri sir. 

3. Ban quãn trj tri sir các don vj sr nghip tinh và các don vj, cá nhân có 
lien quan. 

4. Nhân viên, ngllii lao dng thuc các th chirc, cá nhãn có giao kt hqp 
dông cung cap hang bOa, djch vi cho hot dng cüa các Co quan, don vj khi lam 
viêc tai tru so cac don vi six nghiêp tinh, ngoai viéc thuc hiên clung cac nOi dung 
k kêt trong hcip cong cung cap hang hóa, djch vi phãi chap hành nghiêm các quy 
djnh tai  Quy chê nay. 

5. Ngoài vic phâi chp hành các quy djnh t.i Quy ch nay, các di tuqng 
nêu trén tüy theo chj'rc näng, nhim v11 và quyên hn con phâi thirc hin các quy 
djnh cUa pháp lut cO lien quan. 

Diu 3. Nguyen tc quail 1, sir dyng try sir 

1. Trii sir các don vj s1r nghip tinh trong qua trInh sir diving phâi duçic 
quãn l sir diing hiu qua, tiêt kim, chông lang phi trong qua trInh sir ding. 

2. Vic sir ding trii sir phãi dOng cOng nàng thit k, dung mic dIch. 

3. Thu tnnirng don vj sir nghip cong 1p dixçic giao trirc tip quân l, sir 
diing tr sir phát buy quyên tir chü, t1r chju trách nhim trong vic quán l tài san 



thrcic giao, bão dam vic diu hành thc hin dung chüc näng, nhim vii cüa Co 

quan, don vj. 

Diu 4. Ban quãn tr (BQT) Tru s& các don vj sir nghip tinh 

1. BQT Tri sâ các don vi sir nghip tinh (gçi tt là BQT tr%i si) do Giám 
doe BQL TTHCCT tinh thành lap, bao gôm dai  din cüa BQL TTHCCT tinh và 
di din cüa các co quan, don vj lam vic trong tr11 s& nay (Trithng ban quãn trj là 
Lành dao  cüa BQL TTHCCT tinh). 

2. Các thành viên trong b may giüp vic cüa BQT tr%1 s hoat dng theo 
chê do kiêm nhiêm. 

3. Trách nhiêm cüa BQT Tru sà: 

a) Kim tra, don dc Can b, cong chi'rc, viên chirc, ngthi lao dng các co 
quan, don vj lam vic trong trii s& thrc hin dung quy chê nay. 

b) Thu th.p, tng hçTp kin, kin nghj cüa các CO quan, don vl lien quan 
tth vic quân l sir dung de phôi hcip vfi các Co quan chirc näng, to chl.rC, Ca nhân 
có lien quan xem xét giãi quyêt. 

c) Phi hçip vi ChInh quyn dja phi.rong, t dan ph trong vic xây drng 
nép sOng van minh, gi gIn trt tir an toàn xã hi trong Tri sâ Các don vj sir 
nghip tinh dugc giao quân l. 

d) Thrc hin cac cong vic khác do cp trên giao. 

Chirong II 
NH1TNG QUY D!NH CU THE 

Muic 1 
Thôi giô' lam vic, vic vào - ra và tip khách trong try só 

........ 
Dieu 5. Thou gm lam vice 

1. Trong ngày lam vic, dôi tuçmg quy djnh ti Khoãn 1 Diu 2 Quy Ché 
nay thirc hin: 

a) Buôi sang: lam vic tü 07 gRi 30 phüt dn 12 gii 00 phüt; 

b) BuM chiu: lam vic tr 13 gii 00 phüt dn 16 gi& 30 phüt; 

2. DM ttxçing quy djnh ti Khoân 1 Diu 2 Quy ch nay có nhu CâU lam vic 
sau 17 gii 00 (ngày lam vic) hoc trong ngày Thir Bay, Chü Nht, ngày lê, ngày 
tét phài däng k vói BQT tril si. 

Khi thi khôi tr1i sâ các don vj si nghip tinh, Can b, cOng chüc, viên churc, 
ngu1i lao dng phãi k xác nhn thii gian lam viec  ngoài gi tai sO dàng k cüa 
nhân viën bão ye tru s1 

• A • S A A • a V S Dieu 6. No'i do xe danh cho Can bQ, cong churc, vien chtrc, ngiroi lao 
dng và xe ella các don vi lam vic ti Try s& 
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1. Các phirong tin giao thông gôm: xe may, xe dp duçic bô trI tti Tang 
ham cüa tr11 sO và phãi dé dung noi quy djnh, nêu can gri 1i xe qua dém phãi 
dàng k vii nhân viên bào v trii sO. 

2. Xe ô to së dixgc b trI d ti mt dja dim khác (sê thông báo cho các 
don vj bang van ban sau khi BQL TTHCCT tinh tim duqc dja diem do xe gân khu 
vuc tri1 sO). 

Diu 7. Vic vào - ra tri1 sr các don vl sty nghip tinh 

1. Khi vao - ra tri sO các don vj sir nghip tinh, Can b, cong chirc, viên 
chüc, ngi.rOi lao dng hoc khách phâi deo the Cong chüc, viên chüc ho.c the 
khách, xuOng xe tat may (dôi vOi xe 02 bánh), cách cOng tôi thiêu 2 — 3 met tháo 
khän che mt vã xuât trinh the hoc giây tOtüy than hcrp pháp cho nhân viên báo 
v tri sO kiêm tra. 

2. CBCC,VC, ngu?i lao dng phâi deo the trong sut thai gian lam vic ti 
trii sO các don vj sir nghip tinh. 

Diu 8. Khách dn thàm, lam vic và tip cong dan 

1. Lânh dao  Tinh üy, UBND tinh, lãnh dao  CáC co quan, don vi dn thàm, 
lam vic ti tr%1 sO các don vj sr nghip tinh. 

2. Can b, cOng chüc, viên chüc, nguOi lao dng cüa các SO, ban, ngành 
thuc tinh và các dja phiiong, các doanh nghip ... den lien h cOng tác; 

3. Khách dn dir các cuc h9p, hi nghj, hi tháo do länh dao  các Ca quan, 
don vj to chi'rc. 

4. Vic tip cOng dan dn khiu ni, té, cáo, khiu kin thirc hin theo quy 
djnh cüa pháp luât. 

Diu 9. Vic tip khãch dn lam vic 

1. Khi có khách dn trii sO, nhân vien bâo v kim tra an ninh dng th&i 
huOng dn khách di vào tiên sãnh và khu virc d Xe; 

2. Khi khách vào tin sãnh, nhân viên 1 tan huOng dn và thông báo cho 
don vj, cá nhân ma khách lien h cong tác xuOng khu virc ie tan don khách; 

3. Khi khách v nhan vien bão v thu the và trà khách gi.y tO tüy than. 

4. Di vOi khách quy djnh ti Khoân 1, Khoán 3, Diu 8 Quy ch nay, nhân 
viên 1 tan thông báo ngay vOi lãnh do hoc B ph.n van phOng các don vi dê 
XuOng khu vrc 1 tan don tiêp. 

Mi1c2 
Sir djng trang thit bi;  v sinh môi trtr?rng; 

Diu 10. Quãn 19 sir diing din, nircvc sinh hot, diu hôa không khí 

1. B phn k5 thut cüa BQL TTHCCT tinh quán 19 và t chirc vn hành 
toàn b h thông din, h thông may móc thiêt bj trong tri sO và h thông din 
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chiu sang các phông lam vic, phông hçp s1r ding chüng, khu virc cong cong 
(tang ham, san vithn, thrâng di và ti.thng rào báo v, ...); 

2. Can b, cong churc, viên chi'rc, ngi.thi lao dng thirc hin dung các quy 
djnh ye sr diing din: 

a) Ngày lam vic, ngày lam them, (Thu Bay, Chü Nht, nghi L, nghi Tt), 
trtràc khi ra ye phâi kiêm tra vá ngät tat ca các thiêt bj sir ding din (nhu may 
tInh, may in, may photocopy, diêu hôa nhit d ...). 

b) Không duçic tr süa chira cac h thng din hin co trong phông. Khi Co 
sr cô hu hông can süa chüa, thay the phài báo BQT tr1t so dê Co hi.rOng xO l. 

c) Không duqc d tài lieu, giy t&, vt ding d cháy g.n hoc dè len các h 
thông ô cam, day dan din ... dé tránh gay chap  cháy din; 

d) Thu trix&ng các dcrn vi tuyt dtSi không cho Can b, cong chüc, viên 
chüc, ngr&i lao dng thuc dcrn vi mInh quân 1 tr dâu din khi chtra dugc sir cho 
phép cüa Ban Quán trj tr11 sO. 

3. Khi có sir c din, chap n& mt din phãi ngt cu dao, Automat ni gn 
nhât và kjp thOi thông báo cho BQT tri sO các dGn vj sir nghip tinh dê sOa chüa, 
khäc phic. 

4. Can b, cong chirc, viên chüc, ngithi lao dng khi dung nithc xong phãi 
khóa vôi mrOc (kê Ca truOng hqp không có ni.thc). Nhân viên tp vi v sinh các 
phông phãi kiêm tra h thông vôi nuOc ti các khu v11c v sinh trithc khi ra ye. 

.A ., , . Dieu 11. Quan ly, sir dijng thang may 

Khi sO diing thang may, Can b, cong chi'rc, viên chOc, ngi.thi lao dng phãi 
chap hành các quy dlnh  sau: 

1 .An nut cO hInh rnQi ten len hoic hInh mfli ten xung d gi thang len 
hoc xuông, không duçic an mt lüc cã 2 nut dieu khiên len và xuông, không dtxçic 
barn và gitt lien ti1c hoc go manh  vao các nut gçi; 

2. Khi có chuông báo qua tãi, so nguOi dOng trong thang phái ra bOt dé báo 
dam an toãn cho thang ho?t dng; 

3. Khi thang bj kçt 0 trng thai không dóng - mO cOa tir dng &rc, nguOi 
trong thang phái bInh tinh barn nut chuOng cOu h (Interphone), sau do gçi ba ra 
ngoài chO nhân viên k thi4t cOu h den xO l mO cOa, không duç'c tr dng dung 
bat cO mt 4t cOng nâo dê c.y cOa và dp cOa thang may (theo bang huOng dn 
sO dicing thang may). 

Diu 12. Quãn I, sfr diing h thng phông cháy, chüa cháy 

1. Can b& cong chOc, viên chOc, nguOi lao dng thirc hin nghiêm ni quy 
phOng cháy chita cháy (PCCC). Thu trtthng các dQn vi có trách nhim kiêm tra, 
don doe yiêc thrc hin ni quy PCCC. 

2. BQT trii sO quãn l, yân hânh các thit bj PCCC; T chOc hithng dn cho 
can b, cong chOc, viên chOc, nguOi lao dng sO diving các phuang tin chOa cháy; 

3 



phái hqp Cãnh sat ccc tinh xay drng phixong an PCCC cüa tr sâ và t chüc 
diên tp phrcmg an ccc trong tri sâ; Djnh k' kiêm tra, báo di.rorng, báo trI các 
phi.rcmg tin PCCC. 

3. Khi có su c cháy n, Can b, cong chi'rc, viên chüc, ngtthi lao dng 
trong danh sách di PCCC cUa tri sâ có mt ti các vi tn dä duqc phân cOng dé 
lam nhiêm vu. 

4. VI an ninh và an toàn v PCCC cUng nhu tài san cüa Can b, cong chüc, 
viên chüc, ngi.thi lao dng nói riêng và tài san cüa trii sà nói chung. Các don vj 
phãi cung cap cho BQT Tri sâ mt chIa khóa cCra chInh (chIa khóa nay sê duçic 
niêm phong trong phong bI có chit k cUa ngi.thi có trách nhim). BQT trll sâ hoc 
nhân viên bâo v chi m& phong bI, cüng nhu sr diing chIa khoá trong phong bl 
trong tn.thng hqp khân cap. 

Diu 13. Bão quãn tài san, trang thit bj 

1. Can b, cong chirc, viên chüc, ngithi lao dng lam vic ti tr1i sâ các dcm 
vj sir nghip tinh co trách nhim báo quán các tài san duçic trang cap cho cá nhân 
và các tài san chung trong phông lam vic. TnrOc khi ye phãi dóng bet cira sO và 
chôt khóa các ci'ra ra vào. Nghiêm cam mang trang thiêt bj, tài san cüa Co quan ra 
ngoài trI1 sO' các don vj sr nghip tinh. TnrO'ng hcip mang ra ngoài phiic vii cong 
tác phâi báo cáo nguYi có thâm quyên, dông thO'i dáng k vâi BQT trli sO' dé theo 
döi, quân 1 theo quy djnh. 

2. Khi phát hin CO hin tuçlng khã nghi v mt an ninh trt tr ti khu virc 
tru sO' các don vj sr nghip tinh phãi gut nguyen hin truO'ng và kjp thO'i thông 
báo cho lixc liicmg bão v. 

Diu 14. Quy djnh v sü' ding Hi truo'ng 

1. Các don vj có nhu cu sO' diving Hi trt.thng ti Lu 7 phâi dang k vói 
BQT trV sO' dé to chO'c phic vi cOng tác, van ban dãng k phãi xác djnh ci the 
ljch lam vic, sO ii.rqng, thành phân khách tham dir; 

2. T chO'c phic vi Hi tnx&ng: BQT trii sO' có trách thim kim tra toan b 
h thông thiêt bj phic vi Hi tnräng nhu din, diêu hOa, chuân bj bang, den 
chiêu, thiêt bj am thanh, trang trI maket (nêu có yêu câu). Các don vj sO' di;ing H)i 
tru&ng, phOng h9p không dtrçic tr diêu chinh, thay dôi h thông thiêt bj trong 
Hi tnrO'ng. 

Diu 15. V sinh môi trtrô'ng, v sinh trig s& 

1. Trách nhim cüa các don vj, can b, cong chO'c, viên chüc và nguO'i lao 
dng trong vic gut gin v sinh ti noi lam vic và khu virc cong cong: 

a) Hang ngày tr v sinh san nha, bàn gh, tü, các thit bj duçvc trang cp. 

b) Co trách thim thu gom rae thai cüa don vj mirth chuyén ra thüng rae dt 
ti noi duccc quy djnh. 

4 



c) Thu tru&ng các don vj có trách nhim thithng xuyên don dc, nhc nh 
Can b, cOng chüc, viên chirc, ngithi lao dng cüa don vj thirc hin tOt các quy 
djnh ye v sinh môi trithng tr11 so các &m vj sir nghip tinh; tham gia giám sat 
cong tác phic vii v sinh cüa nhân viên phc vi trong khu vrc lam vic cüa don 
vi; 

2. BQL TTHCCT tinh có trách nhiém: 

a) T chüc cong tác v sinh hang ngày ti khu vijc chung, toàn bt các 
phông h9p chung, Hi tnthng, di.rOng di, các tang ham, các sânh, hành lang, ban 
công, câu thang may, câu thang b và khu san vithn truOc và sau tri sO. 

b) Thông báo nhc nhO khi phát hin khu virc cüa don vj nào không bão 
dam sach s. 

Miic 3 
Thirc hin van hóa cong s&, bão v và các hành vi b cm trong tri,i s& 

Diu 16. Quy djnh v thyc hin van hóa cong s& 

1. Can b, cong chüc, viên chirc, nguOi lao dng phài thirc hin nghiêm Quy 
chê van hóa cOng sO. 

2. Thu truOng các don vj chju trách nhim kim tra vic th1rc hin Quy ch 
van hóa cong sO ti don vj mInh. 

Diu 17. Di vói nhân viên bão v 

1. Trrc 24/24 gi hang ngày. Trithng hcrp dtc bit cn thay di ca trirc hoc 
nhO nguOi khác trirc thay phái báo cho ngi.thi quán l trrc tiêp duçic biêt dê phân 
cong theo quy djnh. 

2. ThuOng xuyen tun tra, canh gác, kjp thOi phát hin nhUng hành dng xâm 
phm tài san co quan, don vj. Khi có hin tuçing bat bInh thix&ng, mat an than xáy 
ra phãi bão v hin truOng báo cáo kjp thOi cho cap trên, BQT Trii sO và Cong an 
phuOng PhuOc Trung dê giãi quyêt. 

3. HuOng dn cho các t chirc, cá nhân dê phuong tin di 1i g9n gang, dung 
noi quy djnh; phài thrc hin nghiêm tüc chê d nh.n và bàn giao ca (co so sách 
ghi chép tInh hInh diên biên ca trrc). 

4. Co thim vii dóng mO cOa cng, kiêm soát giy tO hang bOa, tài san ra - 
vào Tru sO các don vi sir nghip tinh. Nêu có van dê vi phm, bão v có quyên 
tm gilt và báo cáo BQT Trii sO trirc tiep xin kien giãi quyêt và huOng dn 
khách, nhàc nhO mi ngisOi thrc hin Quy che dà dê ra. Kjp thOi ngän chn các t 
chuc, cá nhân không CO ph.n sir vào Tri sO các don vj hánh chInh - sir nghip 
tinh. 

Diu 18. Các hành vi bi nghiêm cm 

1. Mang hung khj, vu khi, hang quc cam, bOa chat dc hui, cht gay cháy n 
yào tru sO. 
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2. Thrc hin các hành vi me tin, dj doan trong cc quan, &n vj; 

3. Dánh bac  di.rOi bt cir hInh thirc nào; 

4. Sü ding d ung có cn trong gi?i lam vic ti trii sâ, trü trng hçp di.rçic 
sr dông cüa lânh do có thâm quyên vão các djp lien hoan, lê têt, tiêp khách 
ngoti giao. Thirc hin nghiêm Chi thj so 13-CT/TU ngày 19/9/20 11 cüa Ban 
thithng v1i Tinh üy ye vic can b, dãng viên, cong chüc, viên chüc không ducic 
si.r ding nrçm, bia trong gi lam vic. 

5. To chic bp an, dun nu trong phông lam vic; không d nixâc chè, câ phê 
xuông san nhà, hành lang, tiI1ng nhà vâ khu v sinh; 

6. Hut thuc lá trong phông lam vic, phOng h9p, cu thang may, cu thang 
b, tang ham; 

7. Khc th& bôi bn len tumg, không vtrt rác thai, gt tan thuc lá, du 19c 
thuôc lá xuông san nhà và các khu vrc cong cong. 

8. Nba kço cao su bra bäi trên các li di, cm hái hoa, be cânh, dm len thãm 
cö, nhO cay trong khuôn viên tri sâ. 

9. Không dugc tir ' cãi tao, 1p dt them các trans thit bj, süa chüa phông 
lam vic gay ânh huâng, thay dôi kiên trüc, ni that, thiêt kê tôa nhà. 

Churoiig3 
TO CHU'C THVC HIN 

Diu 19. Khen thtr&ng, x 1 vi phim 

1. Can b, cong chrc, viên chirc và don vj chip hành t& quy djnh ti quy 
ché nay së duçic biêu ducmg, khen thu&ng theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

2. Trueing hçip vi phm tüy theo mirc d sê bj xü 1 k' lut hanh chInh hoc 
các hmnh thirc xir l khác theo quy djnh cüa pháp lut. Nêu gay mat mat, hu hông 
tài san cüa Tri s& các don vj sir nghip tinh së phãi bôi thuông và xir l theo quy 
djnh cüa pháp lut. 

Diu 20. Trách nhiêm thi hành 

1. Thu tnthng các cci quan, don vj duçic giao trirc tiêp quân l, sr dirng trii 
sâ can cü chrc näng, nhim vv: 

a) Trin khai thrc hin nghiêm tüc các quy djnh ti quy ch nay. 

b) Co trách thim xay drng vâ ban hânh Quy ch n)i b v quãn l sr 
dung trii so, nhà lam vic cüa don vj mInh. 

2. Can b, cong chuc, viên chOc, ngtrOi lao dng lam vic ti tri sO các don 
vj sir nghip tinh và các cá nhân có lien quan có trách nhim thrc hin nghiêm tüc 
quy djnh tai quy chê nay. 

3. Ban Quân l Trung tam Hành chInh — Chinh trl tinh có trách nhim: 

a) Thành 1p BQT tri sO các don vj sr nghip tinh. 
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b) Lp và luu git h so quân 1 tri sâ, cp nht, b sung h so trong qua 
trInh sü diing theo quy djnh. 

b) Ban hãnh van ban hoàn chinh các ni dung chi ti& theo trng cong vic 
ci the cüa Quy ché nay. 

d) Lp k hotch bâo trI, mua BHCN b&t buc, theo quy djnh. 

4. Trong qua trInh thc hin, có v.n d cn sira di, b sung, d nghj các 
don vi, cá nhân có van ban giri Ban Quân 1 Trung tam Hành chInh ChInh trj tinh 
dê tong hçp, báo cáo UBND tinh xem xét, quyêt djnh. 

CHU TICHt/ 

Nguyn Thành Long 
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