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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 

của Thường trực HĐND thị xã Vĩnh Châu 

  

  

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng nhân dân và Nghị 

quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2022, Thường trực 

Hội đồng nhân dân thị xã đã điều hòa, phối hợp thực hiện đạt một số kết quả, cụ thể 

như sau: 

 I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022: 

 1. Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân: 

           Năm 2022, Thường trực Hội đồng nhân dân đã chủ động phối hợp với Uỷ 

ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ban của 

Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các ngành có liên quan 

tổ chức thành công các kỳ họp lệ của Hội đồng nhân dân thị xã. Công tác chuẩn bị 

cho kỳ họp Hội đồng nhân dân chặt chẽ từ việc xác định nội dung, dự kiến chương 

trình, xây dựng các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết, tổng hợp ý kiến, kiến 

nghị cử tri… bảo đảm đúng thời gian và trình tự, thủ tục theo luật định.  

 Trước kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân sớm tổ chức Hội nghị liên 

tịch để chuẩn bị nội dung kỳ họp; quy định thời gian tiếp xúc cử tri; họp Tổ đại 

biểu Hội đồng nhân dân để trao đổi, thảo luận về tình hình kinh tế, xã hội, các báo 

cáo và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Tại kỳ họp, các văn bản chính được trình 

bày tóm tắt để dành nhiều thời gian cho thảo luận trước khi quyết định các nội dung 

quan trọng. Chủ tọa điều hành các phiên họp theo đúng nội dung chương trình 

được Hội đồng nhân dân thị xã thông qua, thể hiện được tinh thần dân chủ, nghiêm 

túc, trách nhiệm, khách quan, đảm bảo thời gian quy định.   

- Thực hiện tốt Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 về việc tổ 

chức kỳ họp lệ trong năm 2022;  Hội đồng nhân dân thị xã tổ chức thành công 3 kỳ 

họp (trong đó có 02 kỳ họp thường lệ, 01 kỳ họp chuyên đề), đã thông qua 12 nghị 

quyết (04 nghị quyết về công tác tổ chức, 08 nghị quyết về các vấn đề kinh tế, xã 

hội). Hoạt động giám sát tại kỳ họp từng bước được phát huy tốt hơn, tại kỳ họp 

Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII đã tiến hành xem xét các báo cáo của Thường 

trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân; các báo cáo, tờ trình của 

Ủy ban nhân dân; báo cáo của Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân đảm bảo 

được tiến hành đúng theo quy định của pháp luật và ngày càng có chất lượng tốt 
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hơn. Giám sát tại kỳ họp được coi là một trong những nội dung quan trọng trong 

hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, đặc biệt là thảo luận, chất vấn và trả lời 

chất vấn đi vào trọng tâm và nghiêm túc; các báo cáo thẩm tra của các Ban với 

những nội dung ngày càng có chất lượng hơn, có được tính phản biện cao…từ đó 

đã cơ bản giải quyết được những vấn đề bức xúc mà cử tri và đại biểu Hội đồng 

nhân dân kiến nghị.  

           2. Đôn đốc, kiểm tra thực hiện nghị quyết:  

           Căn cứ nội dung các nghị quyết ban hành tại kỳ họp, Thường trực Hội đồng 

nhân dân xem xét, lựa chọn một số vấn đề bức xúc để chỉ đạo điều hòa, phối hợp 

với các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tiến hành giám sát. Tích cực tham dự 

các cuộc họp Ủy ban nhân dân, các phòng ban chuyên môn và Hội đồng nhân dân 

các xã, phường để nắm tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân; 

qua đó đôn đốc các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo khắc phục những tồn tại, 

vướng mắc và đưa ra giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa 

phương, đơn vị. 

 3. Về hoạt động giám sát, khảo sát: 

 - Hoạt động giám sát tại kỳ họp, được thực hiện thông qua việc xem xét các 

báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân; thảo luận và chất vấn của đại 

biểu Hội đồng nhân dân. Các Ban Hội đồng nhân dân đã thực hiện việc thẩm tra 

các văn bản trình kỳ họp cụ thể, thiết thực có tính phản biện khá tốt, làm cơ sở cho 

đại biểu xem xét, quyết định đúng trọng tâm những vấn đề đặt ra tại kỳ họp.  

 - Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 06/7/2021 của Hội đồng 

nhân dân thị xã Vĩnh Châu về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân 

dân thị xã Vĩnh Châu năm 2022, Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã đã kịp thời 

xây dựng Kế hoạch số 01/KH-HĐND ngày 19/01/2022 về giám sát việc triển khai 

thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2022, gửi đến các đơn vị 

được giám sát và Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

- Trong năm 2022, Thường trực Hội đồng nhân dân đã tổ chức 06 cuộc giám 

sát, khảo sát theo kế hoạch đề ra: Giám sát thực hiện chính sách pháp luật về thuế, 

phí và lệ phí trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu; Giám sát việc cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất và biến động về 

đất đai; Khảo sát việc cấp thẻ BHYT cho hộ nghèo và hộ cận nghèo; việc thực hiện 

công tác điều tra, rà soát bình xét, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn 

thị xã năm 2021; Khảo sát về việc chức năng nhiệm vụ của các cơ quan chuyên 

môn thuôc Ủy ban nhân dân và UBND các xã, phường; giám sát kết quả giải quyết 

các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân thị 

xã khóa XII. Và 02 cuộc khảo sát được bổ sung trong quá trình tiếp nhận ý kiến, 
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kiến nghị của cử tri: Khảo sát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, 

công trình mục tiêu trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu; Khảo sát việc sử dụng khai thác 

nước ngầm trong việc nuôi tôm công nghệ cao trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu.  

 - Chỉ đạo, điều hòa với các Ban của Hội đồng nhân dân thị xã tiến hành giám 

sát, khảo sát 03 chuyên đề gồm: 

 + Ban Kinh tế - Xã hội: Giám sát về Công tác quản lý trật tự đô thị trên địa 

bàn thị xã. 

 + Ban Pháp chế: Giám sát tuân thủ pháp luật trong công tác xét xử của Tòa 

án nhân dân thị xã Vĩnh Châu. 

 + Ban Dân tộc: Giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với 

đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu. 

 Sau các cuộc giám sát, khảo sát Thường trực Hội đồng nhân dân đều tổ 

chức họp tổng kết để đánh giá cụ thể những nội dung đã giám sát, khảo sát và kịp 

thời kiến nghị đến Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thị xã, các ngành có liên 

quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường để có giải pháp thực hiện.  

 4. Về điều hòa, phối hợp công tác với các Ban của Hội đồng nhân dân 

thị xã: 

 Thường trực Hội đồng nhân dân thường xuyên quan tâm phối hợp cùng các 

Ban của Hội đồng nhân dân theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các ngành, đơn vị tổ chức 

triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị xã, các kiến nghị của 

Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân thị xã. Bên 

cạnh đó, phối hợp chặt chẽ tạo được sự thống nhất về nội dung, chương trình hoạt 

động, nhất là trong công tác giám sát và khảo sát, đã thu thập được nhiều thông tin, 

kịp thời kiến nghị nhằm uốn nắn những yếu kém, tồn tại trong thực hiện chính 

sách, pháp luật và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị xã đề ra. Đồng thời, làm 

cơ sở cho các Ban của Hội đồng nhân dân xây dựng báo cáo thẩm tra trình tại kỳ 

họp đảm bảo đạt chất lượng. 

 5. Về mối liên hệ với Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã: 

  Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với các 

Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân, trước và sau kỳ họp Thường trực Hội 

đồng nhân dân đều có công văn nhắc nhở các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng 

nhân dân thực hiện việc tiếp xúc cử tri nơi địa bàn đắc cử, đồng thời cung cấp đầy 

đủ các thông tin cần thiết tạo điều kiện thuận lợi cho đại biểu trong việc giải trình 

các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Bên cạnh đó, để phục vụ cho đại biểu chuẩn bị tốt 

nội dung đến dự kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã kịp thời cung cấp 

đầy đủ các văn bản, tài liệu liên quan, làm cơ sở cho đại biểu nghiên cứu thảo luận 

và thực hiện quyền chất vấn tại kỳ họp.  
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 Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ cho đại biểu đảm bảo đúng quy 

định theo Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 28/02/2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2022-2026. 

 6. Về hoạt động phối hợp với Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Uỷ 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã: 

 Trong năm 2022, Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã phối hợp với Ủy 

ban nhân dân và Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã được 

thể hiện trên các lĩnh vực cụ thể sau: 

 - Đối với Ủy ban nhân dân thị xã: Thường trực Hội đồng nhân dân thường 

xuyên phối hợp trong việc đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân; phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền giữa 2 kỳ 

họp; chuẩn bị nội dung, chương trình và tổ chức kỳ họp đảm bảo theo yêu cầu kế 

hoạch và ngày càng có chất lượng. Phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết 

quả giải quyết các ý kiến chất vấn, các kiến nghị sau giám sát, kiến nghị của cử tri, 

phần lớn ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân thị xã được trả lời 

đầy đủ, nghiêm túc. 

 - Đối với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã: 

Thường trực Hội đồng nhân dân phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức cho đại biểu 

tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp; trao đổi, góp ý, kiến nghị những vấn đề bức xúc 

được Hội đồng nhân dân và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã quan tâm. 

 7. Về công tác tiếp xúc cử tri và tiếp công dân: 

 - Về công tác tiếp xúc cử tri: 

Công tác phối hợp tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri được thực hiện khá 

chặt chẽ và đúng luật định, lịch thời gian tiếp xúc cử tri được Trung tâm Văn hóa – 

Thể thao – Truyền thanh thông báo rộng rãi và Trạm truyền thanh các xã, phường 

nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân tham gia và đóng góp nhiều ý kiến thiết 

thực đối với các vấn đề mà địa phương đang bức xúc; đại biểu Hội đồng nhân dân 

thị xã tham gia tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp khá đầy đủ. Đa số ý kiến, kiến 

nghị của cử tri được Uỷ ban nhân dân thị xã và các ngành chức năng quan tâm 

nghiên cứu đưa ra hướng giải quyết cụ thể, góp phần giải quyết cơ bản những vấn 

đề bức xúc của địa phương. 

 - Về công tác tiếp công dân: 

Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã luôn duy trì và thực hiện tốt công tác 

tiếp công dân tại cơ quan đúng theo luật định. Từ đầu năm đến nay đã nhận 08 đơn, 

Nội dung phản ánh, kiến nghị của công dân, Thường trực Hội đồng nhân dân kịp 

thời chuyển đến Uỷ ban nhân dân thị xã, các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân 
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các xã, phường xem xét, giải quyết đúng theo luật định, đồng thời phản hồi kết quả 

giải quyết đến công dân được biết.  

 8. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền theo Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân thị xã: 

 - Thực hiện Nghị quyết năm 2022 của Thị ủy và Nghị quyết số 68/NQ-

HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND thị xã về tình hình kinh tế - xã hội năm 

2021 và chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022; với sự nỗ lực, tập trung 

chỉ đạo quyết liệt của Thị ủy, UBND thị xã đã đề ra nhiều giải pháp tích cực 

nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh qua đó đạt 

nhiều kết quả khả quan: tiến độ thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 

2022 đạt khá như: Nghề nuôi tôm ngày càng phát triển, với mô hình nuôi tôm ao 

bạt đã gia tăng về quy mô sản xuất và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người 

sản xuất; diện tích, sản lượng màu, nhất là sản lượng hành tím đều vượt chỉ tiêu 

Nghị quyết giao; giá trị sản xuất công nghiệp, công tác thu ngân sách nhà nước, 

giải ngân nguồn vốn đầu tư công đạt khá so với kế hoạch; đặc biệt là, thị xã đã 

triển khai tốt các dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn qua đó đã góp phần tích cực 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thị xã trong thời gian tới. Lĩnh vực văn 

hóa - xã hội được quan tâm thực hiện và có nhiều tiến bộ; Các chính sách an 

sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân được tích cực triển khai thực hiện kịp 

thời. Tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ 

bản đảm bảo; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được chú trọng thực 

hiện; công tác hòa giải trong dân đạt nhiều kết quả. 

9. Các hoạt động khác: 

Thường trực Hội đồng nhân dân duy trì tổ chức phiên họp định kỳ hằng 

tháng theo quy định; Tham gia đầy đủ các đợt học tập quán triệt các Nghị quyết của 

BCH Trung ương Đảng khóa XIII, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, các Nghị quyết của 

BCH Thị ủy; tham dự các kỳ họp, hội nghị của Hội đồng nhân dân tỉnh, các cuộc 

hội nghị của Thị ủy, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và 

ban ngành thị xã. 

 Phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Truyền thanh đưa tin các hoạt 

động của Hội đồng nhân dân, tuyên truyền rộng rãi các kỳ họp, truyền thanh trực 

tiếp các phiên khai mạc, bế mạc, chất vấn và trả lời chất vấn giúp cử tri theo dõi 

tình hình phát triển kinh tế -xã hội và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri. 

Thực hiện kịp thời chế độ báo cáo trước và sau kỳ họp, báo cáo định kỳ, báo 

cáo đột xuất về Hội đồng nhân dân tỉnh và Thị ủy đúng quy định. 

           Đánh giá chung: 
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 Năm 2022, Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã tiếp tục nâng cao chất 

lượng hoạt động, chú trọng đổi mới và cải tiến về nội dung, phương pháp trong 

việc giám sát tại kỳ họp cũng như giữa 2 kỳ họp; thực hiện có hiệu quả công tác 

tiếp xúc cử tri, công tác tiếp công dân và xem xét, đôn đốc việc giải quyết khiếu 

nại, tố cáo, ý kiến, kiến nghị của cử tri; thường xuyên giữ mối liên hệ và cung cấp 

đầy đủ, kịp thời thông tin cần thiết cho đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã; điều hòa, 

phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân và các ngành liên quan giải quyết kịp thời 

những vấn đề thuộc thẩm quyền.  

 Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số mặt hạn chế 

cần quan tâm như: một số đại biểu chưa phát huy và thực hiện tốt quyền chất vấn 

tại kỳ họp. Hoạt động giám sát một ít chuyên đề chưa đi vào trọng tâm; chưa 

thường xuyên kiểm tra, đôn đốc giải quyết các kiến nghị sau giám sát, khảo sát. 

Công tác phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu với một số xã, phường 

thiếu chặt chẽ, Một số Tổ đại biểu chưa thực hiện tốt việc giám sát các nội dung 

được Uỷ ban nhân dân thị xã và các ngành chức năng trả lời ý kiến, kiến nghị của 

cử tri và việc báo cáo tình hình tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp cũng còn những 

mặt hạn chế nhất định. 

            II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023 

 Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Thường trực HĐND thị xã tập 

trung thực hiện một số mặt công tác năm 2023, như sau: 

 1. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân thị xã, Ban Thường trực Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ngành chức năng tổ chức các kỳ họp Hội đồng 

nhân dân thị xã đảm bảo nâng cao chất lượng, trong tổ chức kỳ họp cần tiếp tục chú 

trọng khâu chuẩn bị nội dung phải chặt chẽ, chu đáo, kịp thời; điều hành của kỳ 

họp phải phát huy được trí tuệ tập thể, phát huy dân chủ trong sinh hoạt của 

HĐND, góp phần cho việc ban hành các nghị quyết của HĐND có tính khả thi. 

 2. Chủ động điều hòa phối hợp và giải quyết kịp thời những vấn đề phát 

sinh thuộc thẩm quyền giữa 02 kỳ họp, từng thời gian có xây dựng chương trình 

hoạt động giám sát, khảo sát cụ thể theo nghị quyết của HĐND thị xã. Thường 

xuyên trao đổi với Ủy ban nhân dân và các cơ quan chức năng thực hiện Nghị 

quyết của HĐND thị xã, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước.   

3. Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp với các Ban của Hội đồng nhân dân thị xã, 

nâng cao chất lượng thẩm tra các văn bản trình kỳ họp và triển khai thực hiện tốt 

chương trình giám sát năm 2023 của HĐND; thường xuyên theo dõi, đôn đốc kết 

quả thực hiện kiến nghị sau giám sát.   

 4. Giữ mối quan hệ chặt chẽ với các Tổ đại biểu và đại biểu hội đồng nhân 

dân thị xã; kịp thời cung cấp những thông tin cần thiết có liên quan đến hoạt động 
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của đại biểu Hội đồng nhân dân; theo dõi kết quả giải quyết những vấn đề mà Tổ 

đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân đặt ra; đồng thời quan tâm nhắc nhở các 

ngành chức năng thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

 5. Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các Tổ đại biểu phối hợp với 

Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường 

tổ chức tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến trước và sau kỳ họp, tích cực 

tuyên truyền vận động cử tri thực hiện tốt nghị quyết của HĐND và làm tốt công 

tác kiểm tra, giám sát nhằm góp phần cùng chính quyền các cấp chỉ đạo, quản lý, 

điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 

 6. Tham gia phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND 

tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh đến giám sát, khảo sát tại thị xã nhằm góp phần hoàn 

thành nhiệm vụ chung. 

 7. Duy trì tốt phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân để thảo luận và 

quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của 

pháp luật, đồng thời gắn giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp của 

HĐND thị xã. 

 8. Phối hợp tổ chức tốt công tác tiếp công dân của Thường trực HĐND, các 

Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND đúng theo quy định của Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương. 

 Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Thường trực Hội đồng nhân 

dân xây dựng kế hoạch cụ thể hằng tháng, quý nhằm chỉ đạo điều hòa phối hợp với 

các Ban Hội đồng nhân dân thị xã tổ chức thực hiện đạt kết quả. 

 Trên đây là kết quả công tác của Thường trực HĐND thị xã trong năm 

2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, trình kỳ họp thứ 7 HĐND thị xã, 

khóa XII./. 

                                                                         TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- TT. HĐND, UBND tỉnh;  

- TT. TU, UBND, UBMTTQ thị xã; 

- Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã; 

- Đại biểu HĐND thị xã;  

- Các cơ quan (Đảng, CQ, ĐT); 
- TT. HĐND, UBND xã, phường; 
- Cổng TTĐT (mục VKKH thứ 7) 
- Lưu: VT, LT. Trà Khol  
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