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 BÁO CÁO 

Công tác cải cách hành chính của Sở Tài chính 

Quý I năm 2021  

 

 Căn cứ Công văn số 68/SNV-CCHC ngày 12/01/2017 của Sở Nội vụ tỉnh 

An Giang về triển khai thực hiện nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch và tổng hợp báo 

cáo cải cách hành chính; 

 Căn cứ Kế họach số 86/KH-STC ngày 22/01/2021 của Sở Tài chính về 

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Sở Tài chính; 

 Sở Tài chính báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý 

I năm 2021 như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TUYÊN TRUYỀN, KIỂM TRA 

Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trọng tâm theo tinh thần 

của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 

về “Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc 

đẩy đổi mới sáng tạo nhằm phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của 

doanh nghiệp trên địa bàn” và Kế hoạch số 829/KH-UBND ngày 31/12/2020 

của UBND tỉnh về Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2021, theo 

đó Sở Tài chính đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 86/KH-STC 

ngày 22/01/2021 về cải cách hành chính năm 2021 của cơ quan với đầy đủ các 

nội dung trọng tâm như: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách 

tổ chức bộ máy hành chính; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công, 

xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử và Chính quyền số; tại Kế hoạch đã 

phân công nhiệm vụ cụ thể đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện và quy định rõ 

thời gian báo cáo kết quả.  

 Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáp dục pháp luật của cơ 

quan hàng tháng, quý và duy trì các cuộc họp giao ban hàng tuần giữa Ban 

Giám đốc Sở với các Phòng, Trung tâm thuộc Sở nhằm kịp thời đánh giá tình 

hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của các Phòng, đơn vị trực thuộc gắn nhiệm 

vụ cải cách hành chính của đơn vị. Đồng thời, ngoài việc triển khai thực hiện 

công tác tuyên truyền theo Kế hoạch số 132/KH-STC ngày 01/02/2021 của Sở 

còn triển khai thực hiện công tác tuyên truyền gắn với công tác kiểm soát thủ 

tục hành chính tại Sở theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động 

tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa trình độ và năng lực thực thi công vụ 

chuyên nghiệp, hiệu quả của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan.  
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Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách hành chính để 

nâng cao được ý thức trách nhiệm và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính 

của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan cũng như khắc phục hạn chế trong 

việc thực hiện công tác cải cách hành chính trong thời gian tới. 

Gắn việc thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính vào thi đua 

khen thưởng tại cơ quan hàng năm. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: 

1. Cải cách thể chế: 

a) Công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật: 

Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 546/VPUBND-

KTTH ngày 03/02/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc xây dựng, ban hành 

Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2021, Sở Tài chính thường 

xuyên rà soát, trình UBND tỉnh chấp thuận cho ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật thuộc các lĩnh vực phụ trách, cụ thể trong quý I năm 2021 đã triển 

khai thực hiện như sau:  

- Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 04 Quyết định quy phạm pháp luật: 

+ Quyết định số 59/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 

Quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Bình 

Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. 

+ Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh 

Quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn 

ngân sách nhà nước tại nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, 

tỉnh An Giang. 

+ Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh 

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang. 

+ Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 18/02/2021 của UBND tỉnh 

Quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng cầu Long Kiến – Long Giang, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang. 

- Đang trình UBND tỉnh 01 dự thảo Quyết định: “Quyết định Ban hành 

quy định về tổ chức đấu giá quyền khai thác, kinh doanh vận tải hành khách, 

hàng hóa tại bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh An Giang” thay thế “Quyết 

định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 04/01/2007 và Quyết định số 77/2016/QĐ-

UBND ngày 14/11/2016” của UBND tỉnh. 

- Đang triển khai lấy ý kiến 02 dự thảo Quyết định:  

+ Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

38/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND tỉnh quy định giá cho thuê tiền 

sử dụng hạ tầng tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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+ Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

31/2018/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trên địa bàn tỉnh An Giang. 

b) Công tác theo dõi thi hành pháp luật và kiểm tra, rà soát văn bản 

quy phạm pháp luật: 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quản lý được giao, Ban Giám đốc Sở đã 

ban hành Kế hoạch số 1720/KH-STC ngày 24/12/2020 về việc kiểm tra, rà soát 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Sở Tài chính và Kế hoạch số 

173/KH-STC ngày 22/02/2021 về việc theo dõi, thi hành pháp luật năm 2021 

của Sở Tài chính. Trên cơ sở đó, bộ phận Pháp chế cơ quan phối hợp với các 

Phòng, Trung tâm thuộc Sở thường xuyên kiểm tra, rà soát các văn bản quy 

phạm pháp luật nhằm cặp nhật kịp thời các quy định của nhà nước để tổ chức 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan đảm bảo đúng quy định; kịp thời 

phát hiện những vướng mắc, hạn chế trong thi hành pháp luật và những hạn chế, 

bất cập của các văn bản thuộc phạm vi lĩnh vực ngành quản lý. 

2. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC): 

a) Kiểm soát quy định TTHC:  

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4/2018 và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng 

Chính phủ về việc hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, Sở 

Tài chính đã xây dựng Kế hoạch số 85/KH-STC ngày 22/01/2021 về tổ chức 

hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Tài chính năm 2021 và thường 

xuyên rà soát các quy định TTHC nhằm xử lý kịp thời các vấn đề phát hiện qua 

rà soát, tránh tình trạng TTHC ban hành trái thẩm quyền, lỗi thời, không còn 

phù hợp tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị. 

b) Công bố danh mục TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ TTHC thuộc 

thẩm quyền giải quyết của cơ quan: 

Trong quý I năm 2021, Sở Tài chính đang thực hiện giải quyết theo cơ 

chế một cửa cho 29 TTHC thuộc thẩm quyền của Sở theo các Quyết định: 

Quyết định số 2805/QĐ-UBND ngày 14/10/2016; Quyết định số 3690/QĐ-

UBND ngày 12/12/2017; Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 03/4/2018; Quyết 

định số 998/QĐ-UBND ngày 07/5/2018; Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 

06/9/2018; Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 04/9/2019; Quyết định số 

1976/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang. 

Tổng số 29 TTHC đều được thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Hành 

chính công tỉnh. Sở Tài chính đang tiếp tục rà soát, cập nhật các thủ tục mới ban 

hành, điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ để thực hiện chuẩn hóa theo các Quyết định 

của Bộ Tài chính. 

Kết quả thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC trong quý I năm 2021 là 

71 hồ sơ (từ ngày 01/01/2021 đến ngày 03/3/2021) trong đó có 63 hồ sơ được 

tiếp nhận, trả kết quả trực tuyến và được trả kết quả đầy đủ, kịp thời theo đúng 

thời gian quy trình thủ tục đã xây dựng, không phát sinh hồ sơ trễ hạn.  
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Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 329/KH-UBND ngày 

28/6/2016 của UBND tỉnh về thực hiện việc giám sát và công bố kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính, hồ sơ liên quan trực tiếp doanh nghiệp, nhà đầu tư. Sở 

Tài chính đã thực hiện báo cáo kết quả giải quyết TTHC tháng 01 và tháng 02 

năm 2021 đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. 

c) Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên 

quan đến thủ tục hành chính: 

Tiếp tục tăng cường việc thực hiện về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến 

nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính, Sở Tài chính đã thực 

hiện công khai bộ thủ tục hành chính của cơ quan qua các hình thức: 

 - Niêm yết bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan tại Trung 

tâm Hành chính công tỉnh. 

- Đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cơ quan tại địa chỉ: 

http://sotaichinh.angiang.gov.vn.  

Đến thời điểm báo cáo Sở Tài chính chưa nhận được ý kiến phản ánh, 

kiến nghị về quy định hành chính và giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết của đơn vị. 

 3. Công tác cải cách tổ chức bộ máy: 

 a) Sắp xếp tổ chức, bộ máy Sở Tài chính và đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc: 

Trên cơ sở Quyết định số 53/3019/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 

38/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An 

Giang, Sở Tài chính đang thực hiện ổn định, phù hợp với chức năng nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị theo tinh thần Nghị quyết số 18-

NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII. 

 Tổng số cán bộ, công chức, viên chức của Sở Tài chính hiện nay là 81 

người, bao gồm: Sở Tài chính: 59 người (trong đó: biên chế 55; hợp đồng  theo 

NĐ 68/NĐ-CP 04); Trung tâm thẩm định và Dịch vụ Tài chính trực thuộc Sở 

Tài chính: 22 người. Trong quý I năm 2021 đã thực hiện bố trí 01 công chức 

mới điều chuyển từ Huyện ủy Châu Thành về nhận nhiệm vụ tại Sở Tài chính; 

Đồng thời đang chờ ý kiến Sở Nội vụ đối với việc điều chuyển 01 công chức 

cấp xã về Sở Tài chính nhận nhiệm vụ Phó Chánh Thanh tra Sở. 

 b) Công tác kiểm tra, đánh giá tổ chức hoạt động bộ máy: 

 Để góp phần hoàn thành nhiệm vụ quản lý ngân sách nhà nước theo tinh 

thần Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ, Sở đã ban hành 

Quyết định số 1638/QĐ-STC ngày 09/12/2020 về việc ban hành Kế hoạch 

thanh tra năm 2021, trong đó, số cuộc thanh tra, kiểm tra về tài chính năm 2021 

là 05 cuộc. Trong quý I năm 2021, đã cử công chức đến khảo sát tại Trung tâm 

Đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao và có văn bản yêu cầu đối tượng 

thanh tra cung cấp thông tin phục vụ Kế hoạch thanh tra năm 2021. 

 

 

http://sotaichinh.angiang.gov.vn/
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4. Cải cách chế độ công vụ: 

Thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình 

độ chuyên môn, năng lực công tác của đội ngũ công chức, viên chức trong cơ 

quan, Sở đã ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 của Sở Tài chính. 

Trong quý I năm 2021, Sở Tài chính đã thực hiện cử CBCC tham gia các lớp 

tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng do các Sở, ban ngành tổ chức như sau: cử CBCC 

tham dự lớp điều tra cơ sở hành chính; cử CBCC tham dự lớp tập huấn về sử 

dụng phần mềm công chức, viên chức theo yêu cầu của Sở Nội vụ. 

- Thực hiện thông báo về việc tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Thẩm 

định và Dịch vụ thuộc Sở. 

- Tiếp tục thực hiện đúng quy định về công tác cán bộ như: quy hoạch, bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, bố trí, phân công phù hợp với 

trình độ, năng lực, sở trường và theo Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt. 

Trong quý I năm 2021, đã thực hiện quy trình bổ nhiệm 01 công chức vào vị trí 

Chánh Thanh tra Sở và 01 công chức vào vị trí Phó trưởng phòng Quản lý Giá 

Công sản thuộc Sở Tài chính. 

- Thường xuyên thực hiện kiểm tra công vụ tại cơ quan, chấn chỉnh lề lối 

làm việc, chấp hành kỷ luật, kỷ cương nhằm chấn chỉnh và xử lý kịp thời đối 

với CBCC, VC vi phạm.  

5. Cải cách tài chính công:  

a) Tổ chức thực hiện đúng quy định về công tác tài chính – ngân sách 

(giải ngân KH vốn đầu tư NSNN): 

- Tình hình giải ngân Kế hoạch đầu tư công NSNN quý I năm 2021: Tổng 

giá trị ước giải ngân đến 28/02/2021 là 457.145 / 5.040.182 triệu đồng, đạt 9,1% 

dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, dự kiến ước giải ngân quý I năm 2021 đạt 

khoảng 20% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. 

 b) Tình hình triển khai thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 

17/10/2015; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ; 

Thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 

16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ; Thực hiện cơ chế tự chủ, 

tự chịu trách nhiệm đối với tổ chức sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác theo 

Nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ: 

Đối với báo cáo năm 2020, Sở Tài chính đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tờ trình số 188/TTr-STC ngày 24/02/2021 về việc báo cáo đánh giá tình hình thực 

hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước và Tờ trình 

số 189/TTr-STC ngày 24/02/2021 về việc báo cáo tình hình thực hiện cơ chế tự 

chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập, để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ký gửi 

Bộ Tài chính theo thời gian quy định. 

b) Kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý tài sản công:  

Trong quý I năm 2021, Sở Tài chính đã có Công văn số 40/STC-GCS 

ngày 07/01/2021 hướng dẫn cho các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh và 

UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện kiểm kê, báo cáo kê khai và báo 

cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định. 
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6. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số: 

a) Nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, 4: 

Căn cứ Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của UBND 

tỉnh, Sở Tài chính thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho 

01 TTHC, dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho 05 TTHC (tăng 04 thủ tục 

sao với năm 2020). Kịp thời cập nhật 04 TTHC mức độ 2 lên mức độ 4 trên 

Phần mềm một cửa tỉnh và Cổng Dịch vụ công tỉnh; phối hợp các phòng 

chuyên môn và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hướng dẫn, hỗ trợ nhằm đảm 

bảo tăng số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt mức độ 4 đạt cao hơn, tạo 

thuận lợi cho các đơn vị, tổ chức khi đến nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính.  

Tiếp tục sử dụng có hiệu quả ứng dụng chữ ký số; Duy trì vận hành thông 

suốt hệ thống phần mềm văn bản và chỉ đạo điều hành trên môi trường mạng; sử 

dụng có hiệu quả phần mềm một cửa tỉnh; Duy trì và ổn định, cập nhật thường 

xuyên liên tục thông tin đăng tải lên bảng tin điện tử về cải cách hành chính để 

người xem nắm bắt thông tin kịp thời và đầy đủ. 

b) Thực hiện việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn TCVN ISO 9001:2015: 

Sở Tài chính đã cập nhật, triển khai và thuờng xuyên kiểm tra việc áp dụng 

Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

của cơ quan. Bước đầu hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả việc áp dụng hệ 

thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 theo hướng dẫn của đơn vị chủ trì. 

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ:  

1. Những ưu điểm: 

- Công tác hoạt động kiểm soát TTHC đã đem lại hiệu lực, hiệu quả hoạt 

động quản lý hành chính nhà nước, chất lượng phục vụ dịch vụ công ngày được 

nâng cao. 

- Thực hiện tốt nguyên tắc công khai, minh bạch và công tác phối hợp giữa 

các bộ phận và cơ quan với nhau đã đem lại những hiệu quả tích cực. 

- Triển khai có hiệu quả về ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý 

nghiệp vụ. 

2. Những khó khăn, hạn chế: không 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: không 

V. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN QUÝ II/2021: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính 

nhà nước giai đoạn 2021-2030 và năm 2021. Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu 

quả công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính. Thực hiện gắn công 

tác cải cách hành chính vào thi đua khen thưởng tại cơ quan vào Kế hoạch phát 
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động thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2021 

của cơ quan. 

2. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 

của đơn vị. 

3. Thường xuyên rà soát bộ thủ tục hành chính của cơ quan để sửa đổi, bổ 

sung hoặc bãi bỏ phù hợp theo các quy định mới. Niêm yết công khai các quy 

định thủ tục hành chính đầy đủ, kịp thời tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. 

4. Tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan hành chính 

nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện việc sử dụng và quản lý cán 

bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định.  

5. Duy trì thực hiện có hiệu quả các quy định của Chính phủ về tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí theo các Nghị định số 

130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 sửa đổi, bổ 

sung một số điều Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2015 của Chính phủ; 

Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về quy định cơ chế tự chủ của 

đơn vị sự nghiệp công lập của Chính phủ; Nghị định 141/2016/NĐ-CP của 

Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với tổ chức sự 

nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác. 

6. Tiếp tục duy trì và vận hành có hiệu quả các phần mềm quản lý và điều 

hành tài chính – ngân sách; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Đảm bảo cung cấp đầy đủ 

tài liệu, số liệu, thông tin công bố, công khai theo quy định trên Cổng thông tin 

điện tử của Sở nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

trong việc tiếp cận thông tin. 

7. Tiếp tục thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu 

chuẩn TCVN ISO 9001:2015 theo quy định. 

 Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong 

quý I năm 2021 của Sở Tài chính gửi Sở Nội vụ tổng hợp./. 

  
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (b/c); 

- Ban Giám đốc; 

- Các Phòng, Trung tâm thuộc Sở; 

- Lưu : VT, VP. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

   

 

  Nguyễn Điền Tân 
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