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CHỈ THỊ 

Về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt 

động khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản 

 (cát sông, cát núi) trên địa bàn tỉnh An Giang 

 

Thời gian qua, công tác quản lý hoạt động khai thác, kinh doanh, vận 

chuyển và tiêu thụ khoáng sản (cát sông, cát núi) trên địa bàn tỉnh có những 

chuyển biến nhất định; đã đáp ứng cơ bản nhu cầu về vật liệu xây dựng phục vụ 

các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội trong và ngoài tỉnh, giải quyết một 

phần việc làm cho người lao động tại địa phương. 

Tuy nhiên, tình hình vi phạm trong hoạt động khai thác, kinh doanh, vận 

chuyển và tiêu thụ khoáng sản trên địa bàn tỉnh vẫn còn; nhiều loại phương tiện 

(ghe, sà lan, xe cuốc, xe tải) khai thác trái quy định vào ngày nghỉ, ban đêm; còn 

tình trạng bãi, vựa kinh doanh, tàng trữ khoáng sản (cát sông, cát núi) trái quy 

định; một số tổ chức được cấp phép khai thác, nạo vét chưa đúng quy định, sai vị 

trí được cấp phép, báo cáo giám sát môi trường định kỳ chưa đầy đủ các thông số 

chỉ tiêu; công tác đo đạc, lập bản đồ hiện trạng khu mỏ, báo cáo hoạt động khoáng 

sản định kỳ chưa nghiêm túc; ở một số địa phương công tác thanh tra, kiểm tra, 

xử lý vi phạm chưa được chú trọng; việc phối hợp kiểm tra giữa các ngành, các 

cấp chưa chặt chẽ. 

Nguyên nhân của tình trạng trên là do công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên 

khoáng sản của một số địa phương chưa được quan tâm; sự phối hợp giữa các 

ngành trong công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm chưa kịp thời; công tác 

tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về khai thác tài nguyên khoáng 

sản chưa sâu rộng trong nhân dân; chưa phát huy hết vai trò giám sát của nhân 

dân và các tổ chức đoàn thể đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản; 

công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm chưa kiên quyết; lực lượng cán bộ quản 

lý khoáng sản thiếu về số lượng, chuyên môn, năng lực quản lý còn hạn chế. 

Để khắc phục những tồn tại nêu trên và nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

quản lý nhà nước về khoáng sản, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị: 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là Ủy 

ban nhân dân cấp huyện) chịu trách nhiệm: 

a) Xây dựng kế hoạch bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn quản 

lý đối với các khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản được 

quy định tại Quyết định số 761/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2018 và Quyết 

định số 1697/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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Trong đó, cắm mốc, lắp đặt pa nô công khai khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm 

khai thác và tuyên truyền trên Đài truyền thanh cho nhân dân biết để giám sát. 

Triển khai thực hiện quy chế phối hợp trên địa bàn và các huyện thuộc địa phương 

khác trong khu vực giáp ranh địa giới hành chính; chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp 

xã nơi có khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khai thác khoáng sản để 

quản lý và thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác. 

b) Ngăn chặn hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép ngay sau khi phát hiện 

hoặc nhận tin xảy ra hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn; xử lý vi 

phạm theo quy định của pháp luật; trường hợp vượt quá thẩm quyền, báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời chịu trách nhiệm 

toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo đó, thực hiện xử lý trách 

nhiệm đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thiếu trách nhiệm, buông lỏng 

quản lý, không phát hiện, ngăn chặn kịp thời để xảy ra tình trạng khai thác khoáng 

sản (cát sông, cát núi) trái quy định pháp luật, nếu để tiếp tục tái diễn tình trạng 

nêu trên thành điểm nóng, gây bức xúc trong nhân dân thì xử lý trách nhiệm ở 

mức cao hơn, đồng thời xem xét, luân chuyển, bố trí công tác khác. 

c) Chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là 

Đoàn kiểm tra liên ngành cấp huyện), Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã: Tăng 

cường công tác kiểm tra hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ, 

tàng trữ khoáng sản (cát sông, cát núi); lập điểm giám sát 24/24 những nơi thường 

xuyên xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản (cát sông, cát núi) trái quy định pháp 

luật; xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm; trường hợp vượt thẩm quyền 

thì chuyển vụ việc vi phạm đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định; 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về khoáng 

sản trong cán bộ, nhân dân tại địa phương. 

d) Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có hoạt động khai thác, kinh 

doanh, tàng trữ khoáng sản (cát sông, cát núi) thực hiện ngay các công việc sau: 

- Xây dựng Quy chế phối hợp giữa chính quyền địa phương với nhân dân 

nhằm phát huy vai trò giám sát địa bàn của nhân trong trong việc hỗ trợ chính 

quyền địa phương và các cơ quan chức năng giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm 

khai thác, kinh doanh khoáng sản (cát sông, cát núi) trái phép; nếu người dân phát 

hiện vi phạm, nhanh chóng cung cấp thông tin kịp thời cho Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã để kiểm tra, xử lý; chính quyền địa phương có trách nhiệm thông báo 

công khai kết quả đã kiểm tra xử lý. Quy chế này phải được tổ chức lấy ý kiến 

rộng rãi trong nhân dân và phải được đa số người dân đồng thuận trước khi tổ 

chức thực hiện. 

- Đối với những địa bàn thường xuyên có phương tiện khai thác (cát sông, 

cát núi) trái quy định pháp luật vào ban đêm, ngày nghỉ hoặc giáp ranh địa giới 

hành chính nhiều xã, phường, thị trấn thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đó 

phải xây dựng Quy chế phối hợp giữa các xã với nhau và có kế hoạch bố trí lực 
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lượng, phương tiện lập điểm giám sát 24/24 để kịp thời phát hiện vi phạm. Trường 

hợp phát hiện phương tiện vi phạm thì không phậm biệt địa giới hành chính giữa 

các xã, phường, thị trấn hoặc huyện, thị xã, thành phố khi có yêu cầu thì Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp xã phải hỗ trợ nhau. Trường hợp, cần được hỗ trợ thì Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân xã đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo 

Đoàn kiểm tra liên ngành cấp huyện hỗ trợ cho cấp xã để giải quyết dứt điểm, 

đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Chủ trì, phối hợp với các tổ chức được cấp phép khai thác, nạo vét có thu 

hồi khoáng sản (cát sông, cát núi) tổ chức họp dân nơi được cấp phép để thông 

báo đầy đủ nội dung giấy phép cho nhân dân biết và giám sát; đồng thời thông 

báo trên Đài truyền thanh của xã, phường, thị trấn nội dung giấy phép được cấp. 

- Tổ chức kiểm tra rà soát, thống kê phân loại cụ thể các phương tiện vận 

chuyển, khai thác cát hiện có trên địa bàn (xác định số lượng phương tiện, trọng tải, 

tên và địa chỉ của chủ phương tiện, giấy tờ đăng ký, đăng kiểm phương tiện); điều 

tra, thống kê cụ thể số lượng các điểm, bãi, vựa kinh doanh cát sông, cát núi để xác 

định cụ thể số lượng, diện tích đất sử dụng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

(mục đích sử dụng đất) phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng 

năm của huyện được phê duyệt; giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, tình trạng 

đăng ký kinh doanh và kê khai nộp thuế, nguồn gốc khoáng sản (cát sông, cát núi). 

Đồng thời, rà soát yêu cầu các điểm, bãi, vựa kinh doanh cát sông phải tuân thủ quy 

định tại Điều 10 Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông. 

đ) Chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố tham mưu 

cân đối ngân sách hàng năm để mua sắm trang thiết bị, phương tiện, phân bổ kinh 

phí hoạt động cho Đoàn kiểm tra liên ngành cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp 

xã để phục vụ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm khai thác khoáng sản (cát sông, 

cát núi) trái phép trên địa bàn quản lý. 

e) Định kỳ 06 tháng và hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị này và 

các Văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi 

trường) trước ngày 10 tháng 6 đối với báo cáo 6 tháng và trước ngày 10 tháng 12 

đối với báo cáo năm. Đồng thời, hàng năm tổ chức sơ kết để đánh giá những khó 

khăn, thuận lợi trong công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động 

khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản (cát sông, cát núi) và đề 

ra phương hướng hoạt động cho năm tiếp theo. Trong đó, chú trọng công tác khen 

thưởng để động viên các tổ chức, cá nhân thực thi nhiệm vụ, kể cả người dân cung 

cấp thông tin kịp thời, chính xác về hoạt động khai thác khoáng sản (cát sông, cát 

núi) trái phép trên địa bàn quản lý. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm: 

a) Tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra các địa bàn có đơn tố cáo vượt 

cấp hoặc có tin báo của người dân về hoạt động khai thác khoáng sản (cát sông, 
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cát núi) trái quy định pháp luật. Qua đó, thực hiện vai trò giám sát đối với Ủy ban 

nhân dân cấp huyện, cấp xã trong việc thực hiện chức năng quản lý, kiểm tra, xử 

lý vi phạm; trường hợp cần thiết thì tiến hành kiểm tra trách nhiệm đối với Đoàn 

kiểm tra liên ngành cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thực hiện các 

Văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

Đối với địa phương đã được nhắc nhở hoặc kiểm tra trách nhiệm mà còn 

phát sinh đơn tố cáo vượt cấp hoặc tin báo thông qua đường dây nóng về hoạt 

động khai thác khoáng sản (cát sông, cát núi) trái quy định pháp luật, nếu qua 

kiểm tra, xác định nội dung đơn tố cáo hoặc tin báo đúng sự thật thì báo cáo, đề 

xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý trách nhiệm. 

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, 

bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng 

sản cho các Đoàn kiểm tra liên ngành cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã. 

c) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện và các Sở, ngành tỉnh thực hiện 

chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng và hàng năm về kết quả quản lý, kiểm tra, xử lý 

vi phạm khai thác khoáng sản (cát sông, cát núi) trái quy định pháp luật; tổng hợp 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

d) Hướng dẫn doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản cát sông 

lắp đặt camera giám sát, thiết bị giám sát hành trình trên phương tiện được phép 

khai thác và trang bị máy kết nối với thiết bị của các doanh nghiệp để lưu trữ dữ 

liệu, nhằm xác định phương tiện được cấp phép hoạt động trong hay ngoài khu vực 

được cấp phép, giám sát thời gian khai thác và là cơ sở giám sát trữ lượng khai thác.  

Khi tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy phép khai thác cát, sỏi lòng 

sông và trong lòng hồ phải đảm bảo tuân thủ đúng các quy định tại Điều 9, Điều 

15, Điều 16 Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông.  

3. Sở Giao thông vận tải: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà 

soát, yêu cầu các phương tiện có lắp đặt các thiết bị bơm hút (sà lan, ghe…) thực 

hiện đăng ký, đăng kiểm đúng quy định (nếu không đăng ký, đăng kiểm thì yêu 

cầu cam kết phải tháo gỡ thiết bị bơm hút). Đồng thời, nghiên cứu yêu cầu các 

phương tiện này phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình để quản lý. 

4. Sở Tài chính: Theo khả năng cân đối ngân sách hàng năm bố trí các 

khoản chi cho kế hoạch mua sắm trang thiết bị, phương tiện cần thiết cho các 

Đoàn (Tổ) kiểm tra liên ngành của tỉnh, huyện và xã để phục vụ công tác kiểm 

tra, xử lý vi phạm khai thác khoáng sản (cát sông, cát núi) trái quy định pháp luật. 

5. Cục Thuế tỉnh: Tăng cường các biện pháp quản lý thu thuế, phí và lệ 

phí đối với hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ tài nguyên 

khoáng sản; kiên quyết xử lý đối với các công trình tiêu thụ khoáng sản (cát sông, 

cát núi) trái quy định pháp luật, trốn thuế. 
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6. Cục Quản lý thị trường tỉnh: Tăng cường kiểm tra, xử lý đối với các 

cá nhân, tổ chức kinh doanh khoáng sản (cát sông, cát núi) tại các bãi, vựa, điểm 

bán vật liệu xây dựng không đúng theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 

ngành nghề, mặt hàng, địa điểm, địa bàn hoạt động. 

7. Công an tỉnh:  

a) Tăng cường kiểm tra, xử lý đối với hoạt động khai thác, kinh doanh, vận 

chuyển, tiêu thụ, tàng trữ khoáng sản (cát sông, cát núi) trái quy định pháp luật và 

đề xuất giải pháp xử lý các vấn đề có liên quan với cơ quan quản lý nhà nước có 

thẩm quyền. 

b) Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định về môi trường của 

các đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản (cát sông, cát núi). 

c) Phối hợp với đơn vị có liên quan rà soát, yêu cầu các phương tiện có lắp đặt 

các thiết bị bơm hút (sà lan, ghe…) thực hiện đăng ký, đăng kiểm đúng quy định 

(nếu không đăng ký, đăng kiểm thì yêu cầu cam kết phải tháo gỡ thiết bị bơm hút). 

8. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh: 

a) Thực hiện Quy chế phối hợp phòng chống khai thác cát trái phép trong 

khu vực biên giới tỉnh An Giang theo Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 05 

tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Chỉ đạo các Đồn Biên phòng trực thuộc tăng cường công tác tuần tra, kiểm 

soát, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm khai thác khoáng sản (cát sông, cát núi) trái 

quy định của pháp luật tại khu vực biên giới, vành đai biên giới, thông báo kết quả 

xử lý cho Sở Tài nguyên và Môi trường biết để cùng phối hợp thực hiện. 

c) Chỉ đạo Đồn Biên phòng Vĩnh Xương phối hợp với Đồn Biên phòng 

Thường Phước (tỉnh Đồng Tháp) tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời 

phát hiện, xử lý vi phạm khai thác khoáng sản cát sông trái phép tại khu vực giáp 

ranh của 02 tỉnh. 

d) Chỉ đạo các Đồn Biên phòng phối hợp, hỗ trợ các ngành chức năng, các 

Đoàn (Tổ) kiểm tra liên ngành của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, 

thị trấn có đường biên giới giáp Vương quốc Campuchia trong thời gian tiến hành 

kiểm tra, xử lý vi phạm hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản (cát sông, cát 

núi) trái quy định của pháp luật tại khu vực biên giới do Đồn Biên phòng quản lý. 

9. Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang, Báo An Giang và các cơ 

quan truyền thông từ tỉnh đến cơ sở 

Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về khoáng sản 

và các quy định của tỉnh về quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, góp 

phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật về khoáng sản của các tổ 

chức, cá nhân; tập trung đưa tin hoặc xây dựng chuyên mục, chuyên đề biểu dương 

những điển hình tốt, phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động quản 

lý, thăm dò, khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 
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10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, các tổ 

chức chính trị - xã hội, các đoàn thể xã hội: 

Căn cứ các quy định pháp luật về khoáng sản tổ chức giám sát chặt chẽ Ủy 

ban nhân dân các cấp, các cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân trong thực hiện 

nhiệm vụ quản lý hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản (cát sông, cát núi) 

trên địa bàn tỉnh. 

11. Các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác, nạo vét có tận thu 

khoáng sản (cát sông, cát núi) 

a) Trước khi tiến hành hoạt động khai thác, nạo vét có trách nhiệm: 

- Phải lắp đặt camera giám sát, thiết bị giám sát hành trình trên phương tiện 

được phép khai thác và kết nối với máy chủ đặt tại Sở Tài nguyên và Môi trường 

để giám sát hoạt động khai thác, nạo vét có thu hồi khoáng sản đối với cát sông. 

- Cung cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã giấy phép khai thác, nạo vét có tận 

thu khoáng sản (cát sông, cát núi) và hồ sơ kèm theo giấy phép gồm: vị trí khu 

vực được phép khai thác, nạo vét, biên bản thả phao giới hạn khu khai thác (cát 

sông), biên bản cắm mốc (cát núi), danh sách phương tiện khai thác, nạo vét và 

thông tin về người điều khiển phương tiện khai thác, nạo vét, giám đốc điều hành 

hoạt động của khu mỏ, người quản lý khu vực được phép khai thác, nạo vét. 

- Tham dự buổi họp dân do Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức và thông báo 

hoạt động khai thác, nạo vét có thu hồi khoáng sản (cát sông, cát núi) theo giấy 

phép được cấp cho nhân dân biết để giám sát; 

b) Xuất trình đầy đủ, kịp thời giấy phép khai thác, nạo vét có thu hồi khoáng 

sản (cát sông, cát núi) và các loại hồ sơ kèm theo giấy phép, hóa đơn xuất bán khi 

các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra tại hiện trường. 

c) Khi phát hiện phương tiện khai thác cát sông, cát núi trái quy định pháp 

luật trong khu vực được cấp phép hoặc gần khu vực được cấp phép thì phải thông 

báo kịp thời cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã để kịp thời kiểm tra, xử lý. 

d) Tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác, nạo vét có thu hồi khoáng sản 

(cát sông, cát núi) vi phạm lần thứ nhất thì tiến hành xử lý vi phạm hành chính 

theo quy định, nếu tái phạm sẽ không được xem xét gia hạn giấy phép khai thác 

khoáng sản khi hết hạn. 

12. Kể từ nay, việc xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi khai thác 

khoáng sản (cát sông, cát núi) trái phép phải nghiêm minh, đúng quy định pháp 

luật. Nếu vi phạm đã bị xử lý hành chính còn tái phạm thì lập hồ sơ chuyển cơ 

quan pháp luật xem xét xử lý hình sự theo quy định của Bộ Luật hình sự. 

13. Địa bàn huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn nào còn để xảy 

ra tình trạng khai thác, kinh doanh khoáng sản (cát sông, cát núi) trái quy định 

pháp luật và có đơn tố cáo hoặc có tin báo của người dân vượt cấp về tỉnh, Trung 

ương, các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh thì tùy theo tính chất, mức 
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độ vi phạm, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm đối với Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã đó. 

14.  Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm theo dõi, hướng 

dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ báo cáo kết quả về Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị này, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, 

các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng 

hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý./. 

 
Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c); 

- TT. TU, HĐND tỉnh (b/c); 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- UBND tỉnh: CT và các PCT; 

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- VPUBND tỉnh: LĐVP, KTN, NC, TTCB-TH; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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