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KE HOACH
Thirc hin Chirong trinh trç giüp ngtrô'i khuyt tt giai doin 2021 — 2030 trên
clja bàn thj xã Cira Lô
Thrc hin Quy& djnh s 11 90/QD-TTg ngày 05 tháng 8 näm 2020 cüa Thu
tuOng Chinh phü phê duyt chuang trInh trçY giüp nguài khuyt tt giai doin 2021 —
2030 và K hoach s 151/KH-UBND ngày 25/3/202 1 cüa UBND tinh Ngh An v
vic thirc hin Chucing trInh trg giüp ngthi khuy& tt giai doan 2021 — 2030 trên
da bàn tinh Ngh An, Uy ban nhân dan thj xã Cira Lô ban hành K hoach thçrc
hin Chucmg trInh trg giCip ngi.thi khuyt tQtt giai doin 2021 — 2030 trên dja bàn thj
xA Cra Là nhu sau:
I. MJC TIEU
1. Miic tiêu chung
Thüc dy thc hin Cong uâc cüa Lien hçp quôc ye quyn cüa ngui khuyêt
tt và Lut Ngithi khuy& tat, nhm cài thin cht luçmg cuc sng cüa ngithi
khuy& tat; tao diu kin d ngithi khuy& tt tham gia bInh d&ng vào các hoat dng
cüa xã hi; xây d%mg môi trumg không rào can bâo dam quyn igi hçip pháp cüa
ngiRii khuyt tt và h trg nguii khuyt tt phát huy khà näng cüa mInh.
2. Miic tiêu cu the
non vj Giai don
tInh 2021 - 2025

Giai doin

TT

Ni dung chi tiêu

1

T' l ngui khuyt tt tip cn các djch
vu y t dui các hInh thic khác nhau

80

90

T 1 tré so sinh dn 6 tui dugc sang 19c
phát hin sm khuyt tt bm sinh, rôi
2
loan phát trin và dugc can thip só'm
các dng khuyt tt

70

80

S ngiRii khuyt tt dugc phu thut
3 chinh hinh, phçic hi chirc näng và cung NgiRii
cp diing cv trg giñp

500

800

2026 - 2030

2
Tr l tré em khuyêt tt i d tui mâm
non và phô thông diiçic tiêp cn giáo diic

80

90

S ngthi khuyt tt có nhu cu và dü
5 diêu kin duçc h trV dào tao nghê, tao Nguè'i
viêc lam

450

600

TST 1 ngui khuy& tt có nhu cu và dü
diêu
kin duçc vay von vâi lãi suât uu
6
dài theo quy dnh

90

100

TS' 1 Cong trInh xây m&i là trii s lam
vic cüa Co quan nhà nuâc; nba ga, ben
Xe; CO si khám bnh, chQ'a bnh; Co s
7 giáo dc, dy nghê, cOng trInh van hóa,
the diic thêthao; nhà chung Cu xây mri
bào dam diêu kin tiêp cn dôi vi ngu?ii
k}iuyêt tt

%

80

100

TST 1 cOng trInh Cu là trt s lam vic cüa
Ca quan nba nrnc; nhà ga, ben Xe; CO s0
khám bênh, chcra bnh; Ca s giáo dic,
8
day nghê, cOng trInh van hóa, the diic the
thao; nhâ chung cu bâo dam diêu kin tiêp
cn dôi vri ngrnñ khuyêt tt

0/
0

30

50

T l nguii khuyt tt có nhu cu tham
gia giao thông du'çc sir dung phuong tin
9 giao thông dam bào quy chuân k thut
ye giao thông tiêp cri hoc djch vi trg
giiiip tucrng duong

%

30

50

T l nguè'i khuyt tt tham gia giao thông
dUçYC mien, giàm giá ye theo quy dnh

%

100

100

T l ngithi khuy& tt tham gia giao
11 thông duçiC mien, giãm giá ye theo quy
djnh tai các tuyên duông b lien tinh

%

40

60

25

35

10

T l ngui khuyt tt dugc tiêp cn và
diing các d1ch v1i cOng ngh thông tin
12
va truyen thong toi thieu so vai ti lç
chung toàn tinh

3
T' lé các Câu 1c b th dc, th thao
13 trên dja bàn tinh ma ngui khuyêt tt có
the tiêp can

%

50

70

T 1 thu hut ngui khuyêt tt tham gia
tp 1uyn the diic, the thao

%

10

15

T 1 ngithi khuyt tt ducic h trçY tham
15 gia các hoat dng van hóa, van ngh và
biêu diên ngh thuat

%

10

20

90

100

60

70

30

40

20

30

14

T 1 ngtthi khuyêt tt có khó khän v tài
chinh duçic cung cap djch vi pháp
16
mien phi theo quy djnh cüa pháp luat ye
trq giüp pháp 1 khi có nhu câu
T' 1cán b lam cong tác trçy giüp ngthi
khuyêt tat; can b quán 1, ,giáo vien
17 tham gia giáo di.ic nguôi khuyêt tat dtrqc
tp huân, nâng cao näng 1rc quân 1,
chäm sóc, h trg ngui khuyêt tat

%

TS' 1 gia dInE có ngui khuyêt tat dugc
tp huân k5 nãng, phuang pháp chàm
18
soc phic hOi chuc näng cho ngui
khuyêt tat
19

TT 1 ngui khuy& tat duc tap hun
nang song

20

T 1 phii nü khuyêt tat dtrc trq giip
duOi các hInh thuc khác nhau

80

100

21

T' 1 xã, phung, thj trn trên dja bàn
tinh có to chuc cüa ngui khuyêt tat

70

80

%

II. CAC NIJIEM VU CHU YEU
1.TrçgitIpyt
a) Ni dung
- Trin khai các djch v1i phát hin sm nhUTlg khim khuyt & tré tru&c khi
sinh và tré so sinh; tuyên truyên, tu van và cung cap dch vii ye chãm soc src khOe
sinh san.
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- Phát trin mng lithi cung cp djch vi phát hin sam, can thip sam khuyt
tat, phiic hôi chirc nãng và phâu thut chinh hInh.
- Trin khai chixcmg trInh phc hi chüc näng dira vào cong dng.
b) T chirc thuc hiên
- Co quan chü tn: Phông Y t.
- Co quan phi hçip: Trung tam y t thj xâ, Bnh vin phic hi chirc tinh
Ngh An, các phông, ban lien quan và UBND các phuang.
2. Trq giüp giáo dic
a) Ni dung
- Trin khai dy dü các van bàn chInh sách v giáo ditc di vai ngiiai khuy t tat.
- Thirc hin day dU các chInh sách di vâi giáo viên, nhân viên tham gia giáo
dçic tré khuyêt tat.
- Xây dirng tiêu chun, tiêu chI CC
diic tré khuyêt tat.

Co

s& có hoat dng can thip, h trg giáo

- Xây dçrng tài lieu và t cht'rc tp hun nghip vit giáo diic ngis?i khuyt tt
cho giáo viên, Can b quàn 1, nhân viên ho trç' giáo diic nguai khuyêt tt tharn gia
giáo dic nguai khuyêt tt lira tuôi mâm non den Trung bce co si.
- Rà soát, cp nht, quân 1 dü 1iu v nhu cu giáo diic dc bit cüa nguai
khuyêt tt vào phân mêm quân 1 h thông ho trg giáo dçic nguai khuyêt tat.
b) T chirc thuc hin
- Co quan chü tn: Phông Giáo diic và Dào tao.
2.Co quan phi h?p: Các Trithng hçc, phông, ban lien quan và UBND eáe
phung
3.Trq giüp giáo dic ngh nghip, tio vic lam và h trçr sinh k
a) NOi dung
- Rà soát s ngui khuyt tt Co nhu cu: Dào tao ngh& vay vn hoc hi trq
sinh ké trén dia bàn.
- Xây dçrng K hoach th chüc dào tao ngh di vi nguai khuyt tt thông
qua các CO SO dào tao nghê, doanh nghip hoc các to chirc cüa nguôi khuyêt tat;
CaC CO SO san xuât kinh doanh, dch vi cO sir ding lao dng là ngi.thi khuyêt tt
hoc cüa ngi.thi khuyêt tat.
- Trin khai hoat dng h trg sinh k phü hçp v6i thu cu cüa ngi.thi khuy&
tt và gia dinh.
- Lng ghép trong eác phiên giao dch vic lam d t chüc tu vn ngh, vic
lam cho ngui khuyêt tat, hO trV nguôi khuyêt tt tim kiêm vic lam; khuyên khIch
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các t chüc, Ca nhân thành 1p co si dy ngh và to diu kin thun 1çi cho ngui
khuyêt tt có nhu câu dugc hc nghê phü hçip.
- Uu tiên thanh niên khuy& tt khâi nghip, ph nü khuyt tat, ngiRi khuyt
tt vàcác doanh nghip, co s& san xuât kinh doanh sir ding nhiêu lao dng là ngithi
khuyêt tt có thu câu và dü diiêu kin duçc vay von ti1r Chi nhánh Ngân hang ChInh
sách xã hi và các nguôn von hcTp pháp khác.
b) T chirc thuc hiên
- Co quan chü trI: Phông Lao dng - Thucmg binh và Xâ hi.
- Co quan phi hçip: Ngân hang ChInh sách xa hi thj xã; các phông, ban,
ngành lien quan và UBND các phung.
4. Phông ch6ng djch bnh và giãm nhç thiên tai
a) Ni dung
- Xây dmg k hotch t cht'rc tp hun nâng cao nàng lirc cho can b lam
cong tác trg giüp ngui khuyêt tat, ngithi khuyêt tQtt và to chirc cüa ngui khuyêt tt
trong phông chông djch beth và giãm nbc thiên tai.
- Xây drng mô hInh phông, chng dch bnh và giàm nhç thiên tai bào dam
khã nàng tiêp cn dôi vOi ngui khuyêt tat.
- TiJng dçing cong ngh, thit bj chuyên dung giüp ngui khuy& tt nhn
thông tin cânh báo sóm dé rng phó vói djch bnh và thiên tai.
b) T chirc thirc hin
- Co quan chü trI:
+ Phông Kinb t chü trI tham muu thrc hin nOi dung phông chng djch
bnh và nâng cao näng içrc giám nhç thiên tai.
- Co quan phi hçp: Các ban, ngành lien quan và UBND các phithng.
5. Trçr giüp tip cn cong trInh xãy dirng và giao thông
a) Ni dung

- Ap diing B Quy chun k5 thut quc gia v ngu?i khuy& tt tip cn các
cong trInh xây dmg, giao thông trong các cong tác thâm tra, thâm djnh, nghim
thu, thanh tra, kiêm tra hoat dng xây dimg các cOng trInh cOng cong và các cOng
trInh giao thông.
- Tang cu&ng kim tra, giám sat vic thirc hin quy chun k thut quc gia v
xay dmg cOng trInh dam bào ngui khuyêt tt tiêp cn sr diing trong thiêt kê mi
hoc cài tto các cOng trIth cong cong theo quy djnh cüa Lut Ngui khuyêt tat.
- Kbào sat các cOng trInh djch v giao thông cOng cong dâ dim vào sr ding
nhung ngithi khuyêt tt chua tiêp ctn ducic dé câi to, sra chcra giüp ngl.r&i khuyêt
tt tham gia thuQtn lçii.

6
b) Ti chCrc thuc hiên
- Ca quan chü trI:
± Phông Quân 11 Do thj chü trI tham mini t chrc thirc hin hoat dng trg
gitip tiêp cn vâ si:r ding các cong trInh xây dirng và to chirc thirc hin boat dng
trg giüp tiêp cn và s1r dçing các cong trInh giao thông cho nguñ khuyêt tat.
- Ca quan ph& hcip: Các ban, ngânh lien quan vâ UBND các phrnmg.
6. Trçr giüp tip cn sfr ding cong ngh thông tin, truyn thông
a) Ni dung
- Chi dao các co quan thông tin dai chüng và h thng thông tin co sO tich
circ tuyên truyên các quy djnh, chInh sách, tiêu chuân, cong ngh h trq ngu?ñ
khuyêt tt tiêp can, s1r diing san phâm, djch vi thông tin và truyên thông.
- Cp giy phép xut bàn tài 1iu không kinh doanh cho các co quan &cn vj
tuyên truyên các quy djnh, chInh sách, tiêu chuân, cong ngh ho trg ngui 1d uyêt
tt tiêp cn và sfr dçing san phâm, dch vi thông tin và truyên thông theo quy djnh
cüa pháp 1ut.
b) T chirc thuc hin
- Ca quan chü trI: Phông Van boa và Thông tin.
- Ca quan ph& hcip: Trung tam Van bOa, Th thao và Tmyn thông; các ban,
ngành lien quan và UBND các phuOng.
7. Trq giüp pháp I
a) Ni dung
- Tang ci.thng tuyên truyn, thi.rc hin boat dng trg giüp pháp 1 ti các
phuèmg có nhiêu ngi.thi khuyêt tt có khó khän ye tài chInh, tai ca s& trçi gililp xA
hOi, trLr1ng hçc, co sO kinh doanh và các to cht'rc cüa nguôi khuyêt tat.
- Tp hun, bM duOng kin thüc, tang cung nAng içrc cho nhüng ngui thirc
hin trçl gillp pháp 1 dôi vói ngui khuyêt tt có khó khän ye tài chInh.
-Xây dçmg chuyên mic v trçi gillp pháp 1 cho nguôi khuy& tt có khó
khãn ye tài chinh phát trên các phuang tin thông tin dai chüng cüa tinh.
b) T chirc thrc hiên
- Ca quan chü tn: PhOng Tu pháp.
- Ca quan phi hcip: Các ban,ngành, dan v có lien quan và UBNID các
phung.
8. H trçr ngtrô'i khuyt tt trong hoit tIng van hóa, th thao và du ljch
a) Ni dung
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- Chi dye, huâng dn h thng thit ch van hóa, th thao cp thj xã va ca
s t chrc các loai hInh câu lac b van hóa, ngh thut, th dye th thao cho ngithi
khuyt tat. Thành 1p và phát trin h thng câu lic b th diic, th thao cüa nguô'i
khuy& tat; tao diu kin cho nguôi khuyt tt có nhu cu tham gia các hoat dng
van hóa, van ngh th thao và vui choi, giãi trI nhm nâng cao src khöe v th cht
và tinh thin.
- Thirc hin min giám giá ye, giá dch v1i khi nguM khuyt tt trçrc tip tham
gia, si:r dung các djch v1i: Du ljch, van hóa, th thao, giãi trI tai các ca s& van hóa, th
thao nhu: các Ca s th thao khi din ra các hoat dng th diic, th thao; các Ca si van
hóa, th thao, giâi trI và du ljch khác.
- Khuyn khIch các ca sà cung c.p djch v11 du ljch, nhà hang, khách san tang
cung üng dung cong ngh, k5 thut d giüp nguôi khuy& tt có diu kin tham
gia các hoat dng du ljch...
b) T chirc thi.rc hiên
- Ca quan chü trI:
+ Phông Van hóa và Thông tin t chüc thrc hin các hoat dng h trçY nguôi
khuyêt tt trong hoat dng van hóa; du 1ch.
+ Ca quan phéi hqp: Trung tam Van hóa, Th thao và Truyên thông; các
ban, ngành, dan v lien quan và UBND các phrnmg.
9. Trçr giñp phy nfr khuyt tt
a) Ni dung
- Truyn thông, giáo dye, vn dng nâng cao nhn thirc cüa các cp, các
ngành, cong dông ye thirc hin chInh sách an sinh xã hi dôi vói phçi nü yêu the.
- Nâng cao näng 1irc di ngü can b thçrc hin nhim vi1 h trçY ph nU yu th.
- Rà soát, dánh giá các mô hInh hin có d phát trin, xây dirng thành mô
hInh truyên thông lông ghép 4n dng ho trg ph nU yêu the tai cong dông; Xây
dirng mô hInh ph ntt khuyêt tt tr 1irc vucin len trong cuc song.
b) T chuc thuc hiên
- Ca quan chü trI: Phông Lao dng - Thuang binh và Xâ hi
Ca quan phi hçip: Hi Lien hip Phii ni th xä, Hi Nguii khuy& tt và tré m
côi; các ban, ngành, dan vj lien quan và UBND các phung.
10. H trq ngtrôi khuyt tt sng dc 1p và hôa nhp cong Ing
a) Ni dung
- Thrc hin dy dU, kjp thyi, chInh XãC CãC ch d, chinh sách trV giüp ng1RYi
khuyêt tat.
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- Vn dng ngun 1irc h trçi diing c11 trç gi11p nguôi khuyt tat: Xe lan,
khung tp di, gay, may trq thInh, chân giâ, tay giá va cac thiêt b can thiêt.
- Xây drng tài 1iu tu v.n, si'r dung, bão quãn thit bj trg giüp ngithi khuy&
tt cho can b trg gii1p ngithi khuyêt tat, gia dInh và ngui khuyêt tat.
b) T chtrc thuc hin
- Co quan chü trI: Phông Lao dng - Thu'cxng binh và Xâ hi.
- Co quan phi hgp: Hi Ngithi khuyt tt và trê m côi thj xâ; các ban, ngânh,
don vj lien quan và UBND các phithng
11. Nãng cao nhn thfrc, Hang hrc, chãm sóc, h trçr ngu'ô'i khuyt tt và
giám sat, dánh giá
a) Ni dung
- To chtrc tuyên truyn các chü truong, chInh sách cüa Dãng, pháp lust cüa Nba
nuc v nguè'i khuy& tt và nhttng chuong trInh trg giüp ngui khuyt tt; chãng. treo
bang ron tuyên truyn cong tác chAm soc nguôi khuyt tt dra vào cong dng rihân
ngày ngi.rôi khuyt tt Vit Nam (18/4) và ngày quôc tê nguôi khuyêt tt (03/12).
- To chtrc tp hun cho can b lam cOng tác trq giüp ngi1i khuyt $t v xác
djnh müc d khuy& tat; 1p h so, giâi quy& trçi cp di vâi nguôi khuy& tat.
- T chirc tp hun cho gia dInh nguii khuyt tt v k näng, phuong 'háp
chäm soc và phiic hi chtrc näng cho ngthi khuyt tat.
- Xây dçmg co si dtt lieu v nguYi khuyt tt trên dja bàn toàn thj xA.
- Kim tra, giám sat dánh giá, so, tng kt thrc hin K hoach và các chInh
sách, pháp lut d& vi nguèi khuyt tat.
a) T chrc thuc hiên
- Co quan chü trI: Phông Lao dng - Thuong binh và XA hi
- Co quan ph& hgp: Các ban, ngânh, don v lien quan và UBND CáC phumg.
III. GIAI PHAP THVC HIN
1. Tang cuông sir lãnh d?o, chi do và phi hçip: Các phông, ban, ngành,
doàn th, CáC th chüc xã hi và UBND CaC phithng t chüc trin khai thrc hin trçY
gi11p ngl1i khuyt tat, 1ng ghép vi CáC mic tieu phát trin kinh t - xâ hi cüa th
xã d gii1p ngi.thi khuyt tt hôa nhp cong dông.
2. Dy mnh xã hi hóa cong tác trg giüp ngthi khuyt tat, huy dng cac to
chüc, cá nhân và cong dng tham gia trg giüp ngithi khuyt tat. Tang cu&ng hqp
tác quc t nhm tranh thu sir h trçY k5 thut, kinh nghim và ngun içrc d trçY gilip
cho ngui khuy& tat.
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3. Lng ghép các chi tiêu lien quan dn ngi1i khuyêt tt trong h thông co s&
d€t 1iu cüa cci quan, don vj.
4. Dy minh cong tác tuyên truy&n, 4n dng, tio chuyn bin sâu sc v
nhn thüc, trách nhim cüa các cp, các ngành, các t chirc và cong dng xA hi
v cong tác ngui khuyt tat; d cao vai trô, trách nhim cüa IJy ban nhân dan các
phuèng và trách nhim cüa ngithi dtmg du các Co quan, th chirc trong vic trg giilp
nguôi khuyêt tat.
IV. TO CH1J'C THIXC HhIN
1. Phân cong trách nhim
a) Phông Lao dng - Thining binh và Xä hi
- Là co quan thumg trrc, chü trI ph& hçip vói các phông, ban có lien quan,
các t chirc chInh trj, xä hi và và UBND các phiRng t ch(rc trin khai thijc hin
K hoach theo nhim vi duçic phân cong. Don dc, kim tra giám sat, dánh giá,
tng hçp kt qua trin khai thirc hien K hoach trq giüp nguñ khuy& tt trên dja
bàn thj xã báo cáo Uy ban nhân dan th xã và Si Lao dng - Thixong binh và Xã
hi. Hang nàm t chüc so k& vic thirc hin K hoach; t chirc tng k& vào nàm
2025 và nàm 2030.
- Chü trI, pMi hçip vOi các co quan, don v có lien quan th chirc rà soát thirc
trng ng.thi khuyt tat; hi.ràng dn thirc hin các chInh sách di vôi ngui khuyt
tat, chInh sách báo trçi xã hi di vOi ngri khuyt tat; t cht'rc thirc hin vic giáo
dc ngh tao vic lam, h trV nhân rng mô hInh sinh k, mô hmnh khi nghip cho
ngi.thi khuy& tat; mô hInh dào tao ngh gn vi giâi quyt vic lam d& vi ngithi
khuy& tat; nâng cao nhn thüc, näng hrc d h trg ngi.ni khuyt tt sng dc ltp.
b) Phông Quãn 11 Do thj.
Chü trI, phi hçp vi các sf1, ngành, co quan don vj lien quan, d xut các b,
ngành, co quan trung uong 4n dng cac ngun h trçl chInh thüc (ODA) cho các
chuong trInh, dr an v trç giüp nguii khuyt tt khi có huóng dan.
c) PhOng Tài chInh
Hang nàm, can cli vào khà nàng ngân sáchvà nhim viii cüa CC co quan, don
vj theo K hoach dä dugc phê duyt, tham muu cho UBND thj xã b tn kinh phi
thirc hin K hoach dam bão dung quy djnh.
d) Các PhOng, ban lien quan
Can cü chüc näng, nhim viii dugc giao Co trách nhim ph& hp vi Phông
Lao dng - Thuang binh và Xà hi hang nãm xây drng Kê hoach trin khai thirc
hin.
d) D nghj Mt trn T quc Vit Nam thj xà, các t chlrc chinh tr - xà hi
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Dy mnh cong tác tuyên truyn, vn dng các thành viên, hi viên và các
tng lop nhân dan thirc hin Chi.rcmg trInh trg giip nguOi khuy& tQ.t giai doan 202 12030, tham gia giám sat vic thirc hin Lut NgrOi khuy& tt ti dja phuong, co
quan, don vj.
e) Uy ban nhân dan các phuOng
Trén Co sO K hoach cüa UBND thj xâ, xây dimg kê hoach trçY giüp n uOi
khuy& tQt giai doan 2021 — 2030 phU hqp vOi mvc tiêu phát trin kinh t - Xã hi
cüa dja phuo'ng. Chi dto trin khai thirc hin các ni dung cüa K hoch, b trI
ngun 1irc, co sO vt chit thirc hin các hott dng cüa K hoach trên dja bàn.
2. Kinh phi thiyc hin
a) Kinh phi thirc hin K hoach bao gm:
- Ngân sách nhà nuOc theo phân cp ngân sách nhà nuOc hin hành; lông
ghép thirc hin vOi các Chuong trInh, D an, K hoach khác có lien quan.
- Dóng gop, h trV tr các doanh nghip, t chüc, Ca nhân trong và ngoài
nithc và tü ngun thu hçp pháp khác theo quy djnh cüa pháp lust.
b) Các phông, ban, doàn th lien quan, UBND các phumg can cü (thl.rc
náng, nhim vi duçc giao 1p d.r toán chi hang näm d dam bâo trin khai thçrc
hin K hoach hiu qua.
3. Ch d báo cáo
Dnh k' truOc ngày 10/12 hang näm hoc dt xut khi có yêu cu, các phOng,
ban, doàn th cp thj xã; UBND các phuOng và các don vj, t chirc có lien quan
báo cáo kt qua thirc hin v UBND thj xã qua PhOng Lao dng - Thuong binh và
Xã hi d tng hqp báo cáo UBND thj xã và Các sO, ban, ngành cp tinh theo quy
djnh.
Trên day là K hoach thirc hin Quy& dnh s 11 90/QD-TTg ngày 05 tháng
8 näm 2020 cüa Thu tuOng ChInh phü phé duyt chuong trInh trq giüp nguOi
khuyt tt giai doan 2021 - 2030 trên dja bàn thj xâ Cira Lô./. tj
N0i nhIn:
- So Lao dng - TB va XH (b/c);
- TT Thj üy, HDND thj xã (b/c);
- ChU tich; các PCT UBND thi x;
- UBMT To quôc thj xa (phoi hqp);
- Các phOng, ban; dan vj cap thj xä có lien quan;
- UBND các phiRmg;
- Liru: VT, LD.,41%

TM.UY BAN NHAN DAN
KT. CHU TICH
PHO CHU TICH

Hoàng Van Phüc

