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S:1030 /UBND-DT

Cu'a Ló, ngciv12

tháng07 närn 2021

V/v trin khai thuc hiên K
hoach t chüc Lien hoan phim
toàn quôc v ATGT närn 2021.

KInh gi:
- Các phông, ban, ngành, co quan don vi;

- Uy ban MTTQ và CáC to Chue doàn the xã hi;
- UBND các phung;
- Trung tam Van hóa The thao và Truyên thông thj xã.
Thirc hin Cong van so 129/ATGT ngày 23 tháng 6 nãm 2021 cüa Ban An
toàn giao thông tinh v vic Triên khai thirc hin K hotch t Chuc Lien hoan
phim toàn quc ye ATGT nãm 2021.
UBND thi xã Cü'a Lô yCu câu Thu tru'ông CaC phông, ban, ngành, Co quan
don vi, UBND các phu'ng, Trung tarn Van hóa The thao và Truyên thông thj xã;
d nghj Uy ban MTTQ và các to chüc doàn th xã hi phô bin, tuyên truyCn den
can bô, cong nhân viên chirc vâ nhân dan trén dja bàn ye ni dung KC hoach dC
tharn gia du thi. Di vi phông Giáo diic và Dào to có thông báo, tuyCn truyCn
dCn các em hoc sinh, sinh viên trén dja bàn d thuc hiên, ('gti kern theo Cong vOn
so

129/A TGT ngOy 23/6/2021 cOa Ban ATGTNgh An vO Ké hoQch sO 115/KU-

UBA TGTQG ngOy 16/6/2021 cia Ban A TGT quO'c gia dé' thcc hin
No'i ,,hân:
- Nhu trên;
- Chi tich UBND thi xã (b/c);
- Luu:

TM. UY BAN NHAN I)AN
KT. CHU TICII
PHO CHU TICH

lloàng Vin Phüc

UBNT) TINH NGFIE AN
cQNG UOA XA (1)1 CU NGHIA V[i' NAM
Dc 1ip - Tir do - iiinh phtIc
BAN AN TOAN (:;I.Ao THÔNG
S: !:) ATCF
V/v Triên khai thuc hRn K' hoach
to chire Lien hoin phim toan quOe
v An bàn giao thông nim 202 1

iii? An, n'iv

r!icng

nñni 202!

IKinli gui
- Ji3i"1i) các liuyéii, thôih phO, tli
- ('ñc sd, ban, nainh cap tinh:
tO ch(rc doan th& xà hOi
- F)Oi Phát ilianh 1ruyti hInh tinh;
- (ic en quan thông tan, ban eb I trên dla bàn tinh.
Triên khai thrc hin IK hoch sO 11 5/KH-UBATGTQG ngây 16 tháng 0 nOm
202 1 cOa Uy ban An Wan gino thông Quc gia v tO chOc L iên hoan phim toàn quOc
' ê An toan giao thong nüni 21)21 gii \ o chu de rNang uw hiêu jilL, Iiiu qua that
liii p/rap !u?It ttáin bâo frt Ir an toan giao f/lông" (san dày gi tat là Lien hoan
phim), Ban An toàn giao thông tEnh xin thông báo mt sO ni dung chInh c0a Lien
hoan phim nhu sau:
1. I)o'n vi

to

ehIi'c

- Dan vi chü ti-i: Uy ban An toàn giao thông QuOc gia;
- Drni vi phOi hap thrc hin: Cyc Cânh
- Dan vi dOng hành: COng ty O

to

sat

giao thông - B COng an:

Toyota Vit Narn.

2. fho'i gian
- Thai gian nhn tãc phàin dg thi: Tr ngày 30 tháng 6 dOn ngày 10 tliáng 9
nàm 2021.
- LC TOng kOt trao giài diOn ra 01 ngày trong thàng 1 0 nãni 202 1
3. The 1oti phim tliam dy
- PhOng sr:
- Clip/phirn ngãn phin ánh nhng tm grrang, hành dng 1kb cçrc cua nguOi
thi hành cOng vri gpi tat là "Ong AIiii: W() thông".
4. Ni dung
Các tác pharri dçr thi phai gn vO ehO d "N/lug cao hiu 1scc, /ziu qiui thic
fill pliap lu/It 1:iii bao U at Ia an touii guw thônt" tap ii ung eac noi dung chu ' en
Ndng c o hiCu Inc 'a hiLu qua cong I n. quaii 1) itha nuoc \ i boat dOug ihuc thi phap
luat tiong IToh \ uc bao darn Ii at tu an toan glao thông Cl IA 0 I ) Naug c to nlrin
thi.rc va y thuc tu giac chap hanh phap 'uar cua nguoi tham gui giao thong \L\ drng
an boa giao thong hong tong dông ['hue ti ang ye qu m ly lai 'cc \ ii ach nhicrn
cnn doanh nghiOp kinh domh

\ an

tai trong . iCe Licin oat doi ngO 1ai xc thUc narig

chap hành pháp 1utt ye TTATGT cüa ngu'à'i diêu khiCri phu'ong tin van dC nitt an
wan glao thông tal nan gi ao thông do nguoi I ai \ su clung i u o u hi a su dung d
thoai a không thZit da\ an wan Nhng ngu co he 1u tie dông tieu u den
hôi tu nhüng u tu nan iao thông tham kbôc nhüng ii u ph'ip nhim Hang ao \
thrc, uàcb nhiini côa nguôi di'u Ihien p uoiig tJ(r1,..
"

'

5. flôi tuyng dt,r thi
'Fat c co quar, to ch'c. C~ nhiin I nguo,i \'jt Narn, sinh sOng 'a hotit dng
non dia han tinh Nghc \n dcii diroc iham gia du thi (khOng phin bid chu\ n ng1le
hay khOng chuyen nghip) tth cic thtnh viCo Ban tO chrc, Ban gim khao,
6. Ho SO' d t t hi
-

Don clang k hr thi.

Ban sao Giy Chrng minh nIin thin hoic the Can cuuc cOng don dOi vi
cá nhOn hoc trng thânh \lCfl thuc nhdnl tác giO).
-

*

TOe pham dr thi: clu9c ghi vao ô cOng. USB hoçtc din [)V D.

COc tOe giâ dr thi gri dun clang k' tham gin thi, gin tOe phim dir thi qua dirong
him chinh hoc trirc tie1) t.ci: 'wi pliong Liv ban An toàn guw thông Qiiôc gia, so
80B Ti'ân Hu'ng Thw, qu'inJ-Ioân Kiêm, than/i p/iO ha N5i; di d?311g: 0903484483;
Email: ntsc. vn(Lgnzw1. corn.
*

Gui chá: The i, mâu dun dang k tham dr vO kt qua cuc thi dtrc clang
tái trCn các phircrng tin thông tin di chOng và Website cOa Uy ban An toàii giao
thông Quôc gia: hltp://antoangiaothong.gov.vn Va http://www.csgt. vu.
DC thu lint dOng dOn stir tharn gia cila cOo cu quan, dun vj, cOc to chOc, cá nhOn
tharn gla dii thi LiCn hoan phim Ban An toan gi io thong tinh ue nghi IBND cac
huyn, thOnh phO. thj xO: Các si, ban. ngOrth cOp dnh; COc to chcnc coOn the xO hi:
Dai Phat thanh Fr uy Cn hinh nob \ a cac cu quari thong tOn lino ch U Co cia ban tinh
kC hoach tO chuc LiCn hoan phirn dCn
phô hien ti u en thông iong i Or thong tin
cAc Co quan. don vi, cOc tO chOc. cO nhOn trCn cia Onh.
.

-

'

(Xin gôi kern Ké h04?ch sO 115/KJJ-UBAJ'GTQG ngy 16 tháng 6 nôm 2021
coo Uy ban An roan giao thông QuOc gb i'd tO obOe LJdn Iiociii phiiii tue/i pi0c ye
4n toan giao thong náni 202/ Qiri ci dmli a 1/6 'QD-1J13 ii G I QG ii i /6 !iIaJ
6 nOni 202/ no Lq ban In loan giuo /IiouçJ Quoc 'ie ye viec ban luinh I I?c 'i I ILfl
boon p/lw? tOan cjiiac VC An foci?? giac tlwng naiii
i'o'i ,z/,uiz:
1"hir trn;
lint VP.AIG1
-

*

TM. BAN ATGT T1NH
NT. TRU(INC BAN
i'iiO BA
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1AM DOC SO GTVT
[bOng Ph tl Uiên

UY BAN AN TOAN
GIAO THÔNG QUOC CIA
S&,4A 57KH-UBATGTQG

CONG HOA XA HQI CHU NCHIA V1T NAM
flc 1p - Ty do - Hnh phuic
Ha iVç3/, ngài/6tháng närn 2021

KE HOCH
TO CHUC LIEN HOAN PHIM TOAN QUOC VE
AN TOAN GIAO THÔNG NAM 2021
Thirc hin Thirc hin K hoach s6 487/KH-UBATGTQG ngày 31 tháng 12
nãrn 2020 cüa Uy ban An toàn giao thông (ATGT) Quôc gia ye triên khai Nãm An
toan giao thông 2021, dông thai nhãm tiêp tic phát buy hiu qua tuyên truyên caa
Lien hoan phirn toàn quôc ye ATGT, Uv ban An toàn giao thông Quôc gia xây
dirng kê hoch to chrc Lien hoan phirn toàn quôc ye An toàn giao thông nãrn 2021
gãn vói chü dê "NéIng cao /:&u 4c, /ziu qua tizyc thi pháp lz4ut darn báo tr(lt fr an bàn
giao thông", (sau dAy ggi tat là Lien hoan phim) ci the nhr sau:
I. MIJC DICH, 'Eu CAU
Thông qua Lien hoan phim nhãm tuyCn truyCn rng rãi den mgi dôi tupng
tham gia giao thông các chü truong ci.ia Dáng, Quôc hi và Chmnh ph ye bão dam
TTATGT, nâng cao hiCu bit và y' thrc cüa nhãn dan, nhãt là ngui diCu khiCn
phuoiig tin t1r giác chp hành pháp lut v TTATGT, 'à hinh thành thdi quen irng
xr có van hóa khi tharn gia giao thông, qua do gOp phãn kiCm chC tai nn giao
thông (TNGT) và ün tãc giao thông.
2. DC cao vai trO và ' tht:rc trách nhiçrn cta các co quan quán l Nhà nuO'c và to
ch0c chinh trj - xä hi, các doanh nghip kinh doanh vn tái trong vic thirc hin các
giâi pháp dam bão TI ATGT.
3. Lien hoan plum phái thu hOt dwc dông dão các co quan, tO chirc, Ca nhân
trCn pharn vi cã mrOc tharn gia; thrc t chrc dam hão thiét thi.rc. hiçLt qua, d(ing
cic quy djnh cOa phAp 1uit.
II. NQI i)UNG KE HOACH
1. Don vj to chfrc
- Dan vj chü tn: Uy ban An man giao thông Quc gia;
- Dan vi phi hçip thirc hin: Cic Cánh sat giao thông B Cong an;
- Don vi ding hành: COng ty O to Toyota Vit Nam.
2. Thôi gian
* Thii gian nhn tác phãm dr thi: Tir ngày 30 thOng 6 den 10 thOng 9 nãm 2021.
- LC tong kCt trao giãi din ra trong 01 ngày. trong thOng 10/2021.
3. The Ioi phim tham d'
- Phóng ski;
- Clip/phim ngän phOn ánh nhC'rng tam guang, hành dng tich ctrc caa ng.räi
thi hânh cOng vii gi t.t là Ong kInh giao thông".
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4. Ni dung
Các tác phâm dr thi phãi gãn v&i chci d "Nâng cao hiu 1rc, hiu qua thrc thi
p/zap 1ut dan, báo trit t(r an toàn giao thông", t.p trung các ni dung chü yêu: nâng
cao hiu lçrc và hiu qua cong tác quán I nhà niic và hoat dng thirc thi pháp Iut
trong ITnh virc bâo darn TTATGT. Nâng cao nhn thrc và ' thüc t1r giác chip hành
pháp iu.t cüa ng.r&i tharn gia giao thông, xây drng van hóa giao thông trong cng
dông. Thrc trng ye quãn I' Iái xe và trách nhirn cia doanh nghip kinh doanh
vn tãi trong viéc kiêm soát di ngQ lái Xe; thirc trang chAp hành pháp iut ye
TTATGT cüa ngthi diêu khiên phi.rang tin; van dé mat an toàn gia thông, tai nan
giao thông do n.gu&i Iái xe sir dirng ruqu bia; sfr diing din thoai vâ không thAt dày
an toàn. Nhtng nguy cc', h 1iy, tác dng tiêu circ dn xã hi tü nhcrng vi TNGT
thárn khôc; nhcng giái pháp nh.m nâng cao thrc, trách nhim cCia nguôi diu
khiCn phi.ro'ng tin.
5. Di tirçrng dy thi
- TAt cá ca quan, to chirc, cá nhân là ngu&i Vit Nam, sinh sang và hoat dng
trên IAnh thô Vit Nam du ducic tham gia dr thi (không phân bit chuyên nghip
hay không chuyên nghip).
- Các thành viCn Ban to chirc, Ban giárn kháo không duc tham gia dj thi.
6. Cáe hoit dng chmnh cüa Lien hoan phirn
6. 1. Hogt dóng ruyên truyén, quáng ha 1ruàc, trong Va sau Lien hoan phim
- Xây drng b nhn din truyCn thông cüa Lien hoan phim;
T chic h9p báo/thông báo chInh thrc truc Lien hoan phirn trong tháng
6/2021;
- San xuât các An phArn truyCn thông cho Lien hoan phim: áp-phIch (posters),
phim quãng cáo (trailer)...
- Tuyên truyên ye Lien hoan phim trCn các phuong tin truyn thông, trCn
song truyên hInh Dãi Truyên hInh Vit Nam, Truyên hinh Cong an nhãn dan và
các Co quan thông tAn báo chi;
- Tuyên truyn quáng cáo trirc quan ngoái tr&i và t?i các dja diem to chrc các
sçr kin cüa Lien Iioan phim (pa-no, áp-phIch. bang-rOn, phuàn, khâu hiu);
- Xây dyrig fanpage cüa Lien hoan phirn, chia sC (share) vOi cAc trarig rning
xã hi nhu: Fanpage cüa Uy ban ATGT QuOc gia, OTOFUN, OTO+ và trang Ca
nhân cta nhng nguäi Co ánh ht.râng (KOL)...
- To chüc phát song các tác phAm dat giãi trCn truyên hInh trung uang và dja
phuang cã nuâc.
6.2. H s-i d t/ii
- Don däng k dir thi (&çrc ban hânh k'm theo the l Lien hoanphirn,);
- Bàn sao GiAy chirng minh nhãn dan hoc the Can cuâc cOng dan (dói vol cá
nhán hoc tfmg t/thn/i viCn thuçäc nhOrn tOc giO);
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- Tác phârn dr thi (duçyc ghi vào ô ctrng, USB, hoc dia DVI)).
6.3. Nhgn ho sci và tác phárn di! tlii và chá'rn liii
Các tác giá dr thi gi:ri don dãng k tham gia thi, gui tác phârn di,r thi Qua
thr&ng bLru chInh hoc trirc tiêp tôi: Van phbng (Yy ban An bàn giao thông Quc
gia, so 80B Trân Hung Dqo, quIn Hoàn Kim, TP Ha N3i; di dç3ng 0903484843;
Email: ntsc.vn@gmail.com.
Ban to chirc sap xêp ljch chrn thi; Ban giám khão chãm thi so kháo, chung khão
chQn ra tác phâm xuât sac trao giái trong dém trao giãi Chung kt Lien hoan phim.
6.4. TO chá'c lé tOng kIt trao giái Lien hoan phim
LC trao giãi dLrçyc truyên hInh trrc tip trên song Dài Truyn hInh Vit pam.
6.5. Hogt dç5ng truyCn thOng sau Lé tOng két và trao giOi Lien. hoan phim
- T chirc phát song các phim dt giái trên sOng Dài Truyn hInh Vit Nam,
TruyCn hInh CAND và Truyên hInh TTXVN, dài truyn hinh các tinh, thành phO ti
dOng dão ngi.thi xem truy&n hInh, quAn chrng nhãn dan.
- Các tác phâm dat giãi ducic gui dn Ban An toàn giao thông các tinh, thãnh
ph d sü diing là tài 1iu giãng day, tham khão, bi duO'ng tuyên truyén pháp luit ye
TTATGT trong h thng CáC co sâ giáo dic.
7. Co cu to chüc cüa Lien hoan phim
7.1. Ban TO chzc Lien hoan phi in
a) Co câu Ban to chrc:
- Trthng ban: Lãnh do Uy ban An toàn giao thông Quôc gia;
- Các Phó trithng ban: Lãnh dio Cc Cánh sat giao thOng, B) Cong an; Ciic
Din ãnh - B Van hóa, Th thao vã Du lich; Cc Phát thanh, TruyCn hInh vâ
Thông tin din tü - Bô Thông tin và TruyCn thông.
- Các Uy viên: m&i di din Dài Truyn hinh Vit Nam, Van phOng Uy ban
An toàn giao thông Qu6c gia, PhOng 4 — CIiC Cânh sat giao thông; COng ty O to
Toyota Vit Nam.
b) Nhirn vu chinh cOa Ban to chi.rc:
- DiCu hành và chi do triên khai rni hot dng cüa Lien hoan phirn; giái
quyêt mQi vn d phát sinh trong sut qua trinh to chuc Lien hoan phirn.
- Thành 1p Ban giám kháo, TO thu k Lien hoan phirn;
- Xây dirng The I cüa Lien hoan phim;
- Ban tO chxc lam Vice theo nguyen tc tp trung dan chü, biCu quyCt theo sO
dOng.
7.2. ro i/itt k' gitp vic Ban tO c/itc
- Bao gm can b, chuyên viên và nhân viCn Van phOng Uy ban An toàn giao
thông Qu6c gia, Cic Cánh sat giao thông, COng ty 0 to Toyota Vit Nam;
- S lu'çmg thành viCn và nhirn vçi ci the cüa To thu k' do Ban to chtrc quyCi
djnh.
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7.3. Ban Giárn kháo
Ban to chirc có trách nhim rni các chuyên gia trong linh vrc din ánh,
truyên hInh, truyn thOng, thành 1p ban giám khào chârn thi.
(Các than/i v/en Ban to cht'cc, Ban Githm khtho sê cO thOng bOo ci the sau)
III. TO CHUC THV'C HIN
1. Uy ban An toàn giao thông Quc gia
- Là don vj chU trI xây dirng, ban hành kt hoach và chi d?o cong tác to ch'rc
Lien hoan phim;
- Ban hành các van bàn dê to chirc Lien hoan phirn;
- Giao Van phông Uy ban An toân giao thông QuOc gia là du rni phOi hpp
vOi cAc Co quan. dan vj tO chrc Lien hoan phim, chiu trách nhiêrn nôi dung, tham
rnuu cho Uy ban An toàn giao thông QuOc gia tO chrc Lien hoan phirn.
- Chju trách nhim sr dung và thanh toán kinh phi to chrc Lien hoan phim
theo diing quy dnh.
2. Cçic Cãnh sat giao thông - B COng an
Là co' quan phôi hçip tO chrc Lien hoan phirn toàn quOc ye An toàn giao thông nãm
2021:
- PhOi hgp vâi Van phông Uy ban An toàn giao thông QuOc gia và các co quan.
don vj lien quan to chtrc thành cong Lien hoan phirn;
- PhOi hçip cñng Van phOng Uy ban An toàn giao thông QuOc gia, Cong tv 0
to Toyota \7 jt Narn và các dan vj truyên thông len kê hoich và ni dung chi tiêt
cho hot dng LC tOng kCt và trao giái.
- PhO biên, truyên thông rng rãi thông tin ye kC hoch tO chrc LiCn hoan
phim den các co quan, don vi truc thuôc.
3. Các B, Co quan ngang B là thành viCn Cy ban An toàn giao thông QuOc
gia dC nghj phát dng cuc thi Lien hoan phirn trong phrn vi các don vj thuc
trách nhim quãn l' cüa mInh.
4. Trung uang Doàn thanh nién Cong san Ho ChI Minh, Hçi Lien hip phçi nr
Viêt Narn, TOng Lien doàn lao dng Vit Narn và các doàn the xa h5i khác phd
bidn, thông tin rng rai v Lien hoan phim den các don vj thành viCn lien quan; vn
dng các tO chiirc, Ca nhãn tnrc thuc tharn gia dir thi Lien hoan phirn.
5. Ban An toãn giao thông các tinh, thãnh phd trlyc thuc Trung u'o'ng
- Phd biên, truyên thông rng rãi thông tin ye kC hoch tO chrc Lien hoan
phirn dn các Co quan. dan vj, các tO chrc, cá nhân trCn dia bàn tinh, thành phd;
- Ngoài các tác giá, nhórn tác iá. cáo tO chrc trçrc tiCp gri hài du thi ye Ban to
chrc, d nghj Ban An toàn giao thông tinh! thânh phd là dâu mdi ti da phuang chu
trách nhim phãn cong và lra chpn tOi thiCu 02 tao phOrn gri ye dr thi Lien hoan
phirn;

- Ho trçY kinh phI di lai vá kru trô cho di din to chüc, cá nhân cüa dia
phuang có tác phrn dit giái tharn dir L trao giái Lien hoan phim ti Ha Ni.
6. Dài Truyn hlnh Vit Nam
- Phàn cong nhân si.r tharn gia là thành viCn Ban tO chrc Lien hoan phim;
- H tr các hot dng phô bin, truyn thông v Lien hoan phim trCn các kênh
song cüa Dãi; san xut chtrcxng trInh dng hành lien quan den Lien hoan phim.
- Phát song trrc tiêp U trao giái Lien hoan phim;
- PMi hop ciing Uy ban ATGT Qu6c gia, Cc Cánh sat giao thông — B Cong
an và các don vj lien quan xây drng ni dung, kjch bàn chi tiêt cho Lê trao giái;
7. B Van hóa, The thao Du llch
- Cp phép cho Lien hoan phim;
- Giao Cic din ánh:
+ Phân cong lânh dao tham gia là thành viên Ban tO chirc Lien hoan phim;
+ Phôi hop Van phOng Uy ban ATGT QuOc gia. Ciic Cánh sat giao thông B COng an, hoàn chinh quy trInh, thu tic to chtrc Lien hoan phim theo quy djnh
cCia pháp lut.
8. B Thông tin và Truyn thông
- Chi do các don vj thông tan báo chI thông tin v K hoich tO chiLrc Lien
hoan phim.
- Giao Cuc Phát thanh, truyn hnh và thông tin din tir:
+ Phân cOng 01 dng chI lanh do tham gia là thành viên Ban tO chirc Lien
hoan phim;
+ Phi hop Van phOng Uy ban An toàn giao thông Quc gia, Cic Cãnh sat
giao thông — Bô Cong an t chüc chucmg trmnh truyên hInh trirc tiêp Lê tOng két và
trao giãi Lien hoan phirn.
9. Cong ty O to Toyota Vit Nam
- Tharn gia Ban t chirc I.iCn lioan phirn; PhOi hop vi Van phOng Uy ban An
toàn giao thông Quc gia, Cic Cânh sat giao thông và tO chüc các hot dng truyên
thông, Lé tong két vã trao giái Lien hoan phim.
- Dam báo nguôn kinh phi tO chirc các hot dng truyn thông và ii tng kêt.
trao giâi Lien hoan phim.
IV. KINH PHI THVC HIN
1. Uy ban An toàn giao thông Quc gia chju trách nhirn kinh phi t chüc hpp
báo, và giãi thu&ng Lien hoan phim (kinh phi trIch ti'i ngucn ngán sách bcio dOrn
Ird! tir an toàn giao thông nänz 202 / cüa (Iv ban An loan giao thông Quóc gia,).

2. Kinh phi to chüc các hot dng truyên thOng, to chi.rc chãrn phim vã LC
tong kêt trao giãi Lien hoan phirn dirqc trIch tir nguOn kinh phi dành cho các hott
dng trách nhisrn xã hi cua COng ty O to Ioyota Vit Nam.

6
thông tin lien quan den Lien hoan ph/rn dC nghj lien Ii và gôi ye Van
phèng Uy ban An bàn giao thông Quc gia, s 80B Trn Hung Dio, qu(in
floàn Kilm, TP Ha Ni; di d3ng 0903484843; Email: ntsc. vngmail. corn.
MQ1

Noi nhân:

- PTTg Tnrong HOa Blnh - CT UBATGTQG (dé b/c);
- Các Phó Chü tich UBATGTQG;
- Các ca quan thành viên UBATGTQG:
- Bô Vn hóa Th thao Va Du lich;
- B Thông tin và Truyn thông;
- Dài Truyn hInh Vit Nam;
- Ciic Cành sat giao thông - B CA (dé p/h);
- Truyn hInh Cong an nhân dan;
- Ban ATGT tinh, thành phô tri1c thuc TW;
- Các ca quan thông t.n báo chi, truyn hInh
- Cong ty Toyota Vit Narn (dê p/h);
- Liru: VT.

KT. CHU TICH
PHO CHU TICH

uiIt Vit Hñng

