
U BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
THI XA CIYA LO Dc 1p - Tir do - Hnh phüc  

S: /KH-UBND Ct'ra Lô, ngày tháng 5 näm 2022 

KE HOACH 
Giãi quyt tInh tring ngtrôi tang thang, xin an 

và ban hang rong trên dja bàn thl xã Cira Lô nãm 2022 

Thrc hiên k hoach  s 2061KH-UBND ngày 16 tháng 4 näm 2015 cüa UBND tinh 
Ngh An ye vic giãi quyêt tInh trtng ngui lang thang trên dja bàn tinh Ngh An; Chü 
truang "5 khôn" trong quàn l hot dng du ljch cüa thj xã Cira Lô. UBND th xâ Cira 
Lô xay dirng kê hoach giài quyêt tInh trng nguôi lang thang, xin an và bàn hang rong 
trên dja bàn thj xã nãm 2022, cij the nhu sau: 

I. MTJC DICH, YEU CAU VA MUC  TIEU CU THE: 
1. Miic dIch, yêu cu: 
- ra giài pháp ci th và t chiirc thirc hin kjp thi nh&m giám thiu tInh trng 

nithi lang thang, xin an và ban hang rong nai cong cong, khu du ljch trên dja bàn thj xã 
dê dam bão trt tir trj an, van minh do thj tao  diêu kin cho hoat dng du ljch, kinh tê, 
van boa xà hôi. 

- Huy dng sr tham ia cüa các ngành, các cp tp trung mçi ngun lrc, thirc hin 
các hoat dn tuyên truyên, vn dng dê nâng cao nhn thrc, vai trô trách nhim cüa gia 
dInh, cong dông và xà hi nhàm ngän chn tInh trng ngtrñ lang thang, ban hang rong 
không dung quy djnh trén da bàn thj xà. 

2. Miic tiêu ciii the: 100%s nguñ lang thang xin an, ngui tam thn lang than 
trên dja bàn thi xã dixçc dim ye gia dInh hoc dua vào ca s Bâo trçl xã hi. 100% so 
ngiiôi ban hang rong dung quy djnh pháp lut. 

I!. NO! DUNG K HOACH: 
1. Dôittrqng: 
- Ngui cao tui, tré em, ngithi khuyt tat,  già khuyt tt (k cà ngui di kern) lang 

thang xin an; 
- Nhuing ngi1i bj bnh tam than di lang thang; 
- N1ing ngithi lang thang sir ditng via h, duè'ng ph& vuO'n hoa, cOng viên, bn tàu, 

ben Xe, nhà bO hoang lam nai an, ngü. 
- Ngi.thi ban hang rong không ding quy djnh. 
2. Ni dung thirc hin: 
2.1. Cong tác tuyên truyn nâng cao nhn thirc: 
- Dy manh  cOng tác tuyên truyn, ph bin chü truang chInh sách cüa Dâng và Nhà 

nuo'c, thirc hiên chü truong "5 không" trong quân l hot dng du ljch cüa Thj Xà de 
nhân dan dtro'c biêt và tIch crc tharn gia, tao  diêu kin thun lgi cho các ca quan nhà 
nuóc trien khai to chirc thirc hin. Gia dInh, dông h và cong dOng to chrc tot vic tiêp 
nhn, nuOi duOig dOi tuçlng, phOng ngüa không dë tinh trng tãi lang thang, xin an. 



- Trin khai däng k cam kêt không d xãy ra tInh trng ban hang rong kt hcp xin 
an xây ra trong các Co s& kinh doanh, djch v du ljch, non cong cong trên dja bàn thj xã. 

2.2. Dy mnh cong tác tp trung di ttrçrng: 
a) fJó'i vâi ngztài lang thang xin an 
- DOi vii trung hqp nguii thuc dja bàn thj xã: DM tl.rçlng thuc phrning nào thI 

UBND phung do có trách nhim và có bin pháp quàn 1 giáo dtcti dja phuo'ng, k 
cam kêt quân 1 dOi tuçlng tai  gia dInh, näm trng hoàn cãnh c1i the âê cO bin pháp gi1p 
dc hçc nghê hotc nuOi du'Ong cong dông. . .NMng dOi tuçmg có h khâu thuc phung 
nay nhixng li di den phithng khác trong dja bàn thj xã thI UBND các phung phôi hqp 
dê tiêp nhn dOi tung thuc dja phuong mInh quàn l. 

- DM vâi tru?yng hçip nguii ngoài dja bàn thj xã: 
+ Nu bi& ducc noi cu trü, UBND phithng lien h lam vic vth dja phrnmg cüa di 

tuclng dê bô trI tàu, xe dira h9 ye fbi cu trü. 
+ Nu không bi& rô noi Cu trü, nu dng vào Trung tam Bão trq xã hi tinh thI 

UBND phu?mg phôi hçip vi phông Lao dng TBXH thj xã lam thu tçic dê nghj S Lao 
dng - Thuong binh và Xã hi tinh qu'êt djnh dua dôi tuçrng vào Trung tam Bão trg xa 

hi. Dôi vi nMng dôi tuçmg không dông vào Trung tam Bào trq xã hi tinh, yêu câu 
dôi ttrçmg lam cam kêt di khOi dja bàn thj xã. 

b) Di vó'i ngzthi tam than lang thang: 
Ngu?ri tarn thin lang thang cn duçc chUa trj tai  con si y t chuyên khoa cp thj tr 

len, sau khi on djnh süc khOe thI UBND phithng phOi hçip vói các phông, ban, ngành 
cap thj lien quan lam thu tic dim dôi tuçing ye vi gia dInh hoc vào con s& Bâo trg xà 
hi. 

* Di vói ngu1i tam thn nhç: 
+ Nguii tam thn nbc là nhirng ngthi trên dja bàn thj xâ: 
Di vâi trueing hçip ngithi tam thin nhç lang thang trên dja bàn và thuc quãn l cüa 

dja bàn phu&ng nâo thI UBND phuèng noni Co dOi tuçYng do chju trách nhim bat buc 
gia dInh kfr cam ket quãn 1 tii gia dInh. 

Di vi trumg hcrp ngi.thi tam thn nhç lang thang trên dja bàn có h khu thuc dja 
bàn nay den da bàn khác trong th xà thI UBND các phung phOi hqp dê tiêp nhn và 
quân l, cam kêt quàn l tii gia dInh. 

+ Nguôi tam than nhç là nhüng nguri ngoài dja bàn thj xã: 
D& vôi ngui bi& duc noni cu tri, UBNID các phung lien h tàu, xe dua dôi tugng 

ye vi gia dInh, dja phuong; Khi bàn giao dOi tugng ye vi gia dInh thI các ben lien quan 
phài có biên bàn bàn giao và gia dInh, dja phuong cüa nguri lang thang phài có cam kêt 
trong vic chàm sóc, quàn l dôi tuçmg tránh tInh trng tái lang thang. 

Di vi ngui khOng bit rô noni cu ti-n thI UBND các phung chñ dng phi hçip vài 
phOng Lao dng TBXH các phông, ban, ngành cap thj lien quan lam thu tiic dê nghj S 
Lao dng TBXH quyêt dnh dua vào các con si Bâo trq xã hi. 

* Di vi nguôi tam thin nng: 
Ngui tam than ntng lang thang trên dja bàn, UBND các phu&ng phi hçip vâi cáo 

phOng, ban, ngành lien quan: Phông Lao dng TBXH, Phông Y tê, COng An thj xâ,... 



dua di tirçYng vào diu tr tai c s chuyên khoa cp huyn trâ len sau rnt thai gian nu 
bnh thuyên giàm (Ngithi tam than nhç) thI thirc hin theo quy trInh dôi vói ngithi tam 
than nhç lang thang, nêu bnh không khuyên giàm thI UBND các phuông phôi hçp vói 
phông Lao dng TBXH lam thu tyc dê nghj So Lao dng TBXH quyêt djnh &ra vào Ca 
sO Bào tro xã hôi. 

c) Di vâi ngu'ài già, ngzthi khuyé't tat, tré m côi khóng no'i nuung tra lang thang 
xin an tgi no'i cong c5ng. 

- Nguèi lang thang là nhüng ngrOi trên dja bàn thj xã: 
Dôi vOi nguOi lang thang trên dja bàn và thuc quail i cüa dja bàn phuOng, UBND 

các phuOng nai có dôi tung vn dn nguOi than, h9 hang,... cüa dôi tung nhn nuôi 
dixOg, chãm soc dôi tucmg tti cong dông; nêu không có ai nhn nuôi dôi tuçmg thI phôi 
hçp vOi Phông Lao dng TBXH lam thu tVc  dê nghj SO Lao dng TBXH quyêt djnh dua 
vào co sO Bào trçY xä hi dê chàm soc. 

- NguOi lang thang bi& rO 0 dja bàn huyn, tinh khác: 
D& vOi di tuçmg bitt duqc nai cu trü, UBND các phuô'ng lien h tàu, xe dua v vOi 

gia dInh, dja phuong; Khi bàn giao dôi tirçing ye vOi gia dinh thi các ben lien quan phài 
có biên bàn bàn giao và gia dInh, dja phuong cüa nguOi lang thang phài có cam kêt trong 
vic chàm sóc, quân l dôi tuçlng tránh tInh trng tái lang thang. 

- NguOi lang thang không bit rô da chi: 
LJBND các phu?mg phi hçp vOi Phông Lao dng TBXH lam thu tyc d ngh SO Lao 

dng TBXH quyêt djnh dua VàO ca sO Bào trci xã hi. 
d) Di vái dO'i twclng "chàn dat" ngu'O'i lang thang xin an thu lcri bt chInh. 
UBND các phuOng phát hin kjp thOi nhu'ng nguOi "chAn dat" nguOi xin an, 1p  h 

so x0 1 theo dung quy djnh cüa Pháp 1ut dôi vOi dôi tu'ng to chOc, xüi diic và thuê tré 
em, nguOi khuyêt tt hoc nguOi già di xin an dê huOng lvi. 

e) Di vO'i dO'i tu'crng ban hang rong: 
- UBND các phuOng chu trI pMi hçp vOi di Quãn 1 trQtt tir do thj thj xà t chOc 

kiêm tra, phát hin kjp thOi nhtng ngu0i ban hang rong khOng dung noi quy djnh dê kjp 
thOi day duOi, không cho ti t.p chèo kéo khách du ljch. Dôi vOi truOng hçp vi phtm 02 
lan trO len 1p ho so xü 1 hanh chInh theo dung quy djnh cüa Pháp lut. 

- T chOc tuyên truyn, ph bin chu trucing "5 không" cho chu các khách san,  nhà 
hang, ky ôt bäi biên và thirc hin k cam kêt vOi UBND phuOng không cho nguOi ban 
hang rong vào chèo kéo khách trong khu vrc mInh quân l. 

2.3. Lng ghép, thy'c hin chInh sách an sinh xã hi, dy ngh, tio vic lam: 
- Trin khai thirc hin dy dCi, kp thOi các chInh sách iâm nghèo, chInh sách bào 

trq xã hi; vn dng các tO chOc, cá nhan ho trçi tai  cong dông cho nguOi có hoàn cãnh 
dãc biêt kho khan, nhat là tré em thuc h nghèo, nuOi khuyêt tat, nguOi già cô don, 
không nai nuong tira, giup h9 khäc phiic khó khAn dê khOng phâi lang thang kiêm sOng. 

- Di vOl nhüng di tung lang thang xin an, ban hang rong dang trong d tui lao 
dng thI phôi hp yOi các to chüc, hi, doàn the ho trV day nghe,  tao  viêc lam cho dOi 
tuçing. 



- Thông qua các hoat  dng phM hgp vi các t chüc xã hi, doàn th nhu Hi Phii 
ntt, Doàn thanh niên, Hi Ciru chiên binh, Hôi ngithi cao tuôi, Hi Nông dan,... nhn ho 
trçi d dâu cho các tré em lang thang, giüp di cho gia dInh có ngithi tam than lang thang. 

2.4. Tang cithng cong tác quãn 1 nhãn khu, h khâu: 
- Tang cthng cong tác quán 1' trt tir trj an, dc bit là kiêm tra, quán l nhân khâu, 

h khau, ttm trü dôi vâi nhttng ngiRii tr ncyi khác den cu trci tti các khách s?n,  nhà nghi, 
nba tr9. Xi:r l nghiêm các khách san,  nhà nghi, nhà tr9 cho tam  trü, km trü ma không có 
giây ti tüy than, không khai báo tam  tth, km trit theo quy djnh nhãm kjp thi phát hin, 
ngàn chn và có bin pháp phôi hçp giài quyêt không dê phát sinh tInh trtng ngui lang 
thang xin an. 

-, Thng kê tInh hInh lao dng nhp Cu, quàn l ngui ban hang rong, dánh giày, ban 
ye so,... có bin pháp giáo diic, ran de ngàn chn tInh trng lang thang. 

- Tang cung côngtác kim tra, giám sat tai  các dja bàn tr9ng dirn nhu khu virc nhà 
hang phIa dông bãi biên, các chçi, tuyên dix?ng có nhiêu quán an, diem tham quan du 
lich. 

III. TO CHUC THçC HIN 
1. Phông Lao dng Thtro'ng binh & Xã hi: 
- Chju trách nhim chU trI, phi hçip và chi dio các ngành, các cp vâ UBND các 

phung xay dimg kjch bàn c the dê to chüc thirc hin nghiêm tüc, dirt diem tInh trng 
nguèi lang thang, an xin và ban hang rong hin nay. 

- Phi hap, hithng dn UBND phuing ltp h so d nghj Sà lao dng TBXH tinh ra 
quyêt djnh dua dôi tuçmg vào trung tam Bão trq xà hi Tinh nêu dü các diêu kin theo 
quy djnh. 

- Phi hap vii Cong an thj xä, UBND các phis?ng thu gom các di tuçing lang thang 
xin an biên tithng trên dja bàn thj xâ. 

-,Hàng tun, tng hap báo cáo k& qua trin khai thirc hin cho lành dao  UBND thj 
xã dê chi dao  kjp thri. 

2. Cong an thi xã: 
- Phi hap vci chInE quyn các cp t chi1rc vic tp trung ngu1i lang thang xin an, 

ngithi tam than lang thang trên dja bàn. 
- T chüc diu tra, phát hin 'va 1p h so xir 1 theo d1ng quy djnh cüa Pháp lut dôi 

vth các dôi ti.rçlng "chän dat", to chirc xüi diic và thuê tré em, ngi.rôi khuyêt tt hoc 
ngi.thi già di xin an dê hthng igi. 

- çhi d Cong an các phuông tang cuô'ng cong tác kim tra, quân l dja bàn, thrc 
hin tot cOng tác dang k, quãn l tm trü tai  các nhà tr9, nba cho thuê, CáC co s kinh 
doanh kru trO. Phân loai dôi tugng d có bin pháp xir l. 

- Chi do Cong an các phuing phM hap vi UBND các phurng t chirc vic phát 
hin, 1p ho so nguñ lang thang dOi vi nhUng dOi tugng khôn chap hành theo quy 
djnh và phôi hap yOj phông, ban lien quan dim ngi.räi tam than ye noi cu trü hoc yào 
Co 50 chUa bênh. 

3. Phông Y t: 



- Chi dto Trung ytê thj xâ tip nhn, khám và diêu trj cho ngithi lang thang, myu 
suy kiêt và ngui tam than lang thang duçc co quan chirc nàng chuyên den. Lp ho so 
(bnh an) nhng ngui tam than lang thang, ngi.thi khuyêt tt không có dja chi sau khi 
diêu trj on djnh chuyên ye UBND thj xã dê giái quyêt. 

- Chi dao  cho Trtm y t phuô'ng tm thai tip nhn d& tuçing lang thang trên da bàn 
dé chäm sóc, ch? phân loai dôi tugng; chuân b diing c, thuôc, phuo'ng tin khi can thiët 
disa các dôi tuong lang thang, dôi tuçlng tam than ye noi Cu trü ho.c den các co sô bào 
tr xâ hi theo quy djnh; thu&ng xuyên thäm, khám sirc khôe và diêu trj bnh nhân tam 
than tti gia dInh. 

4. Phông Van hoá - Thông tin: 
- Tuyên truyn, 4n dng nhân dan tham gia thçrc hin np sng van hóa, van minh 

do thj va thirc hin cuc 4n dng "Toàn dan doàn kêt xay dimg di song van hóa" và 
chU truong "5 không" trong quàn 1 hoit dng du ljch cüa thj xa. Gàn lien vth vic thxc 
hin giài quyêt tInh trng ngui lang thang trén dja bàn khu dan Cu. 

- Chi dio ban quân l các dim du ljch, khu di tich, các dim l hi,... hung dn 
khách du ljch không cho tiên nguñ xin an, không mua do cüa ngui ban hang rong dua 
tiêu chI dja diem khong có ngui lang thang xin an, ban hang rong không diing quy djnh 
vào tiêu chI dánh giá ket qua thi dna cuôi nàm. 

5. Phông Giáo diic - Dào to: 
- Chi dao  các Trung h9c trén dja bàn thj xâ t chirc theo döi, quãn 1 và phát hin 

nhcrng em h9c sinh Co nguy Ca bO h9c dê kjp thai CO bin pháp dng viên, giüp d, lam 
tot vai trô câu nôi gha nhà trithng, gia dInh và xà hi, không dê xày ra tInh trng h9c 
sinh bO hoc, bô nhà di lang thang. 

- Chi do các Tru&ng hçc tren dja bàn thj xâ dna chuong trInh ngoi khóa ni dung 
tuyen truyên, hithng dan ye vic giâi quyêt tInh trng ngithi lang thang, xin an, ban hang 
rong. 

6. Di quãn 1 trt tty do thl: PhM hçip vOi UBND các phu0ng trirc tip kim tra 
ththng xuyên phân loi, sang 19c các dôi tlxqng. Co kê hoch phôi hp thu gom các dôi 
tugng ye dja diem theo quy djnh. 

7. Phông Tir pháp: Phi hp vi các t chirc ban, ngành, UBND các phurng trong 
cong tác tuyên truyên phô biên giáo dic pháp lutt và ho trçl ye mtt pháp l, giám sat qua 
trInh thuc hiên. 

8. Phông Tài chInh- K hoich: Phi hçip vi các phông, ban, ngànhtham mini cho 
UBND thj xã xem bô tn kinh phi dê thirc hin k hoich nay. Huó'ng dan quán 1, sir 
diing kinh phi có hiu qua và thanh quyet toán dting quy djnh. 

9. Trung tam Van hóa-Thê thao và Truyn thông: 
Chü dng xây dmg the chuong trInh, chuyên miic d tuyen truyn v cong tác giãi 

quyet tInh trng ngui lang thang, xin an và ban hang rong không dung noi quy djnh 
trén dja bàn th xã. 

10. D ngh U ban MTTQ Vit Nam thj xã và các to chü'c, doãn the: 
- PMi hçp trin khai vn dng dy mnh các hoit dng nhân do, tir thin d gillp 

dO ngithi già cO don, nguOi khuyet tat, tré em có hoàn cãnh khO khän và nhQng gia dinh 



có hoàn cành dc bit khó ldiàn,... nh&m ngàn ngüa có hiu qua nguy ci dn den tInh 
trng nguôi lang thang, xin an, ban hang rong. 

- Thirc hin cuc 4n dng "Toàn dan doàn két xây dirng nông thôn m9i, diô thj 
van minh" gän vth vic giài quyêt tInh trng ngithi lang thang, xin an và ban hang rong 
trên dja bàn khu dan cu. 

- Xây dirng chucing trInh ci th d cac hi vin ,doàn viên tham gia chuang trInh 
tuyên truyên, hurng 1rng ké hoach giài quyêt tInh trng nguôi lang thang, xin an và ban 
hang rong trén dja bàn thj xâ. 

11. UBND các phirô'ng: 
- Xây dirng k hoach, kjch bàn cii th; thành 1p t kim tra, rà soát, phân loai và có 

phuang an quãn l, bàn giao. To kiêm tra gôm các chüc danh sau: Chü tjch hoc Phó 
Chü tjch UBND là to trtthng và các thành viên: U' ban MTTQ, các to chüc doàn the 
chInh tr, Lao dng TBXH, Cong an, Tu pháp, Phuing dci,... Dông chi Chü tjch UBNID 
phuèn chju trách thim truóc UBND thj xA ye vic dê giài quyêt tInh trng dôi tuçrng 
tam than lang thang, xin an và ban hang rong trên dja bàn mInh quãn l. 

- Quán 1 t& nhân khu, h khu, phát hin các trmYng hçrp thi bO gia dInh, nai cu 
trü di lang thang xin an và bàn hang rong. 

- Tuyên truyn, vn dng gia dInE, dông hç trirc tip tim kim dua di tuqng ngui 
tam than lang thang ye nhà dê chäm soc nuôi duOng, không dê ngui than di xin an, bàn 
hang rong. 

- PMi hçxp vâi Cong an phumg trong vic tip nhn di tuçmg nguôi lang thang khi 
phát hin có nguôi lang thang trên dja bàn hotc khi ngithi dan báo tin; chi dto Tram y 
tê,phung tam  thai tiêp nEn dôi tung lang thang trên dja bàn dê chàm SOC, phân loai 
dôi tuqng và thrc hin các thu tçic trinh Cap có thâm quyên giài quyêt theo quy dnh. 

- Phi hçip v&i cac doàn th t chirc dng viên, giüp d di tugng hôi gia, nhm ngàn 
ngra tInh trng tái lang thang, xin an và ban hang rong. To chüc thirc hin tot viçc k2 
cam ket vói các Co s& kinh doanh trong vic thirc hin chü trucmg "5 khOng" cua thj xa. 

- Phi hqp Phông lao dng TBXH thj xà lam thu tc dixa di tuqng vào co s Bâo 
trçi xã hi tinh; thc hin các chê d lien quan dOi vth các dôi tuçxng phài nuôi duông tai 
Phu?mg trong thai gian chi hôi gia hoc chi dua vào trung tam bào trq xã hi tinh theo 
quy djnh. 

- Thông báo rng râi cho các co si djch vii an uông, giâi khát trên dja bàn bi&, khi 
phát hin có dôi tuçng lang thang, an xin và ban hang rong báo ngay ye UBND phu0ng 
dé kjp thai giâi quyêt. 

- Phi hqp vói Di quàn 11  trt tir do thj thj xâ t chüc kim tra, xir 12 trit d các dja 
diem buôn ban hang rong, kinh doanh tir phát trên dja bàn; phâi giâi tOa ngay khi mi 
phát sinh các diem buôn ban hang rong, kinh doanh tir phát. Kien quyet xü 12 nghiem 
dôi yój nhüng truOng hçip cô tInh yi pham, không tuân thu theo quy djnh. 

- Tp trung các giài pháp giãm nghèo, thçrc hin dy dü, kjp thai dung di tuqng ch 
do chinE sách cho các dôi tuçYng bào trV xã hi theo Nhj djnh 2012021/ND-CP ngày 
15/3/2021 cüa ChInh phü y  chInh sách tr giüp xä hi dOi yój dôi tung bão trq xã hi, 
dê giüp di yà không có ngui dan trên dja bàn phâi lang thang, xin an. 

II. Kinh phi thiyc hin 



- Ngân sách thj xã. 
- Ngân sách phuing. 
III. Ch do báo cáo: 
Di\nh k' thir 2, hang tun các dan vj báo cáo nhanh kt qua thirc hin cüa tu tfl truc 

g1ri ye UBND thj xã Cira Lô (qua phông Lao dng TBXH thj xâ, dja chi gmail: 
phonglaodongcualogmail.com) dê tong hçp. 

Trén day là K hotch giài quyêt tInh trng ngiRii lang thang xin an và ban hang rong 
trén dja bàn th xä Cra Là näm 2022, thay the Kê hoich so 95/KH-UBND ngày 
10/5/2022 cüa UBND thj xã. Can cü vao ni dung kê hotch các phôn, ban, ngành lien 
quan, các to chirc chInh trj-xã hi và UBND các phuà'ng xây dimg kê hoach triên khai 
thirc hin tti dan vj mInh. Kêt qua giâi quyêt tInh trngngui lang thang xin an và ban 
hang rong duçic dua vào chi tiêu dê xem xét, dánh giá kêt qua xêp loi thi dua hang nãm 
cüa các Ca quan, dan vj và UBND các phu?mg./. 

Nii nkmn: 
- Sâ LDTBXH Tinh (B/c); 

- TI Thj u, TT HDND; 
- ChU tjch UBND Th x; 
- Các PhO ChU tjch UBND Thj xä; 
- Các PhOng, ban, ngành Thj x lien quan; 
- U ban MTTQ và cãc doãn th Thj x; 
- UBND các phumg; 
- Luii VT. 

TM. Uc( BAN NHAN DAN 
KT.CHU TICH 

PHO CHU T!CH 

Hoàng Van Phñc 
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