
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA V1T NAM 
Till  xA CUA  LO Dôc Ip  - Ty do - FIinh phüc 

S6: 180/KH-UBND Ci'ca Lô, ngày 11 tháng II näm 2022 

KE HO4LCH 
Triên khai thii'c hin mt s nhim vi trçng tam 

Dê an 06 cila ChInh phü trên dja bàn thj xä Cü'a Là 

Thrc hin K hoach s 771/KH-UBND ngày 07/11/2022 cüa UBND tinh 
Ngh An v trin khai thrc hin môt s nhirn vu trQng tarn D an 06 cüa ChInh 
phü trên da bàn tinh Ngh An, UIBND thi: xã ban hành K hoach triên khai thçrc 
hin rnt s nhirn vi;i trong tarn cüa D an 06 trên dja bàn thj xã Ci:ra Là nhu' sau: 

I. MIJC DICH, YEU CAU 
1. Trin khai irng ding Ca sâ dui 1iu quc gia v dan cu' trong qua trmnh 

chuyn di s tai  dja phirang d darn báo phuc vu trin khai thijc hin kjp thà'i, 
có hiu qua các nhiern  vi;i cüa D an 06 tai  thj xã Cira Là. 

2. Nâng cao vai trô, trách nhiêrn cüa nguii dü'ng du, di ng[i can b, 
cong cli(rc, viên chirc thuc các Ca quan, dun vj lien quan trong thuc hin các 
nhiin vu tai  D an 06. Phát huy vai trà cüa T cong the, T6 giüp vic trin khai 
EM an 06, T cong ngh s c5ng  dng  tai  ca si là nàng ct trong hung dan 
thirc hin djch vi;i cong. chuyn di s& 

3. Str dijng các diki kiên ha thng cüa th xã d trin khai thi;rc Iiin hiu 
qua EM an 06, bào darn an ninh, an toàn và bào inst  bi rnt thông tin cong dan; 
tuân thu chat  chë quy trinh nghiêp vi;i darn bão thi;rc hicn dung theo quy dj nh c6a 
pháp lust  nhung darn báo ngu'äi dan ducrc  huung t6i da nhu'ng tin Icli tü 1-)ê an 
06. 

4. Qua trInh trin khai phái thuc hin dung quy dnh, cà tTong tarn, trong diem, 
dat hiu qua cao phtjc vi;i inic tiêu phát trin rng dijng dtt 1iu v dan cu, djnh danh 
và xác thrc din tir, phü hcp vri yêu cu t1irc t, dc dirn tai  dja plurung. Chü dng 
trao di, phi hcip Phàng Cành sat QLHC v TTXH Cong an tinh d triCn khai 
thi,rc hin các nhirn vçt báo darn cht 1ucng,  hiu qua, dñng 1 trInh. 

II. NO! DUNG KE HOACH 
Các Phàng, ban, nganh, doàn th cp thj xã, UBNID cp p1urmg tip tue 

chi dao,  trin khai thuc hien nghiêrn tüc, quyt liet cac nhirn vi,i theo I( hoach 
67/KH-UBND ngày 31/3/2022 cüa UBND thj xä trin khai thçrc hiên EM an 06 
trên da bàn thj xâ Cra Là và các van bàn clii dao,  hu'ng dn thijc 1iin. Dtc 
bit, tap trung clii dao,  khn tnrang tIc hin rnt s nhirn vi,i trpng tam sau: 

1. Cong an thj xä - Co' quan thwô'ng tlVc  T cong tác 
(1) Ph6i hcTp v9i các ca quail, dun v có lien quan tharn mini T cOng tác 

EM an 06 thj xã clii dao  thirc hin càc nhirn vi;i cüa I( hoach nay. 
(2) Chü dông trao di, d xuit vi Trung tam Ca sc dU' 1iu quc gia ye 
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dan cu, PhOng Cãnh sat QLHC v TTXH Cong an tinh d ducic hu'âng dan, ho 
trcY giài pháp thu'c hen hiu qua các nhiern  vu D an 06. 

(3) Thrc hin các nhiern  vij lam sach  dr 1iu dan cir; cp, quãn l can du'óc 
cong dan gân chIp diên tr và cp tài khoãn dinh danh diên tfr theo k hoçich cüa 
Cong an tinh. 

(4) Phi hcip Van phOng Hf)ND-UBND thj xä clii dao  cp ca sO tO chñ*c  rà 
soát cac dja dirn phü hcip d tharn rntru b trI phuang tin tuyên truyn, may 
tinh, ming internet d 1mng dan, h tr ngixäi dan thrc hin các thu tiic hành 
chinh qua djch vçi cong trçrc tuyn (khu chung c.r, B phn Tip nhn và Trá k& 
qua, dia  dirn phñ hap khác...), phn du 100% các pinräng duc b trI các da 
dirn giñp nguäi dan thrc hien  djch vij Cong trirc tuyn, xây drng mô hInh triii 
khai các dich vçi cOng tru'c tuyn. Niêrn yt các thu tic hành chInh, phi, lê phI và 
cac 11u'ng dn thrc 1iin djch vij cong trc tuyn ti các da diin trin khai 
(Hoàn than/i tricó'c 25/11/2022,). 

Phi hp Van phóng HDND-UBND thj xä, Phóng Van hóa, Thông tin và 
Truyn thông, các dan v lien quan xay dimg rnô hunh trin khai các djch vii cOng 
trçrc tuyên. 

(6) PMi hcTp PhOng Y M, Trung tam y M, PhOng Giáo dgc Va Dào tao, 
PhOng Tài chInh - K hoach  nghiên cru, xây di,rng mô hinh tip nhn thông báo 
luu trt tai  bn1i vin, tm?Yng hçc, nhà khách, nhà cong vt',  ca sâ kinh doanh luu 
trñ vi chü'c nãng chinh grn: Quán 1' khách san,  nba hang và tr dng thông báo 
luu trñ gân vài s hOa dtr lieu khi Civic Cánh sat QLHC v TTXH, B Cong an 
trin khai phn rnrn quán l' luu tri cho các ca s& (hoàn thành trw&c 
15//i 1/2022). 

(7) PMi hcp vi PhOng Lao dng - Thu'ang binh và Xã hi, Báo hirn Xä 
hOi th xà, các dan vj lien quan xây drng rnO hInh cp tài khoán an sinh xa hi 
d cp tãi khoãn an sinh xa hi và h6 tr chi trá không ding tin rnt (hoàn 
than/i tnc&c 20/12/2022,). 

(8) Phi hap vi Van phOng HDND-UBNID thj xã tham muu ChU tjch 
UBND thj xã (TO trung To cOng tác D an 06 thj xa) t chirc kirn tra, don dc, 
huOng dan các ca quan, don v trên dja ban t6 chrc thrc hin k hoach  nay (tIic 
hin thu'àng xuyen). 

2. Van phông HDND-UBND thj xä 
(1) 

Ph6i hcp Cong an thj xa tham muu Chü tch UBND thi xã chi dao  quy& 
lit các PhOng, ban, ngãnh, ca quail, dan vj có chirc näng tip nhn, giái quyêt 
thu nic hanli chInh, giao djch dan sr nghiên cüu, si.r dgng phñ hp, hiu qua 07 
phu'ang thrc sñ' dung thOng tin cong dan thay th viec  yêu cu xuAt trinh S h 
khâu, SO tam  trü khi giai quyt các th tijc hành chInh, giao dch dan si,r nhm 
tao diu kin thun 1i, giárn phin ha, báo dam quyn, 1i Ich hcip pháp cüa 
cong dan theo quy djnh cña Lut Cu tni Va huàng dn tai  COng van s6 5672/C06- 
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TTDLDC ngày 22/8/2022 cUa Cue Cánh sat QLHC v TTXH B Cong an 'Hoàn 
thành vic tham nucu thcc hin tncóc ngày 15/11/2022 và kiém Ira, giám sat 
thic&ng xuyen). 

(2) C1ui trI, phi hcip vâi Thi doàn trin khai các rnô hinh dim cüa dch vu 
cong trirc tuyn tai kini dan cr, B phn Tip nhn và Trã kt qua cap thj xa, 

p1nr?ng (theo hrning dn cUa tinh); Phi licip Cong an thj xã rà soát, hithng dn 
các dan vj, dja phuang b trI phuong tien  tuyên truyn, may tInh, mng internet 
(02 may tInh cO kt Mi internet, 01 may in, 01 may scan), các tài lieu luro'ng dii 
ti các kini virc dông dan cr d hmng dn ngui dan thijc hien  djch vti cong qua 
Cng dch vi cOng qMc gia và H th6ng Thông tin giái quyt TT]-{C tinh (Hoàn 
thành tricó'c ngày 25/11/2022). 

(3) Tang cuong cOng tác tuyên truyn v VneID và các ni dung D an 06 
ti B phn tip dan và trà kt qua c.p th xà, cp phthng trên dja bàn tlii xã. 
'hoàn thành tricác ngày 15/12/2022). 

3. Phông Tu' pháp: Trién k/wi v&c  s6 /iOa toàn bO dfl' llii /i3 tjc/z trên 
c•ia bàn t/zj xii 

Dái vài di? lieu dã s hóa. 
- Phi hcp vi Cong an thj xã d kirn tra, rà soát, di sánh, lam sach giü'a 

du lieu  tu pháp dä nhp trên dja bàn thj xã vài Ca s6 d lieu qMc gia v dan cu 
(Hoàn thành trithc ngày 25/11/2022); 

- D xut tliçrc hien  trin khai lam sach  dü  lieu  tu pháp trên dja bàn toàn 
thj xã tü kt qua rà soát, d6i sánh (Trin khai trzthc ngày 10/12/2022). 

(2) Di v&i di? iiii chu'a s hóa (tric sd 1iu Tic pháp dang lht'c hin dthi 
h& ngày 31/12/2022,): 

- Chi dao  Tu pháp phux?yng chü trI, phM hcrp vii COng an các plmäng dê 
tlrc hien  nhp dr lieu (Hoàn thành nhp di? iiu tru'àc ngày 30/01/2023). 

4. Phông Van hóa - Thông tin 

(1) Clii dao  tang ciring cOng tác tuyên truyn triên khai D an 06 bang t 
rai thông qua ma Qrcode (Hoàn thành tricó'c ngày 15/11/2022). 

(2) Trin khai tuyên truyn v tiên 1db cüa dinh danh dien  tü, djch vu cong 
a bieii pháp xac tlirc thOng tin cá nhân tin tii bO S li khu (Thtcc h/çn 

thithng xuyen). 
(3) Clii do Trung tarn Van boa - Th thao và Truyn thOng th xä tang 

cuäng dang tái bài vit, bàn tin, phóng sij, phàt thanli... d tuyên tniyn, pM bin, 
cp nhât cung cp thông tin dy dü, sâu rng dn qun ching nhân dan v các ni 
dung lien quan dn D an 06, dc biet  là  viec  thirc  hien quy dnh cüa Ltit Cu tr(i 
2020 v viec  S h kh.u, S tarn  tri.'i së ht giá trj sü dung sau ngày 31/1 2/2022 và 
vic sü dung các phuang thirc giao djch sU' dung thông tin (nhu th can cisOc cOng 
dan; djnh danh dien  t1r...) thay viec  xut trInh S h ldiu, S tarn trii khi th'c hien 
thu tiic hành chInh, giao djch dan sr (hoàn thành tru'ó'c ngày 15/11/2022 và thcc 
hin khm tra, don dc thicàng xuyên. Tài 1/eu htcáng dn phic vii cOng iác tuyên 
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truyên, dào tao, tap hudn: Truy c.p vào wesite: tailieuhuongdan.dean06.vn  dê 
tài vâ in phiic vi yêu cu cong tác). 

5. PhOng Ni vti 
Cung cp dtu rni, lap danh sách các can b,công chirc, viên chIrc lam cong 

tác chuyên mon D an 06 chu'a có kin thüc v Cong ngh thông tin dê gcri S& Ni 
vti tng hcip gcri Ciic Cánh sat QLHC v TTXH B Cong an cp tài khoán và str 
dtng phn mrn h thng dào tao trrc tuyn (Hoàn ihành tru'ó'c ngày 15/11/2022). 

6. Phông y t, Trung tam V t 
- PhOng V t: Tharn mull van bàn d nghj các CG s khárn chira bnh 

kMn tnmng trang bi các dtu dc d dy rnanh khárn chüa bnh sñ' dung  CCCD, 
VNeID thay th the bão hirn y M (Hoàn thành tru'ác ngày 15/11/2022) và trin 
khai tip don ngi±i bnh di khárn chüa bnh bang CCCD gn chip din tir hoc 
qua 1mg dung  VNeID thay th the Bào him y t. 

Chi dao  các cci s Y t trên da bàn ph6i hcrp vài Cong an phixäng thçrc 
hin vic thông báo lint trlj thông qua Djch vij cOng cho benh  nhân, ngi±i nhà 
bênh nhân khi luu trñ qua dérn tai các co s khám, chüa bnh theo dñng quy 
djnh ciia pháp 1ut. 

- Trung tam V t: Trang bj du dQc và trin khai tip don nguäi bênh di 
lchárn chfta bnh bAng CCCD gAn chip din tIm hoc qua imng dijng VNefD thav 
th the Báo him y M (thc hin lrtró'c ngày 25/11/2022). 

- Thçmc hin vic thông báo lint trñ thông qua Dch vij cong cho bnh 
nhân, ngisäi nhà benh  nhân khi km trü qua dêrn tai  các co s khám, chia bnh 
theo dung quy djnh ciLia pháp Iut. Báo dam 100% phài thijc hin thông báo lint 
trü qua dich vit cOng trirc tuyn hoc qua phn rnrn thông báo kru tnt ASM do 
Cuc C06 phát trin. 

7. Phông Giáo diic vã Dão to 
(1) Tniên khai giãi phap thu, np hoc phi khOng dñng tin int trong các co 

s giáo dijc trên dja bàn: Th6ng kê s lung giào viên, các giái pháp thu np 
hQc phi ma các ca s& giáo diic dang sIr ing trén dja bàn thj xa (hoàn ihành 
tru5c ngày 15/11/2022). 

(2) Ph6i hap vth các dan vi lien quan tnin khai thrc hiên thu, np hçc phi 
khOng dung tin mt khi cO van bàn hung dn. 

8. Phông Lao dng - Thuirng binh, Xã hi 
GIn dC lieu thông tin di tmng trci cp, nguäi có cOng len Cuc  Cânh 

sat QLHC v TTXH B Cong an (file excel) d di sánh, lam sach  dCr  lieu,  xac 
tinrc tMng nht s dinh danh cá nhân (Hoàn than/i trzthc ngày 15/11/2022). 

(2) PhOi hap các ngân hang trén dja bàn, Cong an thj xã và các dan vi Co 

lien quan tin hành cp tài khoán an sinh, thuc hin clii trá h nglièo các khoán 
trçi cp dam bão dñng di tuccng (Hoàn thành tncóc ngày 20/12/2022). 

9. PhOng Tãi nguyen và Môi tru'ông, Chi nhãnh VPDK dt dai 
Dd/ vol drt i/eu cW sd hOa: 
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- D xut thij'c hin trin khai lam sach dtr lieu chü sir dçtng dt trn da 
bàn toàn thj xà tir kêt qua rà soát, d6i sánh (Trith'i kiwi tru'&c ngày 10/12/2022). 

(2) . ,. . 
Dot vat du' lieu chica so hoa: 

- TMng kê các tru?yng hc'p dã dü diu kin nhixng chu'a s hOa d 1p  biêu 
rnâu thông nhât vâi Ca sr dti 1iu quc gia v dan cr (Hoàn thành triiâc ngày 
15/11/2022). 

- Ph6i hcip Van phông HDND-UBND thj xã chi dao  T cong tác D an 06 
cap phu'à'ng nhp dir 1iu clura s hOa tlnic linh v'c ciia PhOngTài nguyen và 
Môi truyng vào Ca si dt 1iu quc gia v dan cu' (Hoàn thành tnthc ngày 
31/12/2022). 

10. Trung tam Van hOa - The thao và Truyn thông 
Xây drng các tin, bài, phóng sij' tuyên truyn các ni dung lien quan dn 

D an 06 trên dia bàn thi xa Ctra Là, dãc bit là cong tác triên khai thçrc hiii cüa 
các PhOng, ban, ngành, dja pinrang; vic thixc hin quy djnh cüa Lut Cu' tr6 
2020 v vic S h kh.u, S tarn  trii së h& già tr sü' diving sau ngãy 31/12/2022 và 
sr diing 07 pilirang thüc thông tin d thay th... ChCi dng lien h, hja chQn rnt 
s dan vi,  dja phixang d xây drng tin, bài, phOng sr tuyên truyn (hoàn ihành 
tin, bài phóng sic tru'ó'c ngày 25/11/2022 và thl(cc ii/n iuyên truvcn lhu'ông 
xuyên,) 

11. Dê nghi các Chi nhánh Ngãn hang dOng trên da ban thj xä (theo 
chü'ng näng, nhim vi cila tirng ngãn hang) 

(1) Nghiên ci'ru, tIch hc'p các giâi phàp phü hcip vi tñ'ng dan vj, t6 chi'c 
kt ni, sü ding các thit b xác thuc trong hoat dông cho vay (I-bàn ihành 
tncó'c ngày 3 1/12/2022). 

(2) Chü trI, ph6i hcip vi Cong an thj xa c.p tài khoãn an sinh cho các d6i 
ti.rqng thuc dien  chInh sách thông qua VNeID (hoàn thành iru'ó'c ngày 
20/12/2022). 

(3) ChU tn, pMi hcip vOi Cong an th xã và Phàng Lao dng - ThLro'ng binh 
và Xã hôi len phurang an chi trã clio các h nghèo các khoân tr cap darn bäo 
dñng di t1.rclng (hoàn thành tncóc ngày 20/12/2022). 

12. Bão hiêm xä hôi Cü'a Là 
- PhM hcip vi COng an th xã d rà soát, di sánh, lam sacli giü'a dfi' liCu 

Bão hirn y th trên dja bàn thj xa vOi Ca sä dtr lieu quc gia ye dan cr (f-bàn 
thành tru'ó'c ngày 30/11/2022). 

- Nang cao t' i h sci djch vu cong trc tuyn trong do: DOi vài djch v 
cong thit yu dä hoàn thành tIch hop  len cong djch vij cOng quôc gia darn bâo 
ti thiu 50% h sa &rcic tip nhtn trurc tuyn trên Cong dch vit cOng. Dôi vài 

các djch vi cong cOn lai darn báo tôi thiêu tir 20%-30% ho so' du'cc tiCp nhn 
trçrc tuyn trên cng dch vij cOng. 

13. P hông Tài chInh - Kê hoch 
Chü dng nghiên cru và chü tn, phôi hop  các PhOng, ban, ngành, dja 
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pliu'ong lien quan d tharn rnu'u UBND tM xã b tn ngun kinh phI dê ho trci vic 
trin khai thrc hin hiêu qua các nhirn vij trQng tarn cña Be an 06 theo kê hoach. 

14. 1Jê nghi Thj Doãn chü tn, phi hcip vâi Cong an thi: xä, Van phOng 
HDND-UBND thi: xa, các co' quan, don vi cO lien quan phát dng den các to 
chi'c Boàn co s trên dja bàn thj xã d tnin khai ho tr to chñ'c, cá nhân dang 
kj', kIcli boat djnh danh din t1r và sr ding dich vij cong trc tuyên tai  Bô plin 
Tip ni-ian và Trà k& qua dip thj xa, dip phu'äng và rnô hinh diem cüa djch vij 
cOng trçm'c tuyn tai khu dan Cu'. 

15. UBND cäc phu'ô'ng 
- Tp trung clii dao  các T cong tác triên khai D an 06 cap phu'äng, khôi 

phOi hcp CáC co quan, don vi:  thijc hiên các nhiêrn vij D an 06 trên dja bàn. 
Thành 1p các T h tr do Doàn viên thanh niên lam lrc lung nOng cot d 
Iurng din và tnjc tiêp giñp to chu'c, cá nhân thrc hin CáC thu tijc hành chInh 
trçi'c tuyn qua Cng djch vii Cong qu6c gia và H th6ng Thông tin giài quyt 
TTHC tinh. 

- Clii dao  tang cu'äng thrc hin cOng tác tuyên truyn D an 06 tai d4a 
bàn. Chü dng b trI ngun kinh phi d nghiên cru, lap dat pano phmc vij tuyên 
truyn v VNeID và các n5i dung B an 06 tai 100% các B phn Tiêp nhn và 
Trà kt qua dip pluräng (hoàn thành tru'ó'c ngày 15/12/2O22). 

- Nâng cao t' l h so di:ch  vij cOng tnirc tuyn trong do: Di vi djch vii 
cOng thit yu dà hoàn thành tfch hcTp len cng di:ch  vu cOng quc gia darn báo 
ti thiu 50% li so duccc tip nhn true tuyn trên Cng di:ch  vij cong. Di vi 
các djch vu cOng cOn 'ai  darn báo t6i thiu tii' 20% - 30% h6 so du'cc tip nhn 
trçi'c tuyn tnên cng djch vi cong. 

Lit'ii j: Các plibng, ban, ngànli cap dij xa, UBND p/lu'à'ng phO biên 
quán trit dn 100% can b5,  dàng viên, cOng nhân, viên chrc, lao dng h 
dOng trong các co quan, don vi:  thuc quyn quán 1 hiu, narn ducic vic thij 
hin cac phu'ong thñc sü' diing thông tin thay viec  xuat trInh S h khu, SO tal 
trm khi thçrc hiên thu ttic  hành chInh, giao djch dan sir. 

YCu cdii 100% can bô, clang v/en, cong nhdn, v/en chtc, ngu'â/ lao dn 
!hi:t'c iikn v/c clang k,) và th diing tà/ khoán cl/nh dan/i d/n ti, th dtng i' 
diing 1/NelD (mIre 2) phic vii g/th/ quyê't các thz ttc hành ch[nh, g/ao d/ch din 
st' (hoàn thành tru'O'c ngày 30/11/2022,). TuyCn truye'n cho ngithi than trong g a 
cllnh, ban b, hang xóm. . .kIch hoat cl/nh danh d/n tz (VneID,) mñ'c 1 và dEn J5 
phn mç13t ci'ca COng an th/ xä dê dtrçic cdp cl/nh danh d/n ttt mi'c 2, clap thig yu 
c6u su dzing thông i/n din tic thay the' các logi g/cly 10' cO nhán khOc. 

III. TO CHU'C THIJC HIN 
1. Can dr ni dung K hoach, các PhOng, ban, ngành, dia phu'o'ng ki n 

truong xay dij'ng Ke hoach tnien khai. thrc hiçn phu hp vi chlrc nang, iihiêm i, 
phân cOng nhirn vij, cij the, giao trách nhim, thçrc hin xong tricOc n, ày 
15/11/2022. Djnh k' hang tuan, tháng báo cáo kt qua thijc hin gIn v IJBND thi 
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.\i (qua COng an thi xà) ctê thco dOi, tOng hçip vâ báo cáo Ran chi do tinh. 

'I'hu throng các Phông, ban, ngành. Chu tjch URNE) các phu'ong phai 
ihuon xuyen clii dao, kiêni tra, dOn dôc; nãm sat nhiêrn vu. l trInh, tin do 

Wuc hiên cia don vi; chiu hoàn toãn trách nhirn tiuó'c Chu tch URN I) tH xI 
\C <ci qLla, tiên do thyc hiên Dê an 06 cüa Co.  quan. don j. dia ph1RmflL uinh 
) iii 1. rae h 

2. Giao Phông NOi vu chü trI, phOi hap vOl COng an th xà. Vn phOng 

IDND-1JRNI) thi xâ d6 tham muu IJI3ND thi xâ du'a k3t qua thuc hin D3 Cm 

ki nict t13u chI quan trpng dé dánh giá quyêi. dnh danh hiu thi dua ciia cac 
() quail, don vi vâ cá nhân Thu truäng các co quan, don vi hang nãm. 

3. Giao Cong an thi xã (co quan thu'ông tnrc Dé an 06 thj xâ) giOp Chu 

ticli UI3ND thj xâ trrc tiêp kiêrn tra, chi dao, dOn dOe viôc triên khai thuc hiii 
C hoich nay tii các PhOng. ban, ngãnh, LJBNE) cap phung. 

('liii tn, phOi hyp Van phông I IDND-IJBN1) thi xa có trCich nhi 'rn thLrol ! 

\uvcfl trao dOi vol Phông ('ánh sat QLIJC ye TI'XI I COng all 111111 d6 Lp thoi 
ilwO gO nhung khó khãn, vu'O'ng mac, cp nht các giài pháp tr13n khai, thtrc 

hiC'n 1)3 Cm 06 vá tong hgp tinh hInh, kCt qua, báo cáo dOng cChu tch UJ3ND 

ilil xa. TO tnung TO cOng tác DC an 06 th xà de chi dg 

\o'i ji/zilli: 
i triii Lhai I) an 06/CI iinh. 

ii iii iinh: 
\ 'fiii phôri I I I)N 1)-ti E31" I) iinh: 

Ii tIo'fl2 irrc Iii I 
e IIii. ban. nginh I iêii q uan: 

I a to cIiic Joan the: 
I\ 1) CIC ph1tfoiL: 
Iiaiih \ Cn [CI' DC an 06 liii xâ: 

lw: 

i'M. IJY BAN NIIAN DAN 
CIIU ,rcii 

I)oän TiCn Dilti" 
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