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BÁO CÁO 
Tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2021, 

quý I năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2022  
 

  

Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 06/4/2022 của Ban chỉ đạo 

thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tỉnh, Ban 

Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT thành phố Lạng Sơn (BCĐ) báo cáo 

tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2021 và quý I năm 2022 và 

phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tiếp theo năm 2022 như sau: 

 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

 1. Thuận lợi 

Trong thời gian qua BCĐ luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Thường 

trực Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND thành phố; sự chỉ đạo, hướng dẫn kịp 

thời của Bảo hiểm xã hội tỉnh; sự phối hợp từ phía các cơ quan, đơn vị, các tổ 

chức chính trị; sự vào cuộc của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương trong tổ 

chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

 Các thành viên trong BCĐ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần 

trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. 

 2. Khó khăn 

Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài đã ảnh hưởng trực tiếp đến 

hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm của người lao động, vì 

vậy đã gây ra những khó khăn không nhỏ cho công tác phát triển người tham gia 

BHXH, BHYT và công tác thu nợ. 

Đặc thù các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố chủ yếu là các doanh 

nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hoạt động kinh doanh dịch vụ là chủ yếu, không phải các 

đơn vị sản xuất, không có các khu công nghiệp lớn, do vậy ảnh hưởng đến công 

tác khai thác, phát triển người tham gia BHXH.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

 1. Công tác chỉ đạo điều hành 

 Tham mưu UBND thành phố ban hành: Quyết định số 1615/QĐ-UBND 

ngày 22/6/2021 về thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT 



2 
 

trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Công văn số 2545/UBND-LĐTBXH ngày 

27/8/2021 về việc tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo  hiểm y 

tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố; Kế hoạch số 186/KH-UBND 

ngày 29/6/2021, Kế hoạch tuyên truyền bảo hiểm xã hội đến năm 2025; Kế hoạch 

số 144/KH-UBND ngày 10/5/2021 về việc thực hiện chỉ tiêu đối tượng tham gia 

BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2021. Công văn số 

41/UBND-LĐTBXH ngày 07/01/2022 về hướng dẫn mức đóng BHXH đối với 

lao động là công dân người nước ngoài và thực hiện hỗ trợ tiền đóng BHXH tự 

nguyện cho các đối tượng tham gia theo quy định. 

 2. Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về 

BHXH, BHTN, BHYT 

Chỉ đạo các cơ quan thành viên BCĐ tăng cường công tác phối hợp, tổ 

chức tuyên truyền các chủ trưởng của Đảng, quy định mới của Nhà nước của tỉnh 

về chính sách BHXH, BHYT.  

Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, 

BHTN, BHYT tiếp tục được đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp thực 

hiện, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm, đa dạng, linh hoạt 

phù hợp với đặc điểm phong tục tập quán, truyền thống văn hóa, tâm lý từng 

nhóm dân cư; chú trọng phát huy ưu thế của các hình thức, phương pháp truyền 

thông hiện đại, đa phương tiện, trên các ứng dụng internet1…để người dân có thể 

tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về chính sách BHXH, BHYT. 

 3. Công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT 

a) Công tác thu 

* Năm 2021, thu BHXH, BHYT: 448,6 tỷ đồng, tăng 12 tỷ đồng so năm 

2020, đạt 100,02% so với kế hoạch, trong đó: 

- BHXH bắt buộc: 290 tỷ đồng, đạt 99,85% kế hoạch giao;  

- BHXH tự nguyện: 15,8 tỷ đồng, đạt 100,24% kế hoạch giao;  

- BH thất nghiệp: 17,2 tỷ đồng, đạt 99,34% kế hoạch giao; 

- BHYT: 128,2 tỷ đồng, đạt 100,48% kế hoạch giao; 

                                        
1 Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử BHXH tỉnh  đăng tải 324 tin bài, 113 văn bản, 01 video; 

Chuyên mục “Bảo hiểm xã hội với cuộc sống” trên sóng truyền hình: 13 tin bài, 32 phóng sự; chuyên mục “Bảo 

hiểm xã hội với cuộc sống” trên Báo Lạng Sơn: 57 tin bài; BHXH tỉnh tổ chức 22 Hội nghị tuyên truyền chính 

sách BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố với 927 người tham dự. 
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Số nợ BHXH, BHYT là 15,2 tỷ đồng (chưa bao gồm số tiền ngân sách Nhà 

nước chậm đóng 0,97 tỷ đồng), bằng 3,6% kế hoạch thu được giao, cao hơn 

0,33% so với chỉ tiêu giảm nợ được giao. 

* Đến hết Quý I/2022, thu BHXH, BHYT: 104,3 tỷ đồng, tăng 0,7 tỷ đồng 

so cùng kỳ năm 2020, đạt 22% so với kế hoạch, trong đó: 

- BHXH bắt buộc là 70,3 tỷ đồng, đạt 23,1% kế hoạch giao;  

- BHXH tự nguyện là 3,4 tỷ đồng, đạt 15,2% kế hoạch giao;  

- BHTN là 2,86 tỷ đồng, đạt 19,76% kế hoạch giao; 

- BHYT là 27,6 tỷ đồng, đạt 20,8% kế hoạch giao; 

Số nợ BHXH, BHYT là 21 tỷ đồng (chưa bao gồm số tiền ngân sách Nhà 

nước chậm đóng 3,9 tỷ đồng), bằng 4,75% kế hoạch thu được giao, thấp hơn 

0,01% so với chỉ tiêu giảm nợ được giao. 

b) Công tác phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT 

 * Năm 2021: 

- Tham gia BHXH bắt buộc: 17.658 người, đạt 98,7% chỉ tiêu UBND tỉnh giao. 

-  Tham gia BHXH tự nguyện: 2.809 người, đạt 76,7% chỉ tiêu được giao 

(tăng 352 người so với cuối năm 2020). 

- Tham gia BHTN: 15.086 người, đạt 96,9% chỉ tiêu được giao; 

- Tham gia BHYT: 92.844 người, đạt 104,7% chỉ tiêu được giao, bằng 

87,9% dân số. 

* Đến hết Quý I/2022:  

- Tham gia BHXH bắt buộc: 17.588 người, đạt 93,56% chỉ tiêu UBND tỉnh giao. 

-  Tham gia BHXH tự nguyện: 2.684 người, đạt 56,2% chỉ tiêu được giao 

(tăng 144 người so với cuối năm 2020). 

- Tham gia BHTN: 14.994 người, đạt 92,2% chỉ tiêu được giao,  

- Tham gia BHYT: 92.541 người, đạt 92,29% chỉ tiêu được giao, bằng 

87,6% dân số. 

4. Công tác giải quyết, chi trả chế độ BHXH, BHTN 

a) Công tác giải quyết các chế độ BHXH, BHTN 

- Năm 2021, đã giải quyết 9.534 trường hợp hưởng lương hưu và các chế 

độ trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp, giảm 7,65% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong đó, chế độ hưu trí và trợ cấp BHXH hằng tháng 790 người, chế độ BHXH 

một lần 574 người, chế độ BHXH ngắn hạn 3.173 người, trợ cấp thất nghiệp 

4.997 người. 
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- Quý I năm 2022, đã giải quyết 1.677 trường hợp hưởng lương hưu và các 

chế độ trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp, giảm 4,34% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong đó, chế độ hưu trí và trợ cấp BHXH hằng tháng 95 người, BHXH một lần 

146 người, chế độ BHXH ngắn hạn 811 người, trợ cấp thất nghiệp 625 người. 

Công tác quản lý người hưởng: Hiện đang quản lý và chi trả lương hưu, trợ 

cấp BHXH hằng tháng là 9.636 người; Quản lý, chi trả trợ cấp thất nghiệp hằng 

tháng là người 625 người. 

b) Công tác chi trả: 

- Năm 2021, Chi các chế độ BHXH, BHTN:  691 tỷ đồng, tăng 56 tỷ tương 

ứng 8.8% so với cùng kỳ năm 2020 

- Quý I/2022, Chi các chế độ BHXH, BHTN 182 tỷ đồng, tăng 22 tỷ tương 

ứng 13% so với cùng kỳ năm 2021. 

 5. Công tác thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân 

gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (Nghị quyết 68/NQ-CP và Nghị quyết 

116/NQ-CP) 

5.1. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP:  

- Năm 2021, thực hiện giảm mức đóng Quỹ BHTNLĐ (xuống bằng 0%) 

cho 629 đơn vị, với số tiền giảm là: trên 1,6 tỷ đồng. Xác nhận danh sách người 

lao động tham gia BHXH đề nghị hỗ trợ chính sách theo Nghị quyết 68/NQ-CP 

cho 82 đơn vị, với 1.646 lao động. 

- Quý I/2022, thực hiện giảm mức đóng Quỹ BHTNLĐ (xuống bằng 0%) 

cho 629 đơn vị, với số tiền giảm là: trên 2,4 tỷ đồng 

5.2. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP:  

- Năm 2021, giảm Quỹ BHTN (từ 1% xuống 0%) cho 630 đơn vị, với số 

tiền giảm là 1,8 tỷ đồng. Thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất cho 02 

đơn vị, với số tiền 99 triệu đồng. 

Thực hiện giải quyết hồ sơ hỗ trợ người lao động do bị ảnh hưởng bởi đại 

dịch covid-19 từ Quỹ BHTN theo Nghị quyết 116/NQ-CP kịp thời, đảm bảo 

quyền lợi cho người lao động thuộc diện được hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Tổng số người đã giải quyết đến hết ngày 31/12/2021 là 26.107 người (số người 

đang tham gia BHTN: 11.056 người, số người dừng tham gia: 1.238 người), với 

tổng số tiền trê 31,7 tỷ đồng;  

- Quý I/2022, giảm Quỹ BHTN (từ 1% xuống 0%) cho 630 đơn vị, với số 

tiền giảm là 3,6 tỷ đồng.  

6. Công tác thực hiện chính sách BHYT 
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- Năm 2021, khám chữa bệnh BHYT: 253.326 lượt người, giảm 36.036 

lượt người (12%) so với năm 2020; Tổng chi KCB BHYT: 288.717 triệu đồng, 

giảm 16.792 triệu đồng (5%) so với năm 2020. Tỷ lệ sử dụng dự toán là 55,6% so 

với tổng dự toán toàn tỉnh. Chi phí giảm trừ sau giám định năm 2021: 4.316 triệu 

đồng. 

- Quý I/2022, khám chữa bệnh BHYT: 43.959 lượt người, giảm 25.944 lượt 

người (37,11%) so với cùng kỳ năm 2021; Tổng chi KCB BHYT: 46.355 triệu 

đồng, giảm 29.273 triệu đồng (38,71%)so với cùng kỳ năm 2021. 

 7. Công tác thanh tra, kiểm tra 

Năm 2021, đã thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 50 đơn vị SDLĐ, trong đó: 

Thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch tại 37 đơn vị SDLĐ, thanh tra đột xuất tại 13 

đơn vị SDLĐ. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã truy thu về quỹ BHXH, BHYT, 

BHTN trên 626 triệu đồng; truy giảm BHXH, BHYT, BHTN (không phát sinh); 

thu hồi về quỹ BHXH (không phát sinh); thu hồi về quỹ BHYT trên 40 triệu 

đồng; thu hồi số tiền nợ trên 1,1 tỷ đồng. Đến Quý I/2022: chưa phát sinh. 

8. Công tác cải cách hành chính 

Cơ quan BHXH đã cắt giảm 02 thủ tục hành chính so với năm 2020 (giảm từ 

27 xuống còn 25 thủ tục hành chính). Thực hiện cung cấp 25 dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, 4 cho tất cả các TTHC trên Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt 

Nam; tích hợp và thực hiện 25 dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Tập 

trung thực hiện giao dịch điện tử; thực hiện tiếp nhận và trả KQTTHC tại Trung 

tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, huyện; phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bưu 

điện thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ Bưu chính công 

ích...Kết quả, Năm 2021 tiếp nhận 114.515 hồ sơ2, trả kết quả giải quyết 111.082 

hồ sơ3 và Quý I/2022 tiếp nhận 19.063 hồ sơ4, trả 23.213 hồ sơ5. 

Đến hết năm 2021, đã có 22.275 hồ sơ đăng ký VssID – BHXH số, trong đó 

có 21.774 hồ sơ hợp lệ được phê duyệt, đạt 102,3% so với chỉ tiêu được giao 

(21.284 hồ sơ). 

 III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

 1. Kết quả đạt được 

 Trong những năm qua công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT, 

                                        
2 Nhận 114.515 hồ sơ, trong đó gồm: 27 hồ sơ nhận qua dịch vụ bưu chính; 36.615 hồ  sơ nhận trực tiếp tại 

bộ phận TN & trả kết quả và 77.873 hồ sơ nhận qua giao dịch điện tử.  
3 Trả 111.082 hồ sơ, trong đó gồm: 24.917 hồ sơ trả qua dịch vụ bưu chính; 75.947 hồ sơ; trả trực tiếp tại bộ 

phận TN & trả kết quả và 10.218 hồ sơ không phải trả kết quả. 
4 Nhận 19.063 hồ sơ, trong đó gồm: 15 hồ sơ nhận qua dịch vụ bưu chính; 3.894 hồ sơ nhận trực tiếp tại bộ 

phận TN & trả kết quả và 15.154 hồ sơ nhận qua giao dịch điện tử.  
5 Trả 23.213 hồ sơ, trong đó gồm: 6.296 hồ sơ trả qua dịch vụ bưu chính; 14.104 hồ sơ; trả trực tiếp tại bộ 

phận TN & trả kết quả và 2.813 hồ sơ không phải trả kết quả. 
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BHTN trên địa bàn thành phố được tổ chức thực hiện đồng bộ, hằng năm số 

người tham gia tăng, số thu luôn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao, nợ 

BHXH, BHYT cơ bản được kiểm soát; công tác giải quyết, chi trả các chế độ 

chính sách BHXH, BHYT được Ngành BHXH thực hiện kịp thời, quyền lợi của 

người tham gia BHXH, BHYT, BHTN được đảm bảo, những kết quả đó đã góp 

phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

 2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân  

 a) Tồn tại, hạn chế 

- Chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHTN còn thấp, chưa tương 

xứng với tiềm năng. Số đơn vị nợ đọng tiền BHXH, BHYT, BHTN nhiều. 

- Chính sách BHXH tự nguyện chưa hấp dẫn, thu hút được đa số người dân 

tham gia. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT đã có nhiều 

nỗ lực nhưng hiệu quả chưa cao. 

b) Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 

- Do tình hình dịch bệnh covid-19 kéo dài, các doanh nghiệp làm ăn khó 

khăn, phải thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc dừng hoạt động dẫn tới số 

lao động giảm, người lao động không có nguồn thu nhập. 

- Còn một số cấp ủy, chính quyền cơ sở, số ít doanh nghiệp và một số bộ 

phận người dân chưa quan tâm tìm hiểu chính sách BHXH, BHYT, BHTN. 

- Công tác tuyên truyền phổ biến Luật BHYT chủ yếu vẫn do ngành BHXH 

phối hợp với các cơ quan truyền thông, các đoàn thể thực hiện nên hiệu quả công 

tác tuyên truyền về chính sách BHYT còn nhiều hạn chế. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

- Tiếp tục chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phục hồi sản 

xuất, thu hút lao động ở lại tỉnh để lao động, sản xuất. 

- UBND tỉnh, các ngành, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về 

chính sách BHXH, BHYT; đặc biệt chú trọng nâng cao nhận thức của các tầng 

lớp nhân dân về quyền lợi, trách nhiệm, tính cộng đồng, chia sẻ trong việc tham 

gia BHXH, BHYT. 

- BCĐ tỉnh tiếp tục tham mưu đưa chỉ tiêu tăng tỷ lệ người tham gia 

BHXH, BHYT, BHTN vào mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội hàng năm của tỉnh, 

đồng thời giao chỉ tiêu cho UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện.  



7 
 

- Xem xét sử dụng nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ các nhóm đối tượng 

yếu thế trên địa bàn tỉnh tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. 

Tăng cường chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan tích cực phối hợp với cơ 

quan BHXH trong việc thanh tra, kiểm tra liên ngành việc chấp hành chính sách, 

pháp luật BHXH, BHYT;  

 V. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 9 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

 1. Nhiệm vụ đến cuối năm 2022 

 Để thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trong những tháng cuối năm 

2022, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT thành phố Lạng Sơn các 

đơn vị có liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:  

 - Ban Chỉ đạo tiếp tục tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND huyện tổ 

chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa thành phố Lạng Sơn; Phối hợp 

với UBND các phường, xã khai thác và phát triển đối tượng BHXH tự nguyện và 

BHYT. 

 - Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về BHXH, BHYT; đổi 

mới nội dung, phương pháp tuyên truyền phù hợp với diễn biến dịch bệnh Covid 

19 trên địa bàn tỉnh để người lao động, người sử dụng lao động và nhân dân dân 

hiểu rõ sự cần thiết, vai trò, lợi ích, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT tạo sự 

đồng thuận, thống nhất trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT.  

 - Tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất tại các cơ quan, đơn vị nợ tiền 

đóng BHXH, BHYT để khắc phục tình trạng chậm đóng, trốn đóng, nợ BHXH, 

BHYT. 

 - Tiếp tục áp dụng các giải pháp phòng ngừa, chống tiêu cực khi lập hồ sơ 

hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế nhằm thực hiện 

nghiêm các quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và 

Nhân dân  

 - Tích cực quản lý, sử dụng nguồn quỹ khám, chữa bệnh BHYT trong phạm 

vi dự toán được giao. Đẩy mạnh cài đặt, hướng dẫn người lao động, nhân dân sử 

ứng dụng VssID để đi khám chữa bệnh BHYT; Ngành BHXH phối hợp chặt chẽ 

với các cơ sở khám chữa bệnh BHYT đảm bảo quyền lợi cho người dân có thẻ 

BHYT. 

 - Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đa dạng hình thức tiếp  

nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch, tạo điều 

kiện thuận lợi nhất cho người tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế.  

 2. Giải pháp 
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 - Nắm bắt tình hình phát triển kinh tế- xã hội của từng xã để có những định 

hướng, chỉ đạo và các giải pháp linh hoạt phù hợp trong việc thực hiện chính sách 

BHXH, BHYT của từng xã, phường. 

 - Phân công, phân nhiệm, cụ thể cho từng thành viên BCĐ, các thành viên 

Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT thành phố Lạng Sơn, tổ chức 

thực hiện chính sách BHXH, BHYT theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn được phân 

công; giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, bảo đảm 

quyền lợi và lợi ích của người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn. 

 - Phát huy vai trò của các Đại lý thu BHXH, BHYT để tăng người tham gia 

BHXH, BHYT và thuận lợi nhất cho người tham gia. 

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, dân vận đến cơ sở về chính sách BHXH, 

BHYT một cách sâu rộng, đồng bộ. 

- Định kỳ tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm; biểu dương, khen 

thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

Trên đây là tình hình, kết thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2021 và 

Quý I/2022 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách 

BHXH, BHYT thành phố Lạng Sơn báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh xem xét, tổng hợp./. 

  

Nơi nhận: 
- Bảo hiểm xã hội tỉnh (b/c); 
- TT Thành ủy, HĐND,UBND TP (b/c); 
- Các thành viên BCĐ TP (t/h); 
- C, PCVP, CVVX; 
- Lưu: VT. 

 

TRƯỞNG BAN 
 

 
 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 
Nguyễn Thị Hồng Vân 
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