UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM
TINH LONG AN
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc
S&a2'3 /2019/QEI.-UBND

Long An, ngày OIháng6 nám 2019

QUYET DjNH
Ban hành quy ch tip nhn, xü 1, phát hành và quail 1? vAn ban din tü'
ti các co quan nhà ntró'c trên dja bàn tinh Long An
UY BAN NHAN DAN TNH LONG AN
Can thLut Tchtc chInh quyn a'japhwingngày 19/06/2015,
Can th Luçit Giao djch din tü ngày 29/11/2005;
Can th Lu2t Cong ngh thông tin ngày 29/6/2006,
Can thLuçt Ltru triingày 11/11/2011;
Can ci Ngh/ djnh s 64/2007/ND-CP ngày 10/4/2007 cüa Chmnh phü ve
v'rng ding Cong ngh thông tin trong hoqt a'c3ng cüa co quan Nhà nu'àc;
Can th Quyt djnh sá 28/2018/QD- TTg ngày 12/7/2018 ca Thu tzthng
ChInh phá ye vic gti, nhqn van ban diçn tzt giI?a các co quan trong h thông
hành chInh nhà nuàc;
Can c& Thông tu s 01/2019/TT-BN V ngày 24/01/2019 cáa Bô N5i v quy
dnh quy trmnh trao do2i, 1uu tri, xz l tài lieu din t trong cong tác van thu, cac
chic náng ccr ban cla He thông quán lj tài lieu din tt trong qua trInh xt'r l cOng
viçc cüa các co quan, to ch&c,
Cãn c Thông tu s 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 cáa B5 Ni vy quy
djnh tiéu chuán dü lieu thông tin dáu vào và yêu cáu báo quán tài lieu hru trü
ctiçn iii;
Theo d nghj cua Chánh Van phông Doàn DBQH, HDND và UBND tinh
tqi To trInh sO 1014/TTr- VP ngày 03/6/2019.
QUYET DNH:
Diêu 1. Ban hành kern theo Quy& djnh nay Quy ch tip nhn, xü 1', phát
hành va quãn 1r van bàn din tr ti các cd quan nhà nithc trën dja bàn tinh Long
An.
Diu 2. Giao Van phông DDBQH, HDND và UBND tinh chU trI, ph6i hçp
vi các Cd quan, dja phucing to chirc trin khai thrc hin Quyt djnh nay.
, ..
.
Quyet dnh nay co hiçu hrc ke ti.r ngay 15/6/2019 và thay the Quyet dnh so
36/201 3/QD.UBND ngày 08/8/2013 cüa Uy ban nhân dan tinh ban hành quy dnh
ye trao doi, km trr, xü 1' van bàn din tir trong hoit dng cüa các cci quan nhà
rn.râc trên dja bàn tinh Long An.

Diu 3. Chánh Van phông Doàn DBQH, HDND vâ UBND tinh; thu trung
sâ, ngãnh tinh; Chü tjch UBND huyn, thj xà, thành phô; thu trtthng cc quan, dcin
vi vã Ca nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt dnh nay.!.
Noi nhân:
- Van phong ChInh phU;
- Ci.ic KKTVBQPPL- Bô Tir phap;
- UBMTTQ và cac Doân the tinh;
- Bô Thông tin và Truyên thông (b/c);
- TT Tinh Uy, HDND tinh;
- CT, các PCT UBND tinh;
- Nhu Diéu 3 (thrchin);
- Cong báo tinh, Cong TTDT tinh;
- Lixu: VT, TV.
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(

TrnV Cn

2

QUY CHE
Tip nhn, xii' 1, phát hành và quãn 1 van ban din tfr
ti các co quan nhà nithc trên dla bàn tinh Long An
(Ban hành kern theo Quyêt cfjnh sôo1.i/2O19/QD-UBND
ngàyJ$'2O19 ca UBND tinh Long An)
Chirong I
QUY DJNH CHUNG
Diu 1. Phm vi diu chinh
1. Quy ch nay quy djnh vic tip nhn, xir l', phát hành và quàn l van
bàn din tCr tai các ca quan nhà ni.rOc trên dja bàn tinh Long An.
2. Quy ch nay không áp ding di vói vic giri, nhn van bàn din tr có
nOi dung thuc bI mtt nhà nuOc theo quy djnh cUa pháp 1ut.
Diu 2. Dôi tu'çrng áp dyng
1. Các cci quan hành chjnh nhà nu&c, dcm vj sir nghip trên dja bàn tinh
Long An (sau day gçi tat là co quan, dan vj).
2. Can b, cong chirc, viên chirc, ngixii lao dng cüa các ca quan quy djnh
tai Khoân 1 Diêu nay (sau day gi tat là can b, cong chüc) và các cá nhân, t
chüc Co lien quan tham gia quãn lr, khai thác sü diing h thông quàn l' van bàn
và diêu hành cüa tinh trên môi trl.r&ng mng.
3. Các co quan, t chüc tren dja bàn tinh không thuOc Khoân 1 Diu nay
lien quan dn hoat dng giri, nhan van bàn vâi co quan hành chinh nhà rnràc, don
vj sr nghip trên dja bàn tinh, neu dáp üng ha tang k5' thut, cong ngh dê áp
dicing, duqc thrc hin theo Quy chê nay.
4. Khuyn khIch CáC co quan Dãng, doàn th& các Ca quan nganh d9c trên
dja bàn tinh áp dung Quy che nay trong vic gri, nhn van bàn din tü' trên he
thông quàn 1 van bàn và diêu hành cüa tinh.
Diu 3. Giãi thIch tu ngfr
1.H tMng quàn l van bàn và diu hành cUa tinh (sau day gçi tht là phn
mêm quán 1' vAn bàn): là phân mêm tin h9c ng diving thirc hin các quy trInh,
các hInh thüc tiêp nhn, lu'u tr&, trao dôi, tim kiêm, xr l' thông tin, giãi quyêt
cong vic trong các ca quan nhà nuc dê nâng cao chat luqng và hiu qua cüa
cong tác dieu hành cUa lãnh dao, các hoat dng lien quan den giri, nhn van bàn
din tr trên môi tnthng mng.
2. Trtc kt ni lien thông tinh là giái pháp k' thu.t, Cong ngh di.rçic xây
drng, triên khai tir Van phOng Doàn DBQH, HDND và UBND tinh tâi các ca
quan nhà n'uOc trên dja bàn tinh de ket nOi, lien thông g1ri, nhn van bàn din tir;
kêt noi, lien thông vi Tn,ic lien thông van bàn quôc gia do Van phOng Chinh phü
quãn l' dê g1ri, nhn van bàn din tr vói các b, ngành, dja phuang khác.

3

3. Tài khoán ngx?i dung (User Account): Mi ngixäi duçic cap mOt ten riêng
không tràng lap (User name) và mt khâu (password) dé có quyên truy c.p và sü
ding các ch'(rc nàng cüa phân mêrn quán 1 van bàn.
4. Các tr vit tt:
a) Quy& djnh s 28/2018/QD-TTg: Quy&t djnh s 28/2018/QD-TTg ngày
12/7/2018 cUa Thu tuórng ChInh phU ye vic g1ri, nhn van bàn din tU giUa các
Co quan trong 1i thông hành chInh nhà nuâc;
b) Thông tu s 01/2019/TT-BNV: Thông tu sé, 01/2019/TT-BNV ngày
24/01/2019 cüa Bô Ni vi,i quy dnh quy trinh trao dôi, hiu trCr, xir l tài 1iu din
tir trong cong tác van thu, các chirc nàng co bàn cüa H thông quãn l' tãi lieu din
tir trong qua trInh xr 13 cong vic cüa các cci quan, to chi'rc;
Diu 4. Các quy djnh v van ban din tfr
1. Th thirc và k5 thut trInh bay van bàn din tü:
a) DM vOi van bàn quy pham pháp 1ut: Thrc hin theo quy djnh tai Chuong
V cUa Nghj djnh sO 34/2016/ND-CP ngày 14/5/ 2016 cüa ChInh phU ye vic quy
djnh chi tiêt mt so diêu và bin pháp thi hành Luat ban hành van bàn quy pham
pháp luat.
b) Di vói van bàn hành chInh: Thirc hin theo quy djnh tai Chuong II cüa
Thông tu so 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 cüa Bô NOi vi huàng dan ye the
thüc và k thuat trInh bay van bàn hành chInh.
2. Ni dung van bàn din tCi sr ding b ma các k' tr tiêng Vit theo tiêu
chuân TCVN 6909: 2001.
3. Tiêu chuAn v truy cap thông tin: áp ding theo Thông tus 39/2017/TTBuTT ngày 15/12/2017cUa Bô truàng BO Thông tin và Truyên thông ye Ban
hành Danh miic tiêu chuân k thuat ye 1rng diving cong ngh thông tin trong Co
quan nhà nuóc.
4. Djnh dng van bàn din tu:
a) Duçyc thirc hin theo quy djnh t?i Dim 3.4 và 3.5 Danh muc tiêu chun
k thuât ye irng dung cOng ngh thông tin trong Co quan nhà nixàc Ban hành kern
theo Thông tu so 22/2013/TT-BTTTT ngày 23/12/2013 cUa BQ truâng B Thông
tin và Truyên thông ban hành Danh mi1c tiêu chuân k' thuat ye üng ding cong
nghê thông tin trong Co quan nhà nuyc, ci the:
- Các tài lieu van bàn (cO djnh dang: *.txt; *.rtf; *.doc; *.docx; * odt)
- Các tài lieu bang tInh (co djnh dng *.csv; *.xls; *.xlsx; *.ods),
- Các tài 1iu chi dc (co djnh dng *.pdO.
- Các tài lieu dang ánh, d thj, d hpa chuyén ngành.
b) Dnh dng van bàn theo quy djnh t?i Dim a Khoàn 4 Diêu 4 nêu trén,
duçc k so: *.pdf.
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Diu 5. Nguyen tc và yêu cu gui, nhn van bàn din tfr
1. Nguyen tAc glri, nhn van bàn din tü:
a) Vic g1ri, nhQn van bàn din tü phài thirc hin theo nguyen tc quy dnh
ti Diêu 5 cUa Lutt giao djch din tü và tuân theo các quy dlnh khác cüa pháp 1u.t
ye bâo v bI mt nba nithc, an ninh, an toàn thông tin và van thu, lu'u tr.
b) TAt cà các van bàn din tr thuc thAm quyn ban hành và giài quyt cUa
các ccx quan, dan vj phái dtrçxc gui, nhn qua phân mêm quàn lr van bàn, tth các
tnthng hçip ben gri hoc ben nh.n chua xay drng phân mêm quàn l' van bàn.
Không phát hành van bàn din tü trên h thông thu din tü (email) khi van bàn
duqc gui, nhn qua phân mêm quãn l' van bàn.
c) Các ccx quan không phát hành van bàn giAy khi dã giri van bàn din tü
duçxc k sO, trt'rcác truó'ng hçxp quy djnh phài gui kern van bàn giây theo quy djnh
tai Khoãn 2 Diêu 6 Quy chê nay.
d) Ben nhn có quyn tr chi nhn van bàn din tir nu van bàn din t do
không bão dam các nguyen täc, yêu câu ye gi:ri, nhn và phài chju trách nhim ye
vic tr ch6i dO, dông thai ben nhn phàn hôi cho ben g1ri dixgc bi& thông qua
phân rnêm quán l' van bàn hoc thông qua Triic kêt nôi lien thông tinh dê xir l
theo quy djnh.
2. Yêu cAu gi:ri, nhn van bàn din tu:
a) Vic giri, nhn van bàn din t1r dam bão theo yeu cu ti Diu 6 Quyt
djnh so 28/2018/QD-TTg.
b) Khi nhn thrçxc van bàn din tir dn, vAn thu ben nhn phài xir I ngay,
không chx vAn bàn giây (nêu CO qui djnh) và chuyên x1r l' theo qui trInh không
qua 02 gi& (gi& hành chInh) sau khi nhan.
Diu 6. Các 1oi vAn bàn din tfr
1.Các 1oi vAn bàn din tr:áp dung theo quy djnh ti Khoãn 1 Diu 7 Quyt
djnh so 28/201 8/QD-TTg.
2. Các loai vAn bàn din tü g1ri kern van bàn giAy
a) VAn bàn gi:ri ChInh phU, Thu tixOng ChInh phU theo quy djnh tai Quy ch
lam vic cüa ChInh phü;
b) VAn bàn, h sa trInh ccx quan Dâng cAp trén, HDND và UBND cac cAp
theo quy djnh ti Quy ché lam vic cUa ccx quan Dàng cap trên, HDND và UBND
CáC cap;
c) VAn bàn, h so trInh duyt thAm djnh, phê duyt các d an, dr an và vAn
bàn theo quy djnh pháp lut khác.
Chirong II
TIEP NHAN, XI L', PHAT HANH VA QUAN L' VAN BAN DIN TIY
Diu 7. Ni dung và yell cu thông tin cüa vAn bàn din tfr
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1. Ni dung thông tin cüa van bàn din tü thirc hin theo Khoãn 1 Diêu 10
Quyêt djnh so 28/20 1 8/QD-TTg.
2. Phn mm quãn 1 van bàn phài th hin các thông tin sau day cUa van
bàn din ttr:
a) Ma djnh danh cüa Co quan, t chirc: thrc hin theo danh sách ma djnh
danh cUa các co quan, don v thuOc, trirc thuc UBND tinh Long An tham gia trao
dôi van bàn din tr thông qua phân mêm quàn 1' van bàn do UBND tinh ban
hành.
b) Ma djnh danh van bàn: thirc hin theo quy djnh cu trüc ma dlnh danh
van bàn cüa các co quan, don vj thuc, trirc thuc UBND tinh Long An tham gia
trao dôi van bàn din tU thông qua phân mêm quãn 1' van bàn.
Diu 8. Tip nhn, xtr 1 van ban dn

1. Tip nhn van bàn din:
a) Nhn van bàn din tr: theo quy djnh ti Diêu 9 Quyêt djnh
so 28/201 8/QD-TTg.
b) Kirn tra chi k s và thông báo dâ nhn van bàn theo quy djnh tai Diu
5 Thông tu so 01/2019/TT-BNV.
2.Xir1rvänbàndn:
a) Van bàn dn duqc dàng ks', s hóa theo quy djnh tai Diu 6 Thông tu so
01/2019/TT-BNV.
b) TrInh chuyn giao van bàn dn thirc hin theo quy djnh ti Diu 7 Thông
ti.r so 01/2019/TT-BNV.
c) Giái quy& van bàn dn: Dan vj, cá nhân duc giao giái quyt van bàn
den có trách nhim to chüc giái quyêt theo quy trInh ni bO cüa co quan, don vj.
d) Quy trInh din t1r x1r 1 van bàn dn ducic thrc hin trên phn mm quân
1 van bàn cüa Co quan, don vi.
Diu 9. Xtr 1, ban hành, phát hành van bàn di

1. Xir1r van bàn di:
VAn bàn di dugc son thào, kim tra ni dung, th thüc, k5 thut trInh bay
vAn bàn theo qui djnh t?i Diêu 10 Thông tix so 01/2019/TT-BNV.
2. Ban hành, phát hành vAn bàn di:
a) Ban hành, phát hành vAn bàn di thirc hin theo quy dnh t?i Diu 10
Thông tu so 01/2019/TT-BNV.
b) HInh thüc ch k' s cüa ngithi CO thm quyn k' ban hành vAn bàn thrc
hin theo Diêu 12 Thông tu sO 01/2019/TT-BNV; hInh thüc chük so cüa Co
quan, to chtrc ban hành vAn bàn thrc hin theo Diêu 13 Thông tu so 01/2019/TTBNV.
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c) Giri van bàn di dam bäo dung quy djnh tai Diu 8 Quyêt djnh
so 28/201 8/QD-TTg.
d) Tnthng hqp van bàn di có d& nghj van bàn phàn hi, phãi c.p nht d.y
dU thông tin yêu câu phân hôi, thi han xi:r l.
d) Tnxäng hqp van bàn di d xir 1' hoc phàn hi cho van bàn dn, phâi có
lien kêt vâi van bàn den.
3. Theo dôi vic chuyn phát van bàn di:
a) Van thu ca quan, dan vj giri van bàn có trách nhim theo dôi vic tip
nhn van bàn cüa ca quan, dan vj thuc dôi tuclng nhn.
b) Ngui chü trI soan thão van bàn di có trách nhim theo dOi vic tip
nhn, xu 1' van bàn do co quan, dan vj minh giri. Dôi vOi các van bàn có ni dung
yêu cäu giao nhim vt, chuyên viên phài c3p nht thông tin trên h thông van bàn,
theo dOi, don doe thu&ig xuyên; dong thai dê xuât, tOng hcip báo cáo dôi vOi cac
tnr?Yng hçp chm tr (nêu co).
Diêu 10. Thôi dim gui, nhn van ban din tir
1. Thêi dim g1ri mt van bàn din tir dn CáC ca quan, don vi là thii dim
van bàn din tiLr do ducc van thu ben glri phát hành trên phân mêm quãn l' van
bàn và có hôi báo van bàn glri thành cong.
2. Thñ dim nhn mt van bàn din tr t?i Ca quan, dan vj dugc xác djnh
1àthii diem van bàn din tü do nhp vào phân mêm quàn l' van bàn cüa ben nhan,
nêu thai diem van bàn nhp vào h thông ngoài gi hành chInh thI thñ diem tiep
nhn van bàn din tir den duqc tInh là thai diem bat dâu gi& hành chInh kê tiêp.
3. Thai gian giri, nhn van bàn din ttr giüa các phn mm quàn 1 van bàn
bâo dam thông nhât, dng b theo müi gi& Vit Nam (Tiêu chuân Iso 8601) và
dông bô theo Tr%ic két nôi lien thông cUa tinh.
Chirong III
TO CHIYC THVC HIN
Diu 11. Van phông Doàn DBQH, HDND và UBND tinh
1. Chü trI tham muu UBND tinht chüc thirc hin Quy ch nay; dam bão
phân mêm quàn l van bàn trên True kêt nôi lien thông van bàn trén dja bàn tinh
và ket nôi vói Van phông ChInh phü. Thuang xuyên kiêm tra, don doe, nhc nhâ
các ca quan, don vj th%rc hin Quy chê.
2. Chü trI, phi hçip Sâ Thông tin và Truyn thông tng hqp, trIch xu.t
thông tin, dü 1iu ye tInh hInh gui, nhn van bàn din tü cUa các Ca quan nhà nu&c,
dan vj sr nghip trên dja bàn tinh thông qua phân mêm quán 1 van bàn, Cong bô
trên Cong thông tin din tir cüa tinh.
3. Djnh k' hang qu' hoc dt xut, Van phông Doàn DBQH, HDND và
UBND tinh Co trách nhim tong hqp, báo cáo cho Van phOng ChInh phu; Sâ
Thông tin và Truyên thông báo cáo cho Bô Thông tin và Truyên thông ye tInh
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hInh, kt qua trin khai Quyt djnh nay tai báo cáo djnh k' v tInh hInh, k& qua
xây d%rng ChInh quyên din ti.r cüa tinh.
Diu 12. S& Thông tin và Truyn thông
1. Báo dam h. tang k thut cho k& ni vOi Triic lien thông van bàn quôc
gia qua ming truyên so 1iu chuyên dung theo huOng dan cüa Van phông ChInh
phü. Bào dam giài pháp kêt noi, lien thông giUa các ca quan, dan vj thuc phân
mêm quân 1' van bàn.
2. Quân 1, djnh kS' sao hru di't lieu quãn 1 van bàn.
3. T chüc thrc hin phucing an bâo dam an toàn thông tin theo cp d cho
phân mêm quán 1' van bàn theo quy djnh cüa pháp lut. U'ng ding các giái pháp
k5 thut tang cu?rng quãn li', giám sat, kiêm soát trong giri, nhn vAn bàn din tir
dé báo dam an toàn, an ninh thông tin.
4. Phi hqp v&i cac ca quan, dan vj thit 1p tài khoán dAng nhtp phn mêm
quãn 1r vAn bàn cho can b, cong chirc, vien chirc; dê nghj cap có thâm quyén cap
chi'rng thu so chuyên dung phiic vii k' so vAn bàn din tir.
5. Dy manh cong tác tuyên truyn, kt hp vOi các hInh thirc h trq, huâng
dn nhAm khuyên khIch ca quan, dan vj, can b, cong chc, vién chCrc tAng cung
si~ ding vAn bàn din tir, dc bit trong thrc hin các dch vi1 cong trrc tuyén.
6. D xut giài pháp kt n& các ca quan, t chüc chua tham gia phn mm
quàn l' vAn bàn.
7. CAn cü k hoach hang nAm 1p dir toán kinh phI cho vic luu tnt vAn bàn
din tCr; quãn l', xay drng, duy trI và bào trI phân mêm quàn l' vAn bàn cüa các
ca quan, dan vj trên dja bàn tinh; triic ket nôi lien thông tinh, thông nhât vth Sôr
Tài chinh trInh Uy ban nhân dan tinh xern xét.
8. H trç VAn phàng Doàn DBQH, HDND và UBND tinh báo cáo các ni
dung có lien quan.
Diu 13. S Ni viii
1. Chu trI, ph6i hçp vó'i So Thông tin và Truyn thông t chrc dánh giá,
châm diem cOng tác cái cách hành chInh lien quan den vic thirc hin Quy chO
nay; xét thi dua, khen thithng hang nAm.
2. Chü trI, phi hçp vOi SO Thông tin và Truyn thông, ca quan có lien quan
huOng dn thuc hin quy djnh pháp 1ut ye km trCr vAn bàn, ho sa din tir.
Diu 14. Các co' quan, don dl
1. Th truOng ca quan, dan vj:
a) Chju trách nhim chi dao trin khai, t chüc thrc hin Quy ch nay;
thuOng xuyên kiêm tra, don dOc, nhAc nhO vic thirc hin; gucmg mâu trong vic
sr diing vAn bàn din tfr và thrc hin vic quãn li', diêu hãnh cong vic qua phân
mêm quân l' vAn bàn.
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b) Chü dng phi hcp vâi Sâ Thông tin và Truyn thông thi& 1p tài khoán
dàng nhp phân mêm quán i van bàn cho can b, cong chüc, viên chüc dê gi:ri,
nhn van bàn din tcr trong ni b cci quan, dcn vi.
c) Phân cong can b chuyên trách hoc phii trách cong ngh thông tin quãn
trj h thông phân mém.
d) Bào dam diu kin ha t&ng k' thut trin khai thrc hin tip nhn, xi:r 1,
phát hânh và quãn 1 van bàn din tcr.
2. Can bQ, cong chfrc, viên chrc:
a) Sir diving trit d ph&n mm quàn 1 van bàn d giài quyt cOng vic duqc

giao.
b) Thuäng xuyên thay di m.t khu tài khoãn dtrçic cp và t bão v tài
khoán cüa mmnh. Trueing hçip bj mt quyn kiêm soát tài khoán phái thông báo
ngay v&i can b chuyên trách hoc phi trách cong ngh thông tin cUa dan vi d
khàc p1c.
3. Can bO chuyên trách hoc phii trách cong ngh thông tin:
a) Trong trueing hçip h thng phn mm quàn 1' van bàn tai ca quan bj 1i,
khOng báo dam tInh an toàn cüa van ban din ti~, thông báo ngay cho ngueii sr
ding trong ni b ca quan biêt ye sr cô, thai gian tam dung h thOng, th?yi gian
bat d&u sü ding lai h th&g, các bin pháp tarn theii duçic áp ding trong theii gian
tam dirng h thông, các bin pháp cp nht van bàn vào h thông khi bat dâu sr
ding lai.
b) Tin hành các bin pháp cn thit trong khá näng nhAm nhanh chóng
khäc phic, giài quyêt sr co, phc hôi h thông.
c) Thông báo ngay cho Sâ Thông tin và Truyn thông, nk có du hiu
không dam bào ye an toàn thông tin, dê có thông tin hueing dan, khäc ph11c can
thiêt.
d) T chi'rc kim tra, dánh giá thit hai, nguyen nhân và d ra giâi pháp khc
phiic, ngAn ngira trong thai gian teii; cp nh.t nOi dung nay vào cam nang sir diing
phân rnêm dung chung.
4. Djnh k' hang qu hoc dt xut, báo cáo vic trin khai thirc hin Quyt
djnh nay v Van phOng Doan DBQH, HDND và UBND tinh dê tong hçp báo cáo
UBND tinh, Van phông ChInh phU.
Trong qua trInh thrc hin có khó khàn, vuâng rnc và cn sira di, b sung,
các ca quan, to chrc và Ca nhân kjp theii phán ánh ye Van phàng Doàn DBQH,
HDND và UBND tinh de tOng hçp, báo cáo Uy ban nhân dan tinh xern xét, quyêt
djnh./.
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