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và công tác trọng tâm tháng 5 năm 2022 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 4/2022 

1. Về công tác phòng chống dịch COVID-19 

Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của các 

cấp. Thực hiện kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

Covid-19 trên địa bàn phường; đôn đốc nhập liệu đối tượng tiêm vacxin theo kế 

hoạch của thị xã. Tính đến ngày 15/04/2022 trên địa bàn phường ghi nhận 1.023 ca 

mắc COVID-19, trong đó đã điều trị khỏi 1.005 ca, đang điều trị 18 ca. Tổ chức 

tiêm vacxin phòng COVID-19 cho người dân từ 12 tuổi trở lên mũi 1: 67 

người, mũi 2: 105 người, mũi bổ sung: 66 người, mũi nhắc:  người. 

2. Về Công nghiệp, Thương mại dịch vụ: Sản xuất công nghiệp, thương mại 

– dịch vụ duy trì ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp, thương mại – dịch vụ ước 

đạt 180 tỷ đồng, nâng tổng giá trị sản xuất công nghiệp thương mại – dịch vụ từ 

đầu năm đến nay ước đạt 680 tỷ đồng, đạt 30,9% kế hoạch. 

3. Sản xuất nông nghiệp 

Trồng trọt: Kiểm tra, rà soát diện tích lúa bị đỗ ngã 100%, đề nghị hỗ trợ theo 

Quyết định 40 của UBND tỉnh, đến nay đã thống kê ở 03 khu phố An Dưỡng 1 và Đệ Đức 

2 với tổng diện tích 6,36 ha. Thu hoạch xong lúa vụ Đông Xuân: 473 ha,  đạt 100%  diện 

tích; năng suất bình quân đạt 71,8 tạ/ ha; sản lượng đạt 3.396 tấn. Phối hợp triển khai kế 

hoạch sản xuất vụ Hè Thu đảm bảo đúng theo lịch thời vụ. Xây dựng Phương án sản xuất 

năm 2022 trình UBND thị xã phê duyệt kinh phí hỗ trợ đất lúa theo Nghị định 62 của 

Chính phủ.  

Chăn nuôi – Thú y: Đàn vật nuôi phát triển ổn định; đàn gia cầm đạt khá, giá 

bán thịt, trứng gia cầm ổn định. Hướng dẫn hộ có chăn nuôi mua thuốc khử trùng 

tiêu độc phun chuồng trại, áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm hạn chế lây lan 

dịch bệnh; kết quả đã tiêm phòng được 06/07 khu phố: 1523 con trâu bò, hiện vẫ 

đang tiếp tục tiêm. 

4. Quản lý đất đai và xây dựng cơ bản 

 Kiểm kê đất và tài sản, công trình gắn liền với đất để giải phóng mặt bằng xây 

dựng dự án nâng  cấp, mở rộng tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1 (Chợ Bộng) đến  

ĐT.638 trên địa bàn phường Hoài Tân1; công trình khu dân cư Phú Mỹ Tân2.  Phối 

                                           
1 Tính đến thời điểm hiện tại đã kiểm kê được 112 thửa đất, trong đó đã xác nhận nguồn gốc đất 102 thửa, đã 

trình UBND thị xã phê duyệt phương án bồi thường đợt 1: 44 thửa đất (33 hộ), hiện đang công khai phương án bồi 
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hợp lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn phường Hoài 

Tân. Giải quyết 17 hồ sơ theo Quyết định 05 của UBND tỉnh Bình Định. Phối hợp 

đo đạc lập trích lục thửa đất công ích: được 230 thửa đất. Phối hợp kiểm tra hiện 

trường, giải quyết 04 đơn yêu cầu của công dân.  

Hoàn thành công trình Nghĩa trang liệt sĩ phường Hoài Tân, hạng mục tường 

rào, cổng ngõ, nhà bia, sân nền. Triển khai thi công xây dựng 02 công trình3. Phối 

hợp lập phương án bồi thường hỗ trợ các hộ có đất nông nghiệp bị ảnh hưởng do 

GPMB dọc tuyến đường nâng cấp, mở rộng từ QL1 (chợ Bộng) đến ĐT638. Chi 

tiền bồi thường, hỗ trợ tài sản, cây cối hoa màu ảnh hưởng GPMB công trình Hoa 

viên đồng Đất Chai. Ký phương án GPMB công trình nâng cấp mở rộng bê tông 

tuyến đường Tôn Thất Thuyết từ nhà Thuận đến cầu thầy Đen. Phối hợp kiểm tra 

giấy phép xây dựng nhà ở trên địa bàn phường4. Triển khai chủ trương GPMB xây 

dựng đường bộ cao tốc Bắc – Nam qua đoạn Hoài Tân cho cấp ủy, quân dân chính 

và các hộ dân có đất đai ảnh hưởng bởi dự án ở 3 khu phố: Giao Hội 1, Giao Hội 2 

và Đệ Đức 1. 

5. Tài chính – ngân sách 

Tổng thu ngân sách 17.238.688.233 đồng5/22.082.000.000 đồng, đạt 78,07%. 

Tổng chi ngân sách 1.672.192.405 đồng6/22.082.000.000 đồng, đạt 7,57%. Tổng 

thu thuế được 320.627.000 đồng7/1.985.000.000 đồng, đạt 16,2% kế hoạch.  

6. Về văn hóa – thông tin; Đài truyền thanh 

Tập trung tuyên truyền công tác phòng chống COVID-19, nhất là công tác 

tiêm phòng vắc xin, điều trị F0 tại nhà, nơi cư trú. Chuẩn bị tốt các nội dung tổ 

chức lễ khai mạc đại hội TDTT phường Hoài Tân lần thứ VI; tổ chức giải cờ tướng 

và giải bóng chuyền nữ. Xây dựng Hương ước khu dân cư năm 2022. Phối hợp 

kiểm tra vệ sinh An toàn thực phẩm 08 cơ sở, kết quả tại 08 cơ sở kiểm tra đều 

đảm bảo vệ sinh ATTP. Xây dựng kế hoạch triển khai phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình năm 2022. Triển khai kế 

hoạch thu gom rác thải trên địa bàn phường năm 2022. Tuyển chọn 12 vận động 

viên tham gia giải Bóng chuyền Đại hội TDTT lần thứ VIII năm 2022 do thị xã 

Hoài Nhơn tổ chức. 

7. Về giáo dục và đào tạo: Các trường thực hiện hiệu quả công tác dạy và 

học, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhất là việc phát 

hiện, cách ly khi xuất hiện các trường hợp F0, F1.  

                                                                                                                                        
thường 21 hộ, sau khi hộ thống nhất phương án bồi thường Bộ phận GPMB sẽ lập thủ tục trình UBND thị xã phê 

duyệt phương án bồi thường đợt 2. 
2 Kết quả đã kiểm kê được 80 hồ sơ, trong đó đã xác nhận 65/80 hồ sơ và đã bàn giao hồ sơ xác nhận nguồn 

gốc đất cho HĐGPMB thị xã. 
3 02 công trình: công trình tuyến đường từ ngõ Hà tổ 9, Giao Hội 2 đến ngã 3 cầu Xã Bổng khu phố Đệ Đức 1: 

hoàn thành phần nền đường, đổ bê tông được khoảng 100m; công trình bê tông tuyến đường từ ngã 3 nhà Mạnh đến 

nhà Kha khu phố Giao Hội 2. 
4 Kết quả: Đã kiểm tra 03 khu phố Đệ Đức 1, Đệ Đức 2, Đệ Đức 3. 
5 Trong đó thu cân đối chi thường xuyên: 1.606.920.000 đồng. 
6 Trong đó chi đầu tư phát triển 241.395.000 đồng; chi thường xuyên 942.777.405 đồng; chi mục tiêu 

488.020.000 đồng. 
7 Trong đó: Thuế NQD: 144.533.000 đồng; Thuế TNCN: 73.717.000 đồng; Phí, lệ phí: 96.610.000 đồng; thu 

khác ngân sách: 5.767.000 đồng. 
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8. Về chính sách xã hội 

Chi trả trợ cấp đối tượng chính sách Người có công tháng 4: 415.018.000 

đồng, 253 đối tượng. Chi trả trợ cấp đối tượng chính sách BTXH tháng 4: 

844.200.000 đồng, 1.556 đối tượng. Phối hợp di chuyển 02 hài cốt liệt sĩ từ nghĩa 

trang dòng tộc vào nghĩa trang liệt sĩ phường. 

9. Y tế: Trong tháng không xảy ra ca SXH. Giám sát, theo giỏi sức khỏe 

các trường hợp đang cách ly tại nhà, điều trị tại nhà, báo cáo kịp thời khi có 

trường hợp có triệu chứng nghi ngờ về dịch bệnh COVID-19 và các trường 

hợp F0 đang điều trị tại tại nhà cần chuyển viện.  

10. Hội Người cao tuổi, Hội Khuyến học, Hội Chữ thập đỏ, Hội TNXP, 

Hội CTCT:  

Hội Người cao tuổi: Tổ chức thăm đau, phúng điếu làm lễ tang cho các cụ 

cao tuổi, qua đời với tổng số 15 cụ, số tiền 1.550.000 đồng.  

Hội Chữ thập đỏ: Tham gia hiến máu tình nguyện đợt 1/2022: được 13/66 

đơn vị máu, đạt 19,7%. 

Hội CTCT, Hội TNXP, Hội Khuyến học: Triển khai thực hiện nhiệm vụ 

theo kế hoạch.  

11. Về quốc phòng – an ninh 

Tổ chức đăng ký NVQS lần đầu cho thanh niên trong diện tuổi 17 (sinh năm 

2005), toàn  phường có 133 thanh niên trong diện, đã trực tiếp đăng ký 131 thanh 

niên, số còn lại gia đình đăng ký thay, đạt 98,4%. Tham gia huấn luyện dân quân 

cơ động có 10 đồng chí tham dự. Điều động 06 dân quân tham gia huấn luyện các 

binh chủng đảm bảo quân số.  

An ninh quốc gia tiếp tục giữ vững và ổn định. Trật tự an toàn xã hội: phạm 

pháp hình sự xảy ra 0 vụ, không tăng không giảm so với tháng trước (0/0 vụ); vi 

phạm hành chính xảy ra 01 vụ, 01 đối tượng, số vụ và số đối tượng không tăng, 

không giảm so với tháng trước (01/01 vụ), (01/01 đối tượng); tai, tệ nạn xã hội xảy 

ra 02 vụ, không tăng không giảm so với tháng trước (02/02 vụ), hậu quả làm 02 người 

bị thương, số người bị thương không tăng không giảm so với tháng trước (02/02 

người). Phối hợp tuần tra đảm bảo an ninh trật tự: 12 lượt, có 60 lượt CBCS tham gia.  

12. Công tác tư pháp: Công tác tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND 

phường vào thứ 6 hàng tuần luôn được duy trì. Trong tháng tiếp nhận 12 đơn yêu 

cầu của công dân, 09 đơn trên lĩnh vực đất đai tồn tháng trước chuyển sang, kết 

quả đã kiểm tra, giải quyết 09 đơn/21 đơn, đạt 42,9%. Đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền phổ biến và giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở. 

13. Công tác xây dựng chính quyền và cải cách thủ tục hành chính 
Thực hiện việc bố trí Phó Trưởng khu phố đảm bảo số lượng theo Quyết định 

số 59/2019/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh đối với Phó Trưởng khu 

phố Đệ Đức 2 và khu phố Giao Hội 1. Tiếp tục thực hiện tốt mô hình dân vận khéo 

“4 xin, 4 luôn, 5 không” tại Bộ phận “Một cửa” theo Kế hoạch số 34/KH-UBND 

ngày 24/6/2021 của UBND phường. Trong tháng, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
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phường đã tiếp nhận 379 hồ sơ8, đã giải quyết 379/379 hồ sơ, đạt 100%. Hướng 

dẫn người dân thực hiện nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3,4: 119/379 hồ sơ, đạt 31,4%. Thực hiện việc trả kết quả qua dịch 

vụ bưu chính công ích 43 hồ sơ, chứng thực điện tử trên 30 hồ sơ và thanh toán 

trực tuyến trên 300 hồ sơ. Công tác thông tin tuyên truyền, cập nhật tin bài về các 

sự kiện, hoạt động của phường được thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử của 

phường. 

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 5/2022 

Các ban, ngành, đơn vị trực thuộc ngoài công tác thường xuyên, cần tập trung 

thực hiện một số nhiệm vụ sau đây: 

1. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

với các giải pháp linh hoạt, thích ứng với mục tiêu sống chung với dịch trong tình 

hình mới theo tinh thần Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 29/9/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Bình Định về việc chuyển biện pháp phòng, chống dịch từ biện áp 

dụng Chỉ thị 15/CT-TTG ngày 27/3/2020 sang áp dụng Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 

24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. 

2. Hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện 

các hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19. Tiếp tục thực hiện chủ trương mục tiêu kép của Chính phủ, 

tỉnh, thị xã vừa phát triển sản xuất, vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.  

3. Sản xuất nông – lâm nghiệp: Tổ chức sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân năm 

2022. Tiến hành hợp đồng với các công ty giống, mua các giống lúa chất lượng cao để 

cung ứng cho nhân dân gieo sạ vụ Hè Thu 2022 đảm bảo kế hoạch. Tiếp tục kiểm tra, rà 

soát diện tích chuyển đổi cây trồng cạn trên diện tích đất trồng lúa bị thiếu nước sản xuất 

vụ Hè Thu. Phối hợp giải ngân nguồn kinh phí  hỗ trợ giá giống lúa cho nông dân sản xuất  

theo Nghị định số 62 của Chính phủ. Thực hiện tốt công tác giám sát tái đàn; phòng, 

chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. 

 4. Quản lý đất đai và xây dựng cơ bản: 

 Kiểm kê tài sản trên đất, xác nhận nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường, 

công khai phương án các thửa đất bị ảnh hưởng tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1 

(Chợ  Bộng) đến  ĐT.638  trên địa bàn phường. Đo đạc các thửa đất hoán đổi cho 

hộ do GPMB xây dựng nông thôn mới. Đo đạc lập trích lục bản đồ từng thửa đất 

công ích. Giải quyết hồ sơ theo Quyết định 05 của UBND tỉnh theo quy định. 

Kiểm tra giải quyết đơn yêu cầu của công dân. 

Hoàn thiện phương án GPMB trình thẩm định, triển khai thi công 02 công 

trình9. Công khai phương án GPMB dọc tuyến đường nâng cấp, mở rộng từ QL1 

(chợ Bộng) đến ĐT638. Đến hộ có đất đai, công trình vật kiến trúc cây cối bị ảnh 

hưởng của công trình khu dân cư khu phố An Dưỡng 1 để ký phương án GPMB. 

                                           
8 Gồm: lĩnh vực Người có công: 01 hồ sơ; Chứng thực: 260 hồ sơ; Hộ tịch: 118 hồ sơ. 

9 02 công trình: Nâng cấp mở rộng BT tuyến đường Tôn Thất Thuyết từ nhà Thuận đến cầu thầy Đen; công 

trình bê tông tuyến đường từ ngã 3 Nhà Mạnh đến nhà Kha khu phố Giao Hội 2. 
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Tiếp tục bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng GPMB công trình khu dân 

cư Bắc Ban Tá và triển khai thi công san lấp công trình. Vận động các hộ dân hiến 

đất, công trình vật kiến trúc cây cối bị ảnh hưởng của các công trình mở rộng bê 

tông tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông từ cầu vượt đến Đình Trung (khu phố An 

Dưỡng 1); triển khai đấu thầu công trình. Tiếp tục kiểm tra giấy phép xây dựng nhà 

ở trên địa bàn phường với các khu phố còn lại10. 

5. Tài chính – ngân sách: Tiếp tục phối hợp với các khu phố thu các nguồn 

Quỹ năm 2022.  

6. Chính sách người có công, An sinh xã hội: Chuẩn bị hồ sơ, nội dung báo 

cáo phục vụ đoàn kiểm tra của tỉnh và thị xã 11. Phối hợp chuẩn bị lễ di chuyển hài 

cốt liệt sĩ từ nghĩa trang dòng tộc vào nghĩa trang liệt sĩ phường. 

7. Văn hóa – thông tin; Đài truyền thanh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các 

ngày lễ, kỷ niệm, nhất là tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch COVID-

19, tiêm chủng vắc xin COVID-19. Tăng cường tuyên truyền tin, bài trên Trang 

thông tin điện tử của phường. Nâng cao chất lượng chương trình, hoạt động đài 

truyền thanh, thường xuyên đổi mới nội dung tin bài, nâng cao chất lượng các 

chương trình phát sóng, đảm bảo thông tin nhanh, đầy đủ và chính xác. Duy trì 

thực hiện tốt Ngày “Chủ nhật xanh” trên địa bàn phường. 

8. Giáo dục và đào tạo: Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19, nhất là việc phát hiện, cách ly khi xuất hiện các trường hợp F0, F1 tại 

trường theo quy định tại Quyết định số 406/QĐBGDĐT ngày 27/01/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp ngăn 

chặn học sinh bỏ học. Quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm theo quy định.  

 9. Y tế: Tham mưu, triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19; theo dõi giám sát, điều tra, xử lý các trường hợp có liên quan đến 

yếu tố dịch tễ dịch COVID-19 theo quy định. Phối hợp tổ chức tiêm chủng vắc xin 

phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, khoa học, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tiếp 

tục tham mưu, triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19; theo dõi giám sát, điều tra, xử lý các trường hợp có liên quan đến yếu 

tố dịch tễ theo quy định; tổ chức quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà; cách ly 

tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống dịch đối với người tiếp xúc gần với người mắc 

COVID-19 theo hướng dẫn của Sở Y tế. Phối hợp tổ chức tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 hiệu quả, khoa học, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tăng cường chỉ 

đạo phòng, chống sốt xuất huyết. Tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; 

quản lý tốt hành nghề y dược tư nhân. 

10. Quốc phòng – an ninh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, phân đội trực chiến cơ quan, đảm bảo 

quân số theo quy định của ngành quân sự cấp trên. Điều động 04 Dân quân tham 

                                           
10 Các khu phố: khu phố Giao Hội 1, Giao Hội 2, An Dưỡng 1, An Dưỡng 2 .                                                                            
11 Gồm: Báo cáo công tác chính sách người có công và bảo trợ xã hội. Báo cáo công tác rà soát xác định hộ 

nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. Báo cáo các biểu mẫu phục vụ công tác thanh 

tra hộ nghèo, hộ cận nghèo của Sở lao động thương binh và xã hội. 
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giá huấn luyện trinh sát và y tế do Ban CHQS thị xã tổ chức đảm bảo quân số. Tổ 

chức huấn luyện Dân quân tại chỗ theo kế hoạch. Phúc tra quân nhân dự bị giao 

nguồn huấn luyện đạt 100% chỉ tiêu giao. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 

02-CT/TU ngày 13/11/2020 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy trên 

địa bàn thị xã trong tình hình mới. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đảm 

bảo ANQG, TTATXH trên địa bàn.  

11. Công tác tư pháp; tiếp công dân: Hướng dẫn các khu phố làm tốt công tác 

hòa giải ở cơ sở. Tổ chức kiểm tra, hoà giải tranh chấp đất đai 06 vụ việc; phối hợp 

kiểm tra việc lấn chiếm mương thoát nước ở Tổ 2 khu phố Đệ Đức 1 lấn chiếm đất 

vườn điều HTX ở Giao Hội 1; phối hợp làm việc với ông Phan Văn Sáng liên quan 

đến việc cấp giấy CNQSD đất của ông; làm việc với ông Phan Thanh Đồng, ông 

Võ Văn Ngọc liên quan đến việc cấp thu hồi giấy CNQSD đất.  

12. Xây dựng chính quyền và cải cách thủ tục hành chính  

Báo cáo kết quả thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân 

kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-

UBTVQH11. Thực hiện tốt Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước 

các cấp; Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ. Nâng cao chất lượng hoạt 

động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP  

ngày 23 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ 

đạo và kết luận của cấp trên.  

Trên đây là tình hình công tác tháng 04 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 

05 năm 2022. Đề nghị các ban ngành, đơn vị và cán bộ, công chức của phường 

phối hợp triển khai thực hiện đạt kết quả./.  
 

Nơi nhận:                                                                                            
- UBND thị xã; (b/c)                                                                    

- TT. Đảng ủy phường; (b/c) 

- TT. HĐND phường; 

- CT, các PCT UBND phường; 

- Ban ngành phường; 

- Đơn vị trực thuộc phường; 

- Trưởng 7 Khu phố;                                                                          

- Lưu: VT, TTMT (19b).               

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Võ Tấn Lực 
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