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THÔNG BÁO
Về việc thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch COVID-19
trên địa bàn huyện Tứ Kỳ
Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 ở nước ta vẫn đang diễn biến phức
tạp. Thời gian gần đây, hằng ngày vẫn tiếp tục ghi nhận hàng nghìn ca mắc mới
với biến chủng Delta tốc độ lây lan rất nhanh ở nhiều địa phương trên cả nước.
Trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã xuất hiện một số ổ dịch phức tạp ở một số huyện,
thị xã, thành phố. Đặc biệt, đối với huyện Tứ Kỳ đã xuất hiện các ca bệnh COVID19 có nguồn gốc từ ổ dịch Công ty TNHH GFT Việt Nam; địa chỉ tại thôn Tất
Thượng, xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ.
Đến 17 giờ 00 phút ngày 29/11/2021, trên địa bàn huyện Tứ Kỳ đã ghi nhận
108 ca F0, 1.085 trường hợp F1, 1879 trường hợp F2 ở 11 trên tổng số 23 xã, thị
trấn; tập trung tại các xã: Cộng Lạc, Quang Trung, An Thanh. Đặc biệt, tại ổ dịch
Công ty TNHH GFT Việt Nam đã ghi nhận 93 ca F0 (ở 09 trên tổng số 11 xưởng
sản xuất của công ty), các ca F0 còn lại xuất hiện trong cộng đồng.
Thực tiễn, trên địa bàn huyện Tứ Kỳ những ngày qua, dịch bệnh lây lan rất
nhanh. Do vậy, việc phòng, chống dịch phải theo nguyên tắc phát hiện sớm, truy
vết thần tốc, xét nghiệm nhanh, khoanh vùng dập dịch và điều trị hiệu quả.
Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban
hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
COVID-19”; ngày 30/11/2021, Tổ công tác đặc biệt tăng cường chỉ đạo, thực hiện
nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Tổ công tác),
cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan đã họp với Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo
UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện Tứ Kỳ, Thường
trực Đảng ủy, Lãnh đạo UBND, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 trên địa
bàn các xã, thị trấn của huyện Tứ Kỳ. Trên cơ sở nội dung cuộc họp ngày 29/11/2021
giữa Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh với huyện Tứ Kỳ và các
nội dung đã thống nhất tại buổi làm việc, Tổ trưởng Tổ Công tác đặc biệt của Tỉnh chỉ
đạo thực hiện một số nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện
Tứ Kỳ như sau:
1. Đối với huyện Tứ Kỳ:
1.1. Tạm thời dừng hoạt động Công ty TNHH GFT Việt Nam, phong tỏa
nghiêm ngặt khu ký túc xá 136 công nhân của Công ty TNHH GFT Việt Nam;
thông báo người lao động của công ty tự cách ly ở nhà và chỉ đến Công ty để lấy
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mẫu xét nghiệm; tập trung lấy mẫu xét nghiệm để khoanh vùng dập dịch; đánh giá
tình hình dịch bệnh, đưa ra phương án mở rộng hoặc thu hẹp khu phong tỏa.
Ngoài ra, phong tỏa hẹp các gia đình, thôn, xóm thuộc xã, thị trấn có xuất
hiện F0. UBND huyện thành lập tổ công tác của huyện, chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ
nhân dân thông qua các tổ công tác của xã, của thôn để đảm bảo đời sống của
người dân trong các khu phong tỏa, các gia đình cách ly tập trung và các trường
hợp F1, F2…
1.2. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn, huyện Tứ Kỳ tập
trung thực hiện ngay các công việc sau:
- Siết chặt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn toàn
huyện; kiểm soát chặt chẽ người về từ tỉnh ngoài, người về từ vùng có dịch, người
có triệu chứng ho, sốt trong cộng đồng (yêu cầu thực hiện nghiêm việc khai báo y
tế, lấy mẫu, cách ly y tế theo quy định); tạm thời dừng các hoạt động tụ tập đông
người (đám hỉ, tổ chức ăn uống tại các nhà hàng …); riêng đối với đám hiếu không
tập trung quá 20 người trong cùng một thời điểm.
- Kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nâng cao
hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp xã, Tổ Covid cộng đồng; huy động sức
mạnh của toàn dân tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19.
- Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, xử lý các tổ chức, cá nhân
không nghiêm chỉnh chấp hành các quy định trong phòng chống dịch bệnh.
- Kiện toàn lực lượng và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tại các xã, thôn theo
Quyết định số 2174/QĐ-BCĐ ngày 08/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
bệnh COVID-19 tỉnh; đảm bảo lấy mẫu nhanh, an toàn, tuyệt đối không để xảy ra
lây nhiễm trong quá trình lấy mẫu. Trường hợp F1 lấy mẫu theo quy định và
hướng dẫn của ngành Y tế; đối với khu phong tỏa lấy mẫu ít nhất 03 lần: lần thứ 02
lấy sau 03 ngày của lần thứ nhất; lần thứ 03 lấy mẫu tại ngày dự kiến kết thúc thời
gian cách ly y tế; đối với các khu vực có nguy cơ cao như xã Cộng Lạc, lấy mẫu
toàn bộ người dân trên địa bàn xã (thực hiện lấy mẫu, gộp mẫu, xét nghiệm mẫu
gộp bằng phương pháp Real-Time RT-PCR theo hướng dẫn của ngành Y tế) ít nhất
02 lần, lần thứ 02 lấy sau 03 ngày của lần thứ nhất; mỗi ngày, hoàn thành việc lấy
mẫu ít nhất trên địa bàn 01 xã.
- Phối hợp với các sở: Y tế, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường,
các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá nhu cầu điều trị các ca F0; dự
báo giai đoạn trước mắt số lượng khoảng 400 ca F0, dự báo giai đoạn 2 số lượng
khoảng 600 ca F0; đề xuất địa điểm để cải tạo, nâng cấp, xây dựng thành cơ sở thu
dung, điều trị các bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn huyện theo nhu cầu; hoàn
thành trong ngày 30/11/2021.
- Phối hợp với Sở Y tế, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan rà
soát các khu cách ly tập trung đủ điều kiện cách ly các trường hợp F1 trên địa bàn
huyện; không để xảy ra lây nhiễm chéo trong quá trình cách ly.
- Tuyên truyền, hướng dẫn người dân trên địa bàn huyện thực hiện cách ly
đối với trường hợp F1 tại gia đình, đối với những hộ có đủ điều kiện để thực hiện
cách ly theo hướng dẫn của ngành Y tế, nhằm giảm áp lực tại các khu cách ly tập
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trung; quản lý, giám sát chặt chẽ đối với các trường hợp F1 cách ly tại nhà (ít nhất
đủ 14 ngày kể từ khi phát hiện ca F0); nếu các trường hợp F1 cách ly tại nhà không
thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, phải kiên quyết xử lý hành
chính và đưa đi cách ly tập trung theo quy định.
- Phối hợp với Sở Y tế để bố trí đủ, kịp thời phương tiện đưa các ca F0 đi
điều trị; phối hợp với Sở Giao thông vận tải bố trí đủ, kịp thời phương tiện đưa các
trường hợp F1, F2 đi lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung.
1.3. Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy họp bàn phân công:
1.3.1 Đồng chí Bí thư Huyện ủy chịu trách nhiệm lãnh đạo chung; chỉ đạo,
tập hợp các lực lượng từ huyện đến cơ sở để tham gia vào công tác phòng, chống
dịch bệnh COVID-19; thực hiện phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ,
Huyện ủy viên... để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh
COVID-19 trong tình hình mới theo đúng tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP
ngày 11/10/2021 của Chính phủ, các quy định của bộ, ngành trung ương và của
tỉnh; chịu trách nhiệm về hiệu quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn.
1.3.2. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chịu trách nhiệm, chỉ đạo
4 nhóm công việc:
- Thường xuyên tuyên truyền phòng chống dịch đến từng thôn, khu dân cư
và đến từng người dân đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả;
- Thông qua các ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, đoàn
thể vận động Nhân dân, với mục tiêu để từng người dân đều thấy rõ trách nhiệm,
nghiêm chỉnh thực hiện phòng chống dịch; cùng vào cuộc, hỗ trợ, cung cấp thông
tin, giám sát công tác phòng chống dịch;
- Chỉ đạo UBKT Huyện ủy thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên các
lực lượng phòng chống dịch, các cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị của
huyện, xử lý nghiêm các trường hợp chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch; chỉ
đạo các cơ quan thanh tra, công an, quân đội, các lực lượng khác thường xuyên
kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về phòng chống dịch trên địa bàn;
- Chỉ đạo kích hoạt, kiện toàn lại các Tổ Covid cộng đồng hoạt động hiệu
lực, hiệu quả; tiếp thu kinh nghiệm từ các địa phương để kiện toàn Tổ Covid cộng
đồng gồm những đồng chí là Bí thư, Trưởng thôn, Trưởng khu dân cư, người có uy
tín: giao chức năng và nhiệm vụ cụ thể; có chương trình hoạt động, nội dung hoạt
động hàng ngày; tạo kết nối thông tin thường xuyên giữa Tổ Covid cộng đồng với
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cấp xã, thị trấn, cơ quan y tế…;
hàng ngày, tiếp nhận, giải quyết kịp thời các phản ánh, đề xuất, kiến nghị của Tổ
Covid cộng đồng; trang bị những vật dụng thiết yếu tối thiểu (bảo hộ y tế, sổ, bút,
đèn pin, áo mưa, …); thường xuyên động viên, quan tâm về tinh thần và cân đối bố
trí nguồn lực (có thể huy động nguồn lực xã hội hóa) để Tổ Covid cộng đồng hoạt
động;
- Chỉ đạo lập báo cáo cụ thể, chi tiết hàng ngày về kết quả việc tuyên
truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm trên địa bàn (những khó khăn, vướng mắc, đề xuất
giải pháp nếu có).
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1.3.3 Đồng chí Chủ tịch UBND huyện tập trung chỉ đạo, thực hiện các
nhiệm vụ sau:
- Phối hợp chặt chẽ cùng Bí thư Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo chung trong
công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; chịu trách nhiệm về hiệu quả công
tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn; căn cứ vào tình hình diễn biến
dịch bệnh của huyện để quyết định những giải pháp chống dịch cần thiết trên địa
bàn huyện, theo đúng tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của
Chính phủ, các quy định của bộ, ngành trung ương và của tỉnh;
- Chịu trách nhiệm về bố trí nguồn lực (nhân lực, vật lực, kinh phí) phòng,
chống dịch bệnh; nếu có khó khăn, vướng mắc phải báo cáo ngay với UBND tỉnh,
Ban Chỉ đạo của tỉnh với nguyên tắc không được để thiếu nguồn lực cho công tác
phòng, chống dịch bệnh COVID-19; chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
chủ động làm việc với từng xã, thị trấn về việc bố trí nguồn lực phòng, chống dịch
bệnh; phối hợp với Sở Tài chính rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn lực để
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện; tham mưu UBND tỉnh,
Ban Chỉ đạo của tỉnh về việc đảm bảo nguồn lực trong phòng, chống dịch trên địa
bàn huyện;
- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 các cấp, Tổ Covid cộng
đồng; phân công trách nhiệm, quyền hạn các lực lượng tham gia đảm bảo hoạt
động hiệu lực, hiệu quả. Thường xuyên và trực tiếp kiểm tra thực tiễn trên địa bàn
để đảm bảo các tổ chức thành lập ra hoạt động đạt hiệu quả cao nhất;
- Quyết định thành lập và kiện toàn bộ máy quản lý các khu cách ly tập
trung; ban hành quy định siết chặt quản lý các khu cách ly tập trung; khu vực đang
thực hiện vùng cách ly y tế. Chỉ đạo cải tạo, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị cần
thiết cho các khu cách ly tập trung.
1.3.4. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách khối Văn xã: chỉ đạo,
điều phối công tác truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm; thành lập tổ công tác có chuyên
môn lĩnh vực công nghệ thông tin tốt để phối hợp trong công tác lấy mẫu (trưng
dụng lực lượng giáo viên, tổ chức tập huấn công tác lấy mẫu xét nghiệm);
Chỉ đạo Trung tâm y tế huyện: thường xuyên kết nối với Sở Y tế, với các xã,
thị trấn để triển khai các công việc trong phòng, chống dịch bệnh kịp thời, đảm bảo
quy định; bố trí ngay các nguồn lực để tập trung phòng, chống dịch bệnh.
1.3.5. Đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách khối sản xuất: chỉ đạo toàn bộ công
tác sản xuất, lưu thông hàng hóa, tiêu dùng trong thời kỳ có dịch, vùng có dịch và
công tác hậu cần theo quy định của Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông
vận tải và các quy định của tỉnh; bố trí lực lượng thu hoạch hoa màu, rau, củ, quả
giúp người dân tại các khu vực phong tỏa.
1.3.6. Ban Thường vụ Huyện ủy họp bàn phân công: mỗi xã, thị trấn có
một đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, đồng chí Huyện ủy viên phụ trách xã, thị
trấn cùng đồng chí Bí thư, đồng chí Chủ tịch xã, thị trấn họp bàn, thống nhất chỉ
đạo phòng chống dịch trên địa bàn xã, thị trấn (khi họp bàn, chỉ đạo phải có hồ
sơ, sổ sách); đây cũng là công tác thi đua, đánh giá cán bộ trong thực hiện chức
trách nhiệm vụ được giao; nếu xảy ra lây lan dịch bệnh do thiếu sâu sát, lơ là,
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chủ quan thì 04 đồng chí lãnh đạo trên chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ
Huyện ủy.
2. Giao Sở Y tế:
- Hướng dẫn UBND huyện giám sát việc cách ly tập trung và tại nhà; căn cứ
số lượng F1, hướng dẫn cách ly tại nhà theo Hướng dẫn của Bộ Y tế và của tỉnh.
- Hướng dẫn Trung tâm y tế huyện, Trạm y tế các xã, thị trấn các công
việc cụ thể trong việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19; ưu tiên phân bổ đủ số
lượng vắc-xin để tiêm cho 100% dân số đủ điều kiện theo quy định trong thời
gian sớm nhất.
- Phối hợp với UBND huyện rà soát điều kiện cơ sở vật chất của Trung tâm
y tế huyện, các cơ sở y tế tại các xã, thị trấn để phục vụ phòng, chống dịch bệnh
COVID-19; hướng dẫn UBND huyện làm văn bản đề nghị UBND tỉnh, Ban chỉ đạo
tỉnh cung cấp bổ sung trang thiết bị, vật tư y tế cần thiết trong phòng, chống dịch
bệnh COVID-19. Phối hợp với UBND huyện Tứ Kỳ để bố trí đủ, kịp thời phương
tiện đưa các ca F0 đi điều trị.
- Trên cơ sở số lượng F0 trên địa bàn huyện, phối hợp với các sở: Xây dựng,
Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND huyện khảo sát, đề xuất nâng cấp, cải
tạo, xây dựng các địa điểm đã lựa chọn thành cơ sở thu dung, điều trị các bệnh nhân
COVID-19 trên địa bàn huyện (nghiên cứu đề xuất theo hình thức xây dựng công
trình khẩn cấp).
3. Sở Tài chính:
- Hướng dẫn, hỗ trợ UBND huyện Tứ Kỳ trong việc bố trí, sử dụng nguồn
kinh phí phòng, chống dịch bệnh theo quy định.
- Phối hợp với Sở Y tế, UBND huyện Tứ Kỳ rà soát cơ sở vật chất, trang
thiết bị, nguồn lực phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện; tham mưu UBND
tỉnh bố trí nguồn kinh phí để nâng cấp, cải tạo, xây dựng các địa điểm đã lựa chọn
thành cơ sở thu dung, điều trị các bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn huyện (theo
hình thức xây dựng công trình khẩn cấp) và đảm bảo không để thiếu nguồn lực
trong phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện.
4. Sở Xây dựng:
- Chủ trì, phối hợp với các Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND
huyện Tứ Kỳ thực hiện các thủ tục liên quan đến thiết kế, xây dựng cơ sở thu dung,
điều trị bệnh nhân COVID-19 theo hình thức xây dựng công trình khẩn cấp; tham
mưu, báo cáo UBND tỉnh.
- Hướng dẫn, phối hợp với UBND huyện Tứ Kỳ và các sở, ngành liên quan
đối với việc cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các khu cách ly tập trung.
5. Sở Tài nguyên và Môi trƣờng:
Hướng dẫn, phối hợp, hỗ trợ UBND huyện Tứ Kỳ khi cải tạo, nâng cấp các
khu cách ly tập trung, xây dựng cơ sở thu dung, điều trị các bệnh nhân COVID-19
trên địa bàn huyện đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường (lưu ý xử lý nước thải, chất
thải có chứa vi-rút SARS-CoV-2 đảm bảo theo quy định).
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6. Công an tỉnh:
- Phân công 01 đồng chí Lãnh đạo Công an tỉnh thường xuyên theo dõi, chỉ
đạo tại huyện Tứ Kỳ để kịp thời chỉ đạo, xử lý, hướng dẫn UBND huyện thực hiện
các công việc liên quan.
- Chỉ đạo các lực lượng của ngành phối hợp với Công an huyện, Y tế huyện
và các lực lượng liên quan thực hiện truy vết thần tốc, triệt để các trường hợp F1,
F2, F3 liên quan tới các ca bệnh F0; phối hợp với Sở Y tế để đánh giá tình hình
dịch bệnh.
7. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh:
- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND huyện Tứ Kỳ và đơn vị liên quan
trưng dụng các cơ sở, trường học để thành lập, quản lý các khu cách ly tập trung.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Tứ Kỳ và các đơn vị liên
quan đề xuất cải tạo, sửa chữa các khu cách ly tập trung đảm bảo an toàn trong
phòng, chống dịch bệnh.
8. Ban Quản lý các Khu công nghiệp:
Chủ động phối hợp với UBND huyện Tứ Kỳ nắm bắt tình hình lao động tại
các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có liên quan đến ổ
dịch tại huyện Tứ Kỳ để kịp thời, chủ động phòng chống dịch tại các doanh nghiệp.
9. Sở Lao động – Thƣơng binh và Xã hội:
Chủ động phối hợp với UBND huyện Tứ Kỳ nắm bắt thông tin về lao động
tại các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có liên quan đến ổ
dịch tại huyện Tứ Kỳ để kịp thời, chủ động phòng chống dịch tại các doanh
nghiệp.
Phối hợp với UBND huyện Tứ Kỳ đảm bảo công tác an sinh xã hội, tuyệt
đối không để người dân đang bị cách ly và trong khu vực phong tỏa thiếu lương
thực, thực phẩm.
10. Sở Giao thông vận tải:
Phối hợp với UBND huyện Tứ Kỳ bố trí đủ, kịp thời phương tiện đưa lực
lượng đi lấy mẫu xét nghiệm; đưa các trường hợp F1, F2 đi lấy mẫu xét nghiệm và
cách ly tập trung.
11. Chế độ thông tin, báo cáo:
- Đối với huyện Tứ Kỳ: gửi báo cáo về Tổ Công tác trước 16 giờ 30 phút
hằng ngày (bao gồm: (01) Báo cáo về công tác tuyên truyền; (02) Báo cáo về công
tác kiểm tra giám sát của UBKT huyện ủy; (03) Báo cáo về công tác kiểm tra, xử
lý đối với các trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch, bệnh
COVID-19; (04) Báo cáo về hoạt động của Tổ Covid cộng đồng: (05) Báo cáo
thống kê số lượng trường hợp triệu chứng ho, sốt tại cộng đồng; (06) Báo cáo
thống kê các trường hợp ở tỉnh ngoài và vùng có dịch về huyện.
- Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thường xuyên báo cáo, trao đổi
công việc về Tổ Công tác, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh để
kịp thời thống nhất giải quyết những vướng mắc phát sinh.
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Trên đây là những nhiệm vụ cần thiết, cấp bách trong ngăn chặn, ứng phó,
chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Tứ Kỳ. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị
được giao nhiệm vụ, các cơ quan có liên quan tập trung thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh; (để báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh;
- Các sở, ngành: XD, GTVT, YT, CT, TN&MT,
LĐTB&XH, NN&PTNT, KH&ĐT, TC, TT&TT,
CA tỉnh, BCH QS tỉnh, BQL các KCN tỉnh;
- Thường trực huyện ủy, UBND huyện Tứ Kỳ;
- Thành viên Tổ công tác;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- CV VP UBND tỉnh (Nam, Thư, Lai, Đôn);
- Lưu: VT, KTN, Cao Cường (25b).

TỔ TRƢỞNG

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Lƣu Văn Bản

