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BÁO CÁO 
Công tác thi hành án dân sự 6 tháng năm 2022; 

 nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới. 

(Trình HĐND tỉnh) 
 

 

 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 156/KH-HĐND ngày 27/5/2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh về việc chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân 

dân tỉnh khoá XVIII, Cục THADS tỉnh xin báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 

2022; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, như sau: 

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC  

1. Kết quả tổ chức thi hành án dân sự trong toàn tỉnh 

1.1. Kết quả thi hành án về việc và tiền 

a). Về việc 

- Tổng số bản án quyết định đã nhận: 1.797 

- Tổng số việc giải quyết 3.206 việc, trong đó số cũ chuyển sang 936 việc và 

số thụ lý mới 2270 việc. 

 - Tổng số việc phải thi hành 3.178 việc, trong đó số có điều kiện thi hành 

2.676 việc (chiếm 84,2%); số chưa có điều kiện 502 việc (chiếm 15,8%) tổng số 

phải thi hành. 

 Kết quả: đến nay các cơ quan THADS Hà Tĩnh đã thi hành xong 2.066 việc, 

đạt tỷ lệ 77,2%; so với cùng kỳ giảm 187việc (8,3%); đạt 92% chỉ tiêu Tổng cục 

giao cả năm. 

 b) Về tiền                 

- Tổng số tiền giải quyết 312,6 tỷ  đồng, trong đó số cũ chuyển sang 184,3 tỷ 

đồng và số thụ lý mới 128,3 tỷ đồng. 

 -Tổng số tiền phải thi hành 307,7 tỷ đồng; trong đó số có điều kiện 191,7 tỷ 

đồng (chiếm 63,2%); số chưa có điều kiện 115,9  tỷ đồng (chiếm 36,8%) tổng số 

phải thi hành.                                    

Kết quả: đến nay đã thi hành được 76,5 tỷ đồng đạt tỷ lệ 39,93%; so với 

cùng kỳ tăng 12,1 tỷ đồng (tương ứng 18,9%), đạt 94,7% chỉ tiêu Tổng cục giao cả 

năm.    
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 2. Về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành  

- Lãnh đạo Cục THADS tỉnh thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các Chi cục 

THADS cấp huyện tăng cường chấn chỉnh mọi hoạt động của đơn vị. Trong đó 

trọng tâm là công tác tổ chức thi hành án; tập trung, quyết liệt giải quyết nhanh 

những vụ việc có điều kiện thi hành, không chần chừ làm mất cơ hội thi hành án; 

- Huy động mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tổ chức thi 

hành án có hiệu quả nhất là các vụ việc có giá trị tiền, tài sản phải thi hành lớn, các 

vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng; các vụ việc tham nhũng..; những vụ 

việc có điều kiện thi hành nhưng đương sự cố tình chây ì, chống đối không tự 

nguyện thi hành thì phải kiên quyết áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng 

chế (từ đầu năm 2022 đến nay toàn ngành THADS tỉnh Hà Tĩnh đã áp dụng biện 

pháp cưỡng chế đối với 17 trường hợp); 

- Tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc có giá trị thi hành lớn, những vụ 

việc kê biên, cưỡng chế và kịp thời tiến hành thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi 

hành án để nâng cao tỷ lệ thi hành xong (từ đầu năm đến nay đã tổ chức bán đấu 

giá tài sản thi hành án 16 vụ việc, trong đó đã bán đấu giá thành 13 vụ việc, thu 

được số tiền trên 11,2 tỷ đồng đồng, còn 03 vụ việc tiếp tục giảm giá để bán đấu 

giá; 

 - Về thi hành án đối với các khoản thu cho Ngân sách Nhà nước: đã tập trung 

thi hành xong 1.130 việc, thu được số tiền là 16,3 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 71,75% về việc 

và 39,69% về tiền). Công tác thu hồi tiền, tài sản thất thoát trong các vụ án kinh tế, 

tham nhũng chú trọng và thực hiện quyết liệt1. 

 Quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, 

Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh Hà Tĩnh; đã xây 

dựng Kế hoạch, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong toàn ngành 

tổ chức thực hiện, gắn với hoạt động công tác thi hành án dân sự trên địa bàn. 

Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị, Công điện và văn bản chỉ 

đạo của Trung ương, của Ngành và của cấp ủy, chính quyền về công tác phòng 

phòng, chống dịch Covid-19 và ổn định chính trị để phát triển kinh tế sau hậu 

Covid. 

3. Về kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ đối với các Chi cục  

- Ngay từ đầu năm Cục THADS tỉnh đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra, trong 

đó tập trung vào việc kiểm tra nghiệp vụ tổ chức thi hành án. Mục đích nhằm 

hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các Chi cục THADS cấp 

huyện. Từ đầu năm đến nay, đã thực hiện 04 cuộc kiểm tra đột xuất. Kết quả kiểm tra 

chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm dẫn đến kỷ luật, chủ yếu sai sốt về trình tự, thủ 

tục thi hành án.   

                                           
 1 Tổng toàn ngành có 8 vụ việc về tham nhũng với số tiền 7,6 tỷ đồng. Trong đó có  6 vụ việc việc 

có điều kiện thi hành, tương ứng 3,6 tỷ đồng; đã thi hành xong 3 việc với số tiền 959,3 triệu đồng, đạt tỷ lệ 

50% về việc và 24,1% về tiền; . 
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Bên cạnh đó, Cục THADS tỉnh chỉ đạo các Chi cục tăng cường công tác tự 

kiểm tra tại đơn vị; các Chấp hành viên phụ trách địa bàn thường xuyên kiểm tra, 

hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trong công tác tổ chức thi hành án, tăng cường 

kiểm tra đột xuất, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục khi có sai sót xảy ra.  

 - Việc hướng dẫn nghiệp vụ cho các Chi cục được thực hiện kịp thời, đúng 

quy định đối với vụ việc phức tạp, các vụ việc có giá trị thi hành lớn, vụ việc liên 

quan đến cưỡng chế thi hành án. Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của 

Cục, các Chi cục đã cơ bản tổ chức thực hiện theo đúng tinh thần hướng dẫn trong 

xử lý từng vụ việc, qua đó góp phần hạn chế được các sai sót. 

 4. Về công tác tổ chức, cán bộ  

- Đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được hoàn thiện, đảm bảo đủ về 

số lượng và nâng cao chất lượng, gắn với thực hiện xây dựng vị trí việc làm, 

tinh giảm biên chế theo quy định2;  

- Bộ máy lãnh đạo và các chức danh từ Cục đến Chi cục đã được kiện 

toàn khá đầy đủ. Công tác quy hoạch, rà soát bổ sung quy hoạch lãnh đạo tiếp 

tục được quan tâm thực hiện và đã được phê duyệt đối với các giai đoạn quy 

hoạch cán bộ; 

 - Công tác điều động, luân chuyển cán bộ được thực hiện nghiêm túc, 

chất lượng đối với từng vị trí  

 5. Về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

5.1. Công tác tiếp công dân 

Công tác tiếp công dân tiếp tục được các cơ quan THADS quan tâm thực 

hiện nghiêm túc. Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh tham gia đầy đủ các buổi 

tiếp dân định kỳ tại Trụ sở tiếp dân của UBND tỉnh và Trụ sở cơ quan. Thường 

xuyên bố trí, cử công chức có năng lực, đạo đức trực tiếp dân, trực “Đường dây 

nóng” theo đúng quy trình Tổng cục THADS ban hành (Quyết định số 1167/QĐ-

TCTHADS ngày 12/12/2017). 6 tháng năm 2022, các cơ quan THADS Hà Tĩnh đã 

tiếp 55 lượt công dân, trong đó, Cục THADS tỉnh tiếp 10 lượt, các Chi cục 

THADS cấp huyện tiếp 45 lượt. 

5.2. Về công tác giải quyết đơn thư:  

- 6 tháng đầu năm 2022, các cơ quan THADS đã tiếp nhận: 22 đơn thư các 

loại. Trong đó có 06 đơn khiếu nại, 02 đơn tố cáo và 14 đơn kiến nghị, phản ánh. 

Tuy nhiên, qua kiểm tra nội dung đơn, xét thấy: trong tổng số 22 đơn thì có 03 đơn 

thuộc thẩm quyền giải quyết (gồm 02 khiếu nại và 01 tố cáo); còn 19 đơn không 

thuộc thẩm quyền giải quyết. 

- Kết quả giải quyết: 02 đơn khiếu nại đã ban hành Quyết định giải quyết 

                                           
2 Hiện nay, toàn ngành THADS Hà Tĩnh có 159 CBCC (116 biên chế, 43 Hợp đồng lao động 

NĐ68), trong đó: 49 Chấp hành viên (1 Chấp hành viên Cao cấp, 10 Chấp hành viên Trung cấp, 38 Chấp 

hành viên sơ cấp), có 6 Thẩm tra viên ( trong đó có 2 Thẩm tra viên chính), có 22 Thư ký, 10 chuyên 

viên, 16 Kế toán và 13 chức danh khác. 
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khiếu nại, nội dung khiếu nại sai toàn bộ; 01 đơn tố cáo đã ban hành kết luận tố 

cáo, nội dung tố cáo sai toàn bộ. 

- Đối với 19 đơn không thuộc thẩm quyền, đã hướng dẫn, chuyển đơn và trả 

lời công dân theo quy định pháp luật. Như vậy, đến nay các cơ quan THADS Hà 

Tĩnh đã giải quyết xong 22/22 đơn thư các loại, đạt tỷ lệ 100%  

- Từ đầu năm đến nay, tại các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh 

không có các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến các cơ quan của Quốc 

hội, các đoàn Đại biểu Quốc hội và các Đại biểu Quốc hội. 

 6. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và công tác phối 

hợp trong thi hành án dân sự 

 - Cấp ủy Đảng, lãnh đạo chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo 

sát sao đối với công tác THADS trên địa bàn. Thường trực Tỉnh ủy, Ban Pháp chế 

HĐND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, giám sát các vụ việc trọng 

điểm, phức tạp và công tác thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án về tham nhũng, 

kinh tế; 

 - Ban chỉ đạo THADS tỉnh và Ban chỉ đạo THADS cấp huyện đã được kiện 

toàn theo quy định, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Ban chỉ đạo ngày càng 

được nâng lên đã tổ chức được nhiều cuộc họp và cho ý kiến chỉ đạo, xử lý các vụ 

việc phức tạp; nhất là đối với 05 vụ việc cưỡng chế phải huy động lực lượng. 

 - Cục THADS Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp 

liên ngành đã ký kết như: Sở Tư pháp, TAND, VKSND, Ngân hàng Nhà nước, 

Phòng Cảnh sát THAHS và Hỗ trợ tư pháp - Công an tỉnh, sở TN&MT, Bảo hiểm 

xã hội và Thỏa thuận hợp tác với Bưu điện trong việc cung cấp dịch vụ tiếp nhận 

hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự.  

 Phối hợp với VKSND tỉnh và TAND tỉnh kiểm tra, giám sát hoạt động thi 

hành án, số liệu thống kê liên ngành về kết quả thi hành án dân sự; phối hợp xét 

miễn, giảm thi hành án được 13 trường hợp với số tiền trên 65 triệu đồng. Công tác 

phối hợp với các Trại Tạm giam, Trại giam trong thi hành án tiếp tục được duy trì, 

đạt hiệu quả, trong 6 tháng năm 2022 đã phối hợp thi hành xong đối với 206 việc, 

thu trên 2,4 tỷ đồng. 

 II. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

  1. Tồn tại, hạn chế 

 - Tuy kết quả về việc và về tiền 6 tháng nhìn chung đạt cao nhưng số việc, 

tiền chuyển kỳ sau giải quyết còn khá cao. Hiện nay toàn ngành có 1.112 việc 

(tương ứng số tiền 231,1 tỷ đồng). Trong đó 610 việc (tương ứng 115,1 tỷ đồng) có 

điều kiện và 502 việc (tương ứng 115,9 tỷ đồng) chưa có điều kiện; 

- Tình trạng để xảy ra thiếu sót, vi phạm nhất là về trình tự, thủ tục thi hành 

án, đặc biệt về trình tự thời gian, như: xác minh, tống đạt .... tại một số Chi cục vẫn 

còn; công tác tự kiểm tra của thủ trưởng đơn vị, Chấp hành viên ở một số Chi cục 

THADS cấp huyện còn chưa chủ động, mang tính hình thức. 



5 

 

 

 

- Tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo trong thi hành án vẫn phát sinh nhiều (6 

tháng năm 2022 phát sinh 22 đơn thư các loại); 

 2. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 

 2.1. Nguyên nhân chủ quan: 

- Vẫn còn có Chấp hành viên quá trình tổ chức thi hành án chưa thật sự quyết 

liệt, chưa kịp thời cập nhật các quy định mới của pháp luật để tổ chức thi hành án 

đảm bảo chặt chẽ về trình tự, thủ tục và mang lại hiệu quả cao; 

- Công tác phối hợp các ngành, các cấp với cơ quan THADS trong một số vụ 

việc còn chưa thật sự đạt yêu cầu, nhất là các vụ việc liên quan đến cưỡng chế tài 

sản; 

- Công tác tiếp dân tại một số Chi cục hiệu quả còn thấp do việc bố trí cán bộ 

tiếp công dân thiếu kinh nghiệm, kỹ xử lý tình huống dẫn đếnn có trường hợp công 

dân búc xúc gửi đơn đến các cấp, ngành không có thẩm quyền giải quyết. 

2.2. Nguyên nhân khách quan:  

-  Những tháng đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid -19 tiếp tục có 

nhiều diễn biến phức tạp, khó lường đã tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, 

trong đó có hoạt động THADS; tiến độ, chất lượng giải quyết án chậm, điều kiện, 

khả năng thi hành án của đương sự bị giảm sút; 

- Số việc, tiền năm 2021 chuyển sang nhìn chung còn lớn (993 việc và trên 

227 tỷ đồng) cùng với việc thụ lý mới, trong đó có vụ việc có giá trị tiền, tài sản 

phải thi hành lớn, tương đối phức tạp đã tạo không ít áp lực cho các Chấp hành 

viên trong tổ chức thi hành án; 

- Có nhiều vụ việc định giá cao hơn giá trị thực tế của tài sản nên mặc dù đã 

giảm giá nhiều lần (có vụ việc giảm giá 10 lần) nhưng không có người mua. Bên 

cạnh đó, tâm lý e ngại mua tài sản thi hành án của người tiêu dùng dẫn đến việc có 

3 vụ việc bán đấu giá tương ứng số tiền gần 7,8  tỷ đổng đến nay chưa có người 

mua; 

- Nhiều vụ việc có khó khăn, phức tạp các cơ quan THADS đã thực hiện 

nhiều giải pháp nhưng đến nay vẫn chưa thi hành xong, trong đó có những vụ việc 

đang chờ cấp có thẩm quyền trả lời, xem xét bản án. 

- Có 01 Bản án, Quyết định của Tòa án tuyên không rõ, khó thi hành của năm 

2021 chuyển sang nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết xong; 

 - Công tác thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng mặc dù 

được quan tâm chỉ đạo, tuy nhiên vẫn gặp khó khăn do người phải thi hành án 

không có điều kiện để thi hành án; có vụ việc đương sự đã thi hành xong nghĩa vụ 

của mình nhưng không chịu liên đới thi hành phần người khác trong khi Bản án 

tuyên liên đới bồi thường (vụ ông Nguyễn Văn Bổng);  

- Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người phải thi hành án còn 

chưa cao, đa số bộ phận tìm cách trốn tránh, chây ỳ nhằm mục đích trốn tránh 

nghĩa vụ thi hành án, có công dân còn cố tình làm đơn khiếu nại, tố cáo mục đích 



6 

 

 

 

kéo dài việc THADS. 

 - Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác THADS tuy đã được 

quan tâm đầu tư nhưng nhìn chung còn nhiều bất cập; điều kiện Kho vật chứng còn 

chật hẹp; Trụ sở Cục THADS tỉnh nằm ở vị trí không tiếp giáp các trục đường 

chính của thành phố, đường vào cơ quan đang sử dụng đường dân sinh của Tổ dân 

phố nên rất khó khăn cho việc công dân khi tìm địa chỉ để đến làm việc hoặc giao 

dịch, trong khi đó trụ sở đã có quy hoạch đường nhưng đến nay vẫn chưa được đầu 

tư mở đường. 

 III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỜI GIAN TỚI VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ 

XUẤT 

1. Nhiệm vụ, giải pháp  

 Dự báo những tháng cuối năm 2022, công tác THADS tại Hà Tĩnh tiếp tục 

gặp một số khó khăn như: có một số vụ việc từ các địa phương khác ủy thác đến có 

số tiền lớn như; Vụ việc giữa Công ty CP Bình Hà với Ngân hàng Đầu tư phát triển 

Việt Nam, số tiền trên 1.000 tỷ đồng (dự kiến sẽ ủy thác về Hà Tĩnh tổ chức thi 

hành); Vụ việc Công ty cổ phần mỏ sắt Thạch Khê với số tiền phải thi hành án trên 

11 tỷ đồng, hiện Cục THADS tỉnh đang tổ chức thi hành nhưng gặp nhiều khó 

khăn do Công ty đang tạm dừng hoạt động, điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc 

hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ngành. Do vậy, Cấp ủy, Lãnh đạo Cục THADS 

tỉnh đã chỉ đạo toàn ngành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, 

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về nhiệm vụ trong hoạt động THADS cũng như công 

tác khác có liên quan đến hoạt động của ngành và phát triển kinh tế, ổn định an 

ninh, chính trị tại địa phương;  

- Chủ động nắm bắt thông tin, liên hệ với cơ quan THADS ở các địa phương 

khác trong việc tiếp nhận, thụ lý các vụ việc ủy thác đến để có phương pháp giải 

quyết án phù hợp; 

- Toàn ngành bám sát chỉ tiêu giao, quyết liệt tổ chức thi hành án. 

Những vụ việc có điều kiện thi hành thì vận động, thuyết phục đương sự tự 

nguyện thi hành án, trường hợp nào cố tình chống đối, chây ì thì kiên quyết 

áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án; tiếp tục tăng cường công tác xác 

minh phân loại án đảm bảo chính xác để có hướng giải quyết phù hợp, đạt 

hiệu quả cao; 

- Nâng cao kết quả thu hồi tiền, tài sản từ các vụ án về tham nhũng, kinh 

tế. Trong đó cần tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan để 

điều tra, xác minh các tài sản, điều kiện thi hành án của đương sự. Qúa trình 

tổ chức thi hành các vụ việc này tuyệt đối không để xảy ra hành vi tiêu cực, 

tham nhũng; 

- Tăng cường công tác tự kiểm tra tại Cục và kiểm tra tại các Chi cục 

THADS cấp huyện về công tác chuyên môn, nghiệp vụ; Nâng cao hiệu công 

tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, giải quyết đơn ngay từ 
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nơi phát sinh giảm thiểu đến mức thấp nhất việc công dân gửi đơn khiếu nại, 

tố cáo vượt cấp, không đúng thẩm quyền; 

-. Tiếp tục nâng cao hiệu quả việc áp dụng CNTT trong giải quyết công 

việc, trong đó áp dụng triệt để việc sử dụng các phần mềm;  

 2. Kiến nghị, đề xuất  

Kính đề nghị Tỉnh ủy, UBND và Ban Chỉ đạo THADS tỉnh tiếp tục quan 

tâm đến công tác thi hành án dân sự; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thi hành các vụ việc 

có khó khăn, phức tạp, các vụ việc trọng điểm trên địa bàn; chỉ đạo các cơ quan có 

liên quan phối hợp với cơ quan THADS trong việc tổ chức thi hành án đặc biệt đối 

với các vụ việc cưỡng chế; 

- Kính đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục tăng cường giám sát việc thi hành pháp 

luật trong hoạt động Tư pháp nói chung và công tác THADS nói riêng; quan tâm 

đầu tư kinh phí để mở đường vào trụ sở Cục THADS tỉnh theo đúng như quy 

hoạch khi xây dựng trụ sở; 

 - Kiến nghị đến cơ quan Tòa án tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử các Bản 

án đối với phần dân sự, đảm bảo rõ ràng, khả năng thi hành trên thực tế; kịp thời 

trả lời các văn bản đề nghị của cơ quan THADS trong việc xem xét, giải thích Bản 

án;  

- Kiến nghị đến các cơ quan, ban ngành có liên quan tích cực phối hợp, hỗ trỡ 

các cơ quan THADS trong quá trình tổ chức thi hành án, đặc biệt các vụ viêc khó 

khăn, phức tạp; các vụ việc cưỡng chế thi hành án có huy động lực lượng và việc 

thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế; 

 Trên đây Báo cáo kết quả công THADS 6 tháng năm 2022; phương hướng, 

nhiệm vụ thời gian tới của Cục THADS Hà Tĩnh trình HĐND tỉnh. Rất mong tiếp 

nhận quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh để công tác THADS 

Hà Tĩnh ngày càng hiệu quả hơn. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 
 

 
 
 

Nơi nhận: 
- HĐND tỉnh (để b/c);  

- Ban NC Tỉnh ủy, UBND tỉnh (để b/c); 

- Cấp uỷ, lãnh đạo Cục; 

- Lưu VT. 

Gửi văn bản giấy và điện tử./. 

CỤC TRƯỞNG 

 
 

 

 

 

Văn Đình Minh 
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