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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết dự án: Xây dựng  

Cổng khai thác dữ liệu chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2021 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về 

ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về 

quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà 

nước; 

Căn cứ Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng 

dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối 

với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên 

thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2021; 

Xét Báo cáo số 217/BC-HĐTĐ ngày 04/6/2021 của Hội đồng thẩm định 

theo Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh về Kết quả 

thẩm định đề cương và dự toán chi tiết, dự án: Xây dựng Cổng khai thác dữ liệu 

chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2021; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 

1097/TTr-STTTT ngày 04/6/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết, dự án: Xây dựng Cổng khai 

thác dữ liệu chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2021 với các nội dung chính sau: 
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1. Đơn vị sử dụng ngân sách: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng 

Sơn. 

2. Tổ chức, đơn vị lập đề cương và dự toán chi tiết 

Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông. Địa chỉ: P1405 - CC 262 Nguyễn 

Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quâṇ Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. 

3. Mục tiêu, quy mô 

3.1. Mục tiêu 

Phát triển hạ tầng kỹ thuật, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin theo 

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn phù hợp với Khung Kiến trúc 

Chính phủ điện tử Việt Nam. 

Hỗ trợ xây dựng chính quyền số của tỉnh dựa trên nền tảng dữ liệu lớn và 

dữ liệu mở. 

Hỗ trợ cơ quan chính quyền: thúc đẩy quản trị dữ liệu trong cơ quan nhà 

nước. Cổng sẽ là nền tảng dùng chung, nơi các cơ quan nhà nước công bố thông 

tin về dữ liệu của mình. 

Quản lý và hỗ trợ thực hiện các yêu cầu về khởi tạo các kết nối, chia sẻ dữ 

liệu giữa cơ quan nhà nước; giám sát và giải quyết vướng mắc trong chia sẻ dữ 

liệu giữa các cơ quan nhà nước. 

Đảm bảo tính liên kết, tích hợp, khả năng kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu 

giữa các đơn vị trong tỉnh, giữa tỉnh với các cơ quan, tổ chức, cá nhân ngoài tỉnh. 

Giúp cơ quan nhà nước cải thiện được tính minh bạch và công khai vì 

người dân luôn có được các thông tin cần thiết để có thể so sánh và đối chiếu. 

Cung cấp cổng dữ liệu mở với dịch vụ tiện ích chất lượng để kịp thời phục 

vụ người dân và doanh nghiệp, đồng thời tạo môi trường minh bạch, thuận lợi để 

thu hút mạnh mẽ các dự án đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế, thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

3.2. Quy mô 

- Xây dựng Cổng khai thác dữ liệu chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2021: 

+ Phân hệ cơ sở dữ liệu mở theo lĩnh vực, ngành; 

+ Phân hệ nền tảng kết nối dữ liệu; 

+ Phân hệ tiếp nhận, xử lý góp ý. 

- Triển khai cài đặt; 

- Đào tạo chuyển giao công nghệ. 

4. Giải pháp kỹ thuật, công nghệ và các nội dung ứng dụng công nghệ 

thông tin chủ yếu 

4.1. Giải pháp kỹ thuật, công nghệ cần tuân thủ 
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Tiêu chuẩn về kết nối được thực hiện theo Danh mục tiêu chuẩn về ứng 

dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước ban hành kèm theo Thông tư 

số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông. 

Các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc 

gia căn cứ theo Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông. 
 

STT Mô tả yêu cầu 

1 Yêu cầu chung đối với cấu trúc dữ liệu trao đổi 

 

- Có khả năng mô tả thông điệp dữ liệu trong tình huống nội dung thông tin 

không thể xác định giá trị hoặc xác định được nhưng không đầy đủ. 

- Có khả năng mô tả thông điệp dữ liệu trong các trường hợp trao đổi: nội 

dung thông tin có dữ liệu; nội dung thông tin không có dữ liệu và nội dung 

thông tin có dữ liệu nhưng không được phép trao đổi theo thẩm quyền. 

- Cấu trúc dữ liệu trao đổi phải linh hoạt trong việc mô tả thông điệp dữ liệu. 

2 Yêu cầu chung đối với mô hình dữ liệu trong cấu trúc dữ liệu trao đổi 

 

- Cung cấp thông tin tổng quát về phạm vi của toàn bộ dữ liệu được trao đổi 

giữa các hệ thống thông tin với CSDL quốc gia. 

- Định dạng mô tả: Sử dụng ngôn ngữ UML, phù hợp với bộ tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN 7789-2007 (ISO/IEC 11179) về sổ đăng ký siêu dữ liệu. 

3 Yêu cầu đối với mô hình dữ liệu mức logic 

 - Cung cấp thông tin đầy đủ và toàn diện về nội dung của các thông điệp dữ 

liệu trao đổi giữa các hệ thống thông tin với CSDL quốc gia. 

- Mở rộng và chi tiết hóa mô hình dữ liệu mức khái niệm; chứa toàn bộ các 

phần tử dữ liệu, các thuộc tính của phần tử dữ liệu với các thông tin bao gồm: 

tên, mô tả, kiểu dữ liệu, phạm vi giá trị, thuộc tính định danh của phần tử dữ 

liệu. 

- Định dạng mô tả: Sử dụng ngôn ngữ UML, phù hợp với bộ tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN 7789-2007 (ISO/IEC 11179) về sổ đăng ký siêu dữ liệu. 

4 Yêu cầu đối với mô hình dữ liệu vật lý 

 

- Định dạng mô tả: Sử dụng ngôn ngữ XML, tuân thủ lược đồ XML tiêu 

chuẩn; cú pháp hoàn chỉnh, rõ ràng, chặt chẽ (well – defined) 

- Thể hiện đầy đủ cấu trúc dữ liệu của mô hình dữ liệu mức logic. 

- Chỉ rõ không gian tên (namespace) của lược đồ dữ liệu XML. 

- Bao gồm mã nguồn lược đồ XML 

- Đáp ứng đầy đủ điều kiện để sử dụng trực tiếp phục vụ trích xuất dữ liệu từ 

CSDL quốc gia sang thông điệp dữ liệu trao đổi hoặc phân tích các thông 

điệp dữ liệu trao đổi được thu nhận từ CSDL quốc gia của các hệ thống thông 

tin 

5 Định dạng dữ liệu 

 - Ngôn ngữ mô tả: XML; Dữ liệu được mô tả bằng ngôn ngữ XML sử dụng 

bộ trình diễn ký tự UTF8. 

- Nội dung dữ liệu chặt chẽ, đúng cú pháp (well - defined); tuân thủ và tham 
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STT Mô tả yêu cầu 

chiếu đến lược đồ dữ liệu XML qua không gian tên (namespace) 

- Các thông tin, dữ liệu thuộc phạm vi chuyên ngành đặc thù sử dụng các 

ngôn ngữ mô tả mở rộng từ ngôn ngữ XML phù hợp. 

6 Sử dụng tiêu chuẩn kỹ thuật và giao thức kết nối 

 

- Sử dụng bộ giao thức mạng TCP/IP để trao đổi dữ liệu trong môi trường 

mạng. 

- Sử dụng giao thức HTTP hoặc HTTPS (yêu cầu trong trường hợp bảo mật 

dữ liệu) để truy cập dịch vụ cung cấp dữ liệu. 

- Sử dụng dịch vụ Web (Webservice) làm phương thức để kết nối giữa các hệ 

thống thông tin với CSDL quốc gia. 

- Sử dụng ngôn ngữ WSDL trong dịch vụ mô tả dịch vụ web. 

- Sử dụng giao thức SOAP để đóng gói yêu cầu và dữ liệu phục vụ trao đổi 

giữa các hệ thống thông tin. 

7 Giao diện khai thác dữ liệu 

 - Lược đồ dữ liệu XML phải được xây dựng và đặt không gian tên 

(namespace) trùng với địa chỉ trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện 

tử chính thức của cơ quan chủ quản CSDL quốc gia có thể tải về lược đồ dữ 

liệu qua địa chỉ đó. 

- Các dịch vụ cung cấp dữ liệu được triển khai cùng với dịch vụ mô tả dữ liệu 

bằng ngôn ngữ WSDL. 

8 Chức năng và đặc tính CSDL quốc gia 

8.1 Cung cấp dữ liệu theo phạm vi 

 
- Cung cấp dữ liệu đơn lẻ phục vụ sử dụng trực tiếp cho các HTTT 

- Cung cấp dữ liệu theo gói phục vụ các HTTT lưu trữ và sử dụng 

8.2 Cung cấp dữ liệu theo thời gian cập nhật 

 

- Cung cấp dữ liệu đầy đủ theo yêu cầu không phụ thuộc vào thời điểm cập 

nhật dữ liệu. 

- Cung cấp dữ liệu đã thay đổi từ thời điểm được chỉ định chơ tới thời điểm 

yêu cầu cung cấp dữ liệu 

8.3 Cung cấp dữ liệu theo đặc điểm lịch sử của dữ liệu 

 - Cung cấp dữ liệu có giá trị tại thời điểm yêu cầu (mặc định, khi không được 

chỉ định đặc tính thời gian của dữ liệu) 

- Cung cấp dữ liệu có giá trị tại thời điểm được chỉ định (trong trường hợp 

CSDL quốc gia có lưu trữ dữ liệu lịch sử) 

8.4 Cung cấp dữ liệu chủ động/ thụ động 

 - Cung cấp dữ liệu thụ đông khi có yêu cầu khai thác từ hệ thống thông tin 

- Chủ động thông báo hoặc cung cấp dữ liệu cho các hệ thống thông tin theo 

yêu cầu đăng ký trước 

+ Yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm nội bộ. 

STT Mô tả yêu cầu 

1 Nhu cầu về tính sẵn sàng, liên tục, tin cậy của hệ thống 

 - Hệ thống phải đảm bảo sẵn sàng hoạt động 24/7 (24 giờ một ngày, 7 ngày 

một tuần) đối với bất kỳ yêu cầu sử dụng nào. Vì vậy, phải có các cơ chế dự 

phòng thiết bị, kết nối, sao lưu và bảo vệ dữ liệu để trong trường hợp xảy ra 
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STT Mô tả yêu cầu 

sự cố đối với một trong các yếu tố nói trên thì hệ thống có thể khôi phục 

hoạt động trong thời gian ngắn nhất. 

2 Yêu cầu hệ thống mạng, bảo mật 

 - Gồm các thiết bị tường lửa, định tuyến, chuyển mạch và đường truyền kết 

nối. 

- Hạ tầng mạng cần đáp ứng tốc độ tối thiểu 1GB để đáp ứng vận hành 24/24, 

xử lý trực tuyến thời gian thực của hệ thống phần mềm và dự phòng bảo đảm 

tính thông suốt của hệ thống. 

- Đảm bảo tính sẵn sàng với IPv6 hoặc giải pháp nâng cấp hệ thống bảo đảm 

sẵn sàng với IPv6 nếu có các nội dung liên quan hoạt động trên môi trường 

Internet. 

- Hệ thống mạng cần phải có tính an ninh (Ngăn chặn các tấn công trong và 

ngoài mạng hiệu quả, Chính sách an ninh mạng thống nhất chặt chẽ), ổn định, 

bảo mật tốt đối với các dịch vụ và dữ liệu quan trọng chạy trên mạng. 

3 Yêu cầu hệ thống máy chủ 

 - Sử dụng công nghệ ảo hóa nhằm phân phối tài nguyên cho các máy chủ hợp 

lý hơn, tính sẵn sàng cao, triển khai ứng dụng mới đơn giản và nhanh chóng. 

- Máy chủ cần có cấu hình mạnh mẽ, có khả năng hỗ trợ các công nghệ ảo 

hóa, dùng để cài đặt các ứng dụng và cơ sở dữ liệu.  

- Máy chủ sẽ được kết nối tới hạ tầng lưu trữ để sử dụng các tài nguyên lưu 

trữ phù hợp. 

- Đáp ứng được các phần mềm ứng dụng trong các cơ quan của tỉnh hiện tại 

và tương lai gần. 

- Tính mở của hệ thống lớn đáp ứng yêu cầu phát triển của dữ liệu, đảm bảo 

tương thích giữa các hệ thống cơ sở dữ liệu trong các cơ quan của Tỉnh. 

- An toàn bảo mật cho các cơ sở dữ liệu, theo đặc thù của cơ quan Tỉnh. 

4 Yêu cầu hệ thống lưu trữ 

 - Do yêu cầu cao về tốc độ truy xuất cũng như mức độ an toàn của dữ liệu, 

nên sử dụng các giải pháp lưu trữ bằng ổ đĩa mạng (SAN). 

- Thiết bị lưu trữ tích hợp tốt với hệ thống hiện có, đồng bộ và mở rộng nâng 

cấp dễ dàng trong tương lai. Thiết bị lưu trữ phải là thiết bị mới có kiến trúc 

hợp nhất lưu trữ cả NAS và SAN, có các công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. 

5 Yêu cầu về các thành phần phụ trợ 

 - Bộ lưu điện: Phục vụ cho việc đảm bảo an toàn cho thiết bị và dữ liệu hoạt 

động không bị mất đột ngột. 

- Tủ Rack: Để phục vụ cho việc lắp đặt thiết bị. 

- Phần mềm bản quyền ảo hóa, hệ điều hành: Để phục vụ việc tạo lập, quản lý 

hệ thống máy chủ ảo: 

+ Bản quyền phần mềm ảo hóa và quản lý ảo hóa và có tính năng FT. 

+ Bản quyền hệ điều hành máy chủ. 

6 Yêu cầu về nền tảng công nghệ 

Phân hệ cơ sở dữ liệu mở theo lĩnh vực; Phân hệ tiếp nhận, xử lý góp ý: 

- Hệ điều hành trên máy chủ: Microsoft Windows Server 2012 trở lên;  

- Hệ điều hành tại máy trạm: Windows 7 trở lên; 

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Oracle database (phiên bản 11g hoặc 12c) – 

Express edition và Sql server 2012 Express trở lên; 
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STT Mô tả yêu cầu 

- Phần mềm lớp giữa: IIS – Internet Information Services hoặc tương đương;  

- Phần mềm nền tảng tích hợp: Sharepoint 2013 (sharepoint foundation) hoặc 

tương đương hoặc cao hơn; 

- Nền tảng dịch vụ tương tác giữa lớp cơ sở dữ liệu và lớp giao diện người sử 

dụng: Application Programming Interface;  

- Ngôn ngữ phát triển ứng dụng: Visual Basic .Net hoặc C#; 

- Công cụ phát triển ứng dụng: Microsoft Visual Studio .NET phiên bản 2015 

trở lên. 

Phân hệ  nền tảng kết nối dữ liệu: 

- Hệ điều hành trên máy chủ database: Linux;  

- Hệ điều hành tại máy chủ thành phần: Linux  

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: H2 Database Engine/ MySQL Standard Edition/ 

Sql server 2012 Express trở lên/ Oracle database (phiên bản 11g hoặc 12c) - 

express edition/ SQLite/ MongoDb 

- Phần mềm lớp giữa: Node JS  

- Ngôn ngữ phát triển ứng dụng: Phython/ Java 8 trở lên 

- Công cụ phát triển ứng dụng: Eclipse hoặc IntelliJ 

+ Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật: 

STT Mô tả yêu cầu 

1 Nhu cầu về tính sẵn sàng, liên tục, tin cậy của hệ thống 

 - Hệ thống phải đảm bảo sẵn sàng hoạt động 24/7 (24 giờ một ngày, 7 ngày 

một tuần) đối với bất kỳ yêu cầu sử dụng nào. Vì vậy, phải có các cơ chế dự 

phòng bằng thiết bị để sao lưu và bảo vệ dữ liệu trong trường hợp xảy ra sự 

cố thì hệ thống có thể khôi phục hoạt động trong thời gian ngắn nhất. 

2 Yêu cầu hệ thống mạng, bảo mật để phục vụ việc cài đặt phần mềm 

 - Gồm các thiết bị tường lửa, định tuyến, chuyển mạch và đường truyền kết 

nối. 

- Hạ tầng thiết bị mạng cần đáp ứng tốc độ tối thiểu 1GB để đáp ứng vận 

hành 24/24, xử lý trực tuyến thời gian thực của hệ thống phần mềm và dự 

phòng bảo đảm tính thông suốt của hệ thống. 

- Đảm bảo tính sẵn sàng với IPv6 hoặc giải pháp nâng cấp hệ thống bảo đảm 

sẵn sàng với IPv6 nếu có các nội dung liên quan hoạt động trên môi trường 

Internet. 

- Hệ thống mạng cần phải có tính an ninh (Ngăn chặn các tấn công trong và 

ngoài mạng hiệu quả), ổn định, bảo mật tốt đối với các dịch vụ và dữ liệu 

quan trọng chạy trên mạng. 

3 Yêu cầu hệ thống máy chủ để phục vụ việc cài đặt phần mềm 

 - Sử dụng công nghệ ảo hóa nhằm phân phối tài nguyên cho các máy chủ hợp 

lý hơn, tính sẵn sàng cao, triển khai ứng dụng mới đơn giản và nhanh chóng. 
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STT Mô tả yêu cầu 

- Máy chủ cần có cấu hình mạnh mẽ, có khả năng hỗ trợ các công nghệ ảo 

hóa, dùng để cài đặt các ứng dụng và cơ sở dữ liệu.  

- Máy chủ sẽ được kết nối tới hạ tầng lưu trữ để sử dụng các tài nguyên lưu 

trữ phù hợp. 

- Đáp ứng được các phần mềm ứng dụng trong các cơ quan của tỉnh hiện tại 

và tương lai gần. 

- Tính mở của hệ thống lớn đáp ứng yêu cầu phát triển của dữ liệu, đảm bảo 

tương thích giữa các hệ thống cơ sở dữ liệu trong các cơ quan của Tỉnh. 

- An toàn bảo mật cho các cơ sở dữ liệu, theo đặc thù của cơ quan Tỉnh. 

4 Yêu cầu hệ thống lưu trữ để phục vụ việc cài đặt phần mềm 

 - Do yêu cầu cao về tốc độ truy xuất cũng như mức độ an toàn của dữ liệu, 

nên sử dụng các giải pháp lưu trữ bằng ổ đĩa mạng (SAN). 

- Thiết bị lưu trữ tích hợp tốt với hệ thống hiện có, đồng bộ và mở rộng nâng 

cấp dễ dàng trong tương lai. Thiết bị lưu trữ phải là thiết bị mới có kiến trúc 

hợp nhất lưu trữ cả NAS và SAN, có các công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. 

5 Yêu cầu về các thành phần phụ trợ để phục vụ việc cài đặt phần mềm 

 - Bộ lưu điện: phục vụ cho việc đảm bảo an toàn cho thiết bị và dữ liệu hoạt 

động không bị mất đột ngột. 

- Tủ Rack: để phục vụ cho việc lắp đặt thiết bị. 

- Phần mềm bản quyền ảo hóa, hệ điều hành: để phục vụ việc tạo lập, quản lý 

hệ thống máy chủ ảo: 

+ Bản quyền phần mềm ảo hóa và quản lý ảo hóa và có tính năng FT. 

+ Bản quyền hệ điều hành máy chủ. 

4.2. Giải pháp kỹ thuật, công nghệ cho phép đơn vị sử dụng ngân sách 

được thay đổi trong quá trình triển khai: không áp dụng. 

5. Kinh phí 

Tổng cộng: 14.715.648.000 đồng (bằng chữ: mười bốn tỷ, bảy trăm mười 

lăm triệu, sáu trăm bốn mươi tám nghìn đồng), trong đó: 

- Chi phí thiết bị:    14.165.222.000 đồng. 

- Chi phí tư vấn:              500.096.000 đồng. 

- Chi phí khác có liên quan:           50.330.000 đồng. 

6. Nguồn vốn: từ nguồn ngân sách nhà nước đã giao cho Sở Thông tin và 

Truyền thông tại Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND 

tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2021. 

7. Địa điểm thực hiện 

Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh - Sở Thông tin và Truyền thông. 
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8. Thời gian thực hiện: từ quý II đến quý IV năm 2021. 

(Đề cương và dự toán chi tiết kèm theo Quyết định này) 

Điều 2. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức triển khai 

thực hiện dự án: Xây dựng Cổng khai thác dữ liệu chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn 

năm 2021 theo đúng đề cương và dự toán chi tiết được phê duyệt. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Thông tin và 

Truyền thông, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn và các cơ quan 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

   Nơi nhận: 
   - Như Điều 3; 

   - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

   - C, PVP UBND tỉnh, 

     các phòng CV, TH-CB; 

   - Lưu: VT, KGVX(HTHT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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