
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:        /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày      tháng 7 năm 2021 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Công viên bờ sông  

Kỳ Cùng (Đoạn từ cầu Đông Kinh đến đối diện khách sạn Đông Kinh), 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

 
 

CHỦ TỊCH UỶ 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 Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của luật xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh Lạng 

Sơn về chủ trương đầu tư dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng (Đoạn từ cầu Đông 

Kinh đến đối diện khách sạn Đông Kinh), thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 107/TTr-SXD ngày        

01/7/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Công viên bờ sông Kỳ 

Cùng (Đoạn từ cầu Đông Kinh đến đối diện khách sạn Đông Kinh), thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn như sau: 

 1. Tên dự án: Công viên bờ sông Kỳ Cùng (Đoạn từ cầu Đông Kinh đến 

đối diện khách sạn Đông Kinh), thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

 2. Nhóm dự án: B. 

 3. Loại và cấp công trình: công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV. 

 4. Quyết định đầu tư dự án: Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn. 

 5. Chủ đầu tư: UBND thành phố Lạng Sơn. 

 Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố Lạng Sơn. 
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 6. Mục tiêu đầu tư: đầu tư Công viên bờ sông Kỳ Cùng (Đoạn từ cầu 

Đông Kinh đến đối diện khách sạn Đông Kinh) nhằm xây dựng hoàn chỉnh đoạn 

kè bờ sông Kỳ Cùng còn lại và xây dựng công viên cây xanh trên phần diện tích 

đất nằm trong khu vực giới hạn bởi đường Nguyễn Du và bờ sông Kỳ Cùng tại 

bị trí trên, thực hiện cải tạo cảnh quan môi trường, xây dựng không gian sinh 

hoạt công cộng đáp ứng nhu cầu giải trí, thư giãn tập thể dụng thể thao nhằm tái 

tạo sức lao động của nhân dân, góp phần tạo dựng không gian kiến trúc cảnh 

quan đặc trưng của đô thị thành phố Lạng Sơn. 

 7. Quy mô đầu tư và giải pháp kỹ thuật 

7.1. Xây dựng tuyến kè bảo vệ bờ sông phía bên đường Nguyễn Du (Đoạn 

từ cầu Đông Kinh đến đối diện khách sạn Đông Kinh: Giữ nguyên toàn bộ phần 

tường kè và mái kè cơ dưới cũ còn tốt, xây dựng mới kè bảo vệ bờ sông phần cơ 

phía trên có tổng chiều dài 459,20 m tính từ cao trình +252,00 m đến cao trình 

+256,00 với hệ số mái nghiêng m=2,0; phần mái kè được lắp đặt bằng các tấm hoa 

khung bê tông cốt thép mác 200 xếp liền kề nhau, kích thước mỗi tấm 

(1,0x1,0x0,12)m. Phía chân khung bê tông phần tiếp giáp với đường cơ cũ làm 

tường bê tông đỡ và khóa mái kè, kết cấu bằng bê tông mác 200, lót bê tông mác 

150 dày 10 cm. Trên đỉnh kè tường kè xây dựng một bức tường thẳng kết cấu đá 

xây mác 75 miết mạch nổi đỡ lan can đường dạo, chiều rộng đỉnh tường Bđỉnh = 

0,5 m, chiều rộng đáy tường Bđáy = 0,7 m, chiều cao tường Ht= 1,50 m. Phía dưới 

chân tường lót bê tông mác 150 dày 10 cm. Tại ví trí chân mái kè phần tiếp giáp cơ 

giữa của kè cũ (cao trình +252,00 m), bố trí các vị trí ghế đá, kích thước mỗi ô ghế 

đá: 2,0mx1,2m, khoảng cách giữa hai ô ghế đá là 20m. Dọc theo thân kè, bố trí 02 

điểm bậc lên xuống mái kè, chiều rộng B = 5,0m. Kết cấu thân bậc đá xây mác 75, 

đáy lót bê tông mác 150 dày 10cm. 

 7.2. Giải pháp thực hiện khuôn viên cây xanh: 

- Khuôn viên cây xanh có tổng chiều dài khoảng 550 m, chiều ngang rộng 

nhất là 29 m - phía sát chợ bờ sông; hẹp nhất là 4,66 m, gần ngã 3 giao của 

đường Nguyễn Du với đường Ngô Gia Tự; chiều ngang trung bình 14 m.  

- Dự kiến bố cục chia 2 khuôn viên A và B (khuôn viên A sát với chợ bờ 

sông; khuôn viên B sát với chân cầu Đông Kinh), phía sát với kè bố trí đường 

dạo rộng 3,5m; cốt đường dạo thấp hơn so với cốt khuôn viên 0,2 m.   

- Cốt cao độ trung bình khuôn viên là 256,20m cao hơn cốt vỉa hè 0,2 m; 

cao hơn so mới cốt đường 0,4 m; cốt cao độ trung bình đường dạo dọc kè là 

256,00m (bằng cốt vỉa hè); 

7.3. Không gian kiến trúc cảnh quan  

- Phần vỉa hè sát đường Nguyễn Du là hệ thống cây xanh theo trục đường.  

- Phần sát với bờ kè bố trí đường dạo rộng 3,5 m; lát gạch thanh hóa dày 5 

cm; Tổng diện tích đường dạo khoảng 1.880 m2; trong đó có khoảng 307 m2 

trùng với vỉa hè của đường Nguyễn Du, đoạn khuôn viên có chiều ngang 16 m 

gần ngã 3 giao của đường Nguyễn Du với đường Ngô Gia Tự. 

- Phần khuôn viên A có tổng diện tích khoảng: 1.541 m2 
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- Phần khuôn viên B có tổng diện tích khoảng: 1.784 m2 

- Bố trí thùng đựng rác công cộng rộng (500x500)cm cao 850 cm loại sẵn 

có trên địa bàn. 

- Cây xanh: Trồng một số cây cao, có bóng mát tại các vị trí gần sân tập,  

ghế đá; trồng rải rác các cây hoa, cụm hoa (hoa giấy, hoa đào); tạo hình các 

thảm hoa nhiều màu (hoa đỏ, hoa vàng) ở 2 bên khuôn viên;  

 + Phía vỉa hè tập trung trồng cây Osaka vàng, đỏ, cây ban đỏ. 

 + Phía cây xanh trong khuôn viên chủ yếu trồng các cây lấy bóng mát có 

hoa (Cây ban tím, cây ngọc lan, đào), kết hợp với cây đường viền chuỗi ngọc, 

thảm cỏ và khối đá trang trí tự nhiên.  

 + Phần sát với đường dạo cạnh kè sông trồng các cây tán rộng lấy bóng 

râm (Cây giáng hương, anh đào). 

7.4. San nền:  

- Tổng diện tích san nền là: 7.685,97 m2; trong đó: 

+ Diện tích đào: 1.046,20 m2; 

+ Diện tích đắp: 6.639,77m2; 

- Khối lượng đào đắp: 

+ Bóc nền bê tông nhà và sân chiều dầy 15 cm; 

+ Khối lượng bóc nền BTXM (diện tích nhà và sân bê tông): 5.686,12 m2; 

+ Khối lượng phế thải vật liệu: 852,92 m3; 

+ Khối lượng đào nền: 127,54 m3 (đất cấp 3); 

+ Khối lượng đắp nền + đắp bù (đất cấp 3): 6.203,06m3; 

+ Khối lượng mua đất về đắp: 6.075,52 m3. 

- Hệ số đầm nén K=95. 

 7.5. Nhà vệ sinh 

- Bố trí 02 nhà vệ sinh công cộng tại 2 khuôn viên A-B; 

- Nhà vệ sinh nằm thấp hơn so cốt với khuôn viên 1,65 m; 

- Nhà vệ sinh có kích thước 5,0m x 6,0m (tim trục); tường xung quanh 

xây bằng gạch không nung 220mm; phía trên đổ mái bằng, sử dụng trần nhựa; 

nền nhà lát bằng gạch ceramic (300x300)mm chống trơn; mặt đứng chính được 

ốp bằng đá kết hợp với bồn hoa và thảm cỏ; tường trong ốp gạch ceramic 

(250x400)mm; 

- Nhà vệ sinh chia làm 2 phòng nam nữ riêng biệt; tiền phòng 2,0 m, đặt 

02 lavabo; phía trước và cạnh nhà vệ sinh xây từng mảng tường che chắn ốp đá 

tự nhiên tạo mỹ quan khi nhìn từ phía ngoài vào. Bên nam dùng 3 tiểu treo và 2 

xí bệt, bên nữ  dùng 4 xí bệt. Tiền phòng 2,0 m; phía trước và cạnh nhà vệ sinh 

xây từng mảng tường che chắn ốp đá tự nhiên tạo mỹ quan khi nhìn từ phía 

ngoài vào. 



4 

 

a) Giải pháp kết cấu: 

- Kết cấu khung tường chịu lực. Móng trụ BTCT hoặc móng băng BTCT; 

cột BTCT, kết cấu khung hoàn toàn, kết hợp khung dầm chịu lực; tường dày 220 

mm.  

- Sàn tầng đổ BTCT mác 200 dày 100 mm, sàn mái đổ BTCT tại chỗ dày 

100 mm. 

b) Giải pháp  cấp - thoát nước: 

- Hệ thống cấp nước: sử dụng nguồn nước tại chỗ, bơm trực tiếp lên bể, 

sau đó cấp xuống cho các thiết bị khu vệ sinh. 

- Hệ thống thoát nước: thoát nước mưa vào rãnh ngầm, qua các cống dẫn 

rồi qua các hố ga và đến hố ga chính, thoát qua cống ngầm bê tổng rồi qua sân ra 

đến hệ thống cống thoát nước thành phố. Hệ thống nước thải xí, tiểu dẫn bằng 

đường ống riêng vào các bể phốt 3 ngăn, dẫn qua ống tròn nhựa D= 100-150 đến 

hố ga tự  ngấm và chảy vào hố ga  thu nước sạch, chảy vào bệ tự ngấm phụ sau 

đó dẫn ngầm qua cống chìm thoát vào các hố ga thu nước dẫn vào bể chứa. 

c) Công tác hoàn thiện:  

- Xây dùng không nung, móng, bậc tam cấp xây vữa xi măng mác 50. 

Toàn bộ tường trong, ngoài nhà trát vữa xi măng mác 50, trần, cấu kiện bê tông, 

phào chỉ trát vữa xi măng mác 75. Nền nhà lát gạch trên lớp bê tông đá 4x6 mác 

150 dày 100. Vữa lát nền các tầng trên dùng vữa xi măng mác 75 dày 20. 

- Toàn bộ các nhà  mặt trong, ngoài nhà sơn  và ốp vật liệu phù hợp. Nền 

nhà lát gạch Ceramic Việt Nam. Sàn đổ bê tông mác 200 dày 100mm. Xây, trát 

xi măng PCB 30 hoặc PCB 40 theo quy định. Nền nhà vệ sinh lát gạch chống 

trơn (300x300)mm, ốp tường (300x450)mm. Thiết bị vệ sinh dùng Inax (hoặc 

tương đương). Thiết bị điện dùng Roma (hoặc tương đương). Cửa đi, cửa sổ 

dùng loại cửa nhôm hệ, lắp kính an toàn. 

7.6. Cấp điện cho dự án 

- Thiết kế xây dựng mạng cáp ngầm 0,4kV cấp điện cho hệ thống chiếu 

sáng công viên trong ranh giới dự án. 

- Hiện trạng lưới điện: trong khu vực dự án hiện có tuyến đường dây trên 

không 0,4Kv sử dụng cáp nhôm vặn xoắn đi chung trên cột điện chiếu sáng cung 

cấp điện cho các hộ dân trong phạm vi dự án. Hệ thống chiếu sáng đường đi nổi 

sử dụng các cột bê tông, cần đèn chụp, hiệu suất chiếu sáng thấp, khoảng cách 

bố trí các đèn không đều nhau và đã xuống. Để đảm bảo mỹ quan cho công viên 

Nguyễn Du cần phải dỡ bỏ toàn bộ hệ thống điện hạ thế 0,4Kv và hệ thống 

chiếu sáng trong phạm vi dự án. 

- Phương án cấp điện cho dự án 

+ Nguồn cấp điện: nguồn cấp điện được lấy từ trạm biến áp Đông Kinh 

XNK, công suất 400Kva-22/-0,4Kv  

+ Tuyến cáp ngầm 0,4kV: cáp ngầm động lực sử dụng loại cáp 4 lõi 
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0,6/1kV - Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC với tiết diện theo công suất tủ và độ sụt 

áp cho phép  

+ Cáp được luồn trong ống HDPE gân xoắn chịu lực chôn trực tiếp trong 

đất trong hào kỹ thuật. Cáp điện được chôn sâu từ 0,7 đến 1m. Phía trên ống 

luồn cáp là lớp cát nền đầm chặt, tiếp đó là lớp đất mịn chèn cáp. Tiếp đó là lớp 

kết cấu vỉa hè, mặt đường. Ngay phía trên lớp cát nền đầm chặt bố trí gạch chỉ 

để bảo vệ cáp, tiếp đó là lưới báo hiệu cáp ngầm cảnh báo cáp điện. Phía trên 

hào cáp cứ 15÷20m và những nơi bẻ góc có đặt sứ báo hiệu cáp ngầm. 

7.7. Hệ thống chiếu sáng công cộng  

- Hệ thống chiếu sáng được thiết kế theo Tiêu chuẩn Thiết kế chiếu sáng 

nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị - TCXDVN 259:2001.  

a) Các loại đèn sử dụng trong dự án: đèn cao áp cột đèn thép cao 11m, bóng 

LED 150W để chiếu sáng đường; đèn chùm 4 bóng cao 4,5m cột gang, bóng đèn 

compact 18W; đèn nấm bách tán cao 0,8m thân bằng thép, bóng đèn LED 8W; đèn 

hắt sáng chế tạo bằng nhôm đúc áp lực cao, bóng đèn LED 54W; đèn LED dây hắt 

sáng, công suất 8W/1m. Các đèn chiếu sáng được bố trí xen kẽ tại các khu vực cây 

xanh, đường dạo thuộc dự án. 

 b) Móng cột đèn: đổ tại chỗ bằng bê tông móng mác 200 hoặc có thể đúc 

sẵn sau đó lắp đặt, bên trong đặt bộ khung xương móng cột bằng thép được chế 

tạo định hình cho từng loại cột dùng để liên kết giữa thân cột điện với móng. 

Toàn bộ hệ thống cột được cố định bằng khung bulông móng cột đặt trong móng 

bê tông đúc tại chỗ. 

 c) Nguồn cấp điện: điện cung cấp cho hệ thống chiếu sáng được lấy từ 01 

tủ điều khiển. Nguồn cấp điện cho tủ được lấy từ trạm biến gần khu vực dự án.  

 - Tủ điện chiếu sáng: là loại hợp bộ kiểu ngoài trời. Vỏ tủ bằng kim loại 

sơn tĩnh điện. Tất cả các tủ điện đặt trên bệ bê tông và được nối đất an toàn. 

- Tủ điều khiển chiếu sáng làm việc ở 2 chế độ (để tiết kiệm điện). 

- Dây dẫn: Cáp chiếu sáng sử dụng loại cáp hạ thế ngầm 0,6/1kV-

CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC (4x16)mm2 có đặc tính chống thấm dọc. Tiết diện cáp 

được lựa chọn theo tổn thất điện áp lớn nhất 5% và kiểm tra theo điều kiện phát 

nóng.  

 d) Hệ thống an toàn điện 

- Bảo vệ ngắn mạch và quá tải: cáp trục được bảo vệ 2 cấp bằng aptomat 

và cầu chì trong tủ điện. Dây lên đèn và đèn được bảo vệ bằng aptomat tại bảng 

điện cửa cột. 

- Nối đất an toàn: tất cả các chi tiết kim loại không mang điện được tiếp đất 

an toàn với điện trở R < 10 bằng cách mỗi cột được nối với 01 cọc tiếp địa dùng 

thép dẹt L63x63x6mm, dài 2,5m đóng gần cột và tất cả các cột thuộc cùng một tủ,  

nối liên hoàn các cột điện chiếu sáng bằng dây đồng trần M10. 
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e) Hệ thống thông tin liên lạc 

- Tuyến ống được xây dựng ngầm dọc vỉa hè 1 bên hoặc 2 bên đường trong 

khu vực để đảm bảo ngầm hoá đến từng khu nhà ở. 

- Tuyến ống trên hè dùng loại HDPE D105/80mm chôn sâu 0,7m so với mặt 

cốt nền tự nhiên. 

- Tuyến ống qua đường có xe ô tô qua lại dùng loại ống HDPE D105/80mm 

chôn sâu 0,9m so với mặt cốt nền tự nhiên. 

- Ống nhựa loại HDPE D105/80mm được sử dụng là loại đảm bảo các thông 

số, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định tiêu chuẩn ngành TC.VNPT - 06: 2003. 

 7.8. Hệ thống hào cáp 

- Hệ thống cáp điện trung, hạ thế, cáp viễn thông được đi chung tuyến hào 

cáp với nhau.  

- Hào cáp được đào sâu  từ 0,8 đến 1m. Phía trên ống luồn cáp là lớp cát nền 

đầm chặt, tiếp đó là lớp đất mịn chèn cáp. Tiếp đó là lớp kết cấu vỉa hè, mặt đường. 

Ngay phía trên lớp cát nền đầm chặt bố trí gạch chỉ để bảo vệ cáp, tiếp đó là lưới 

báo hiệu cáp ngầm cảnh báo cáp điện. Phía trên hào cáp cứ 15-20m và những nơi 

bẻ góc có đặt sứ báo hiệu cáp ngầm. 

- Khoảng cách giữa cáp trung thế với cáp hạ thế là 250mm, khoảng cách 

giữa cáp động lực với cáp viễn thông là 250mm. 

- Tại các vị trí bẻ góc của cáp, bố trí các hố ga để kéo cáp thuận tiện. Thành 

hố ga được xây bằng gạch vữa xi măng mác 75, trát dày 15 mm, mác 75. Nắp hố ga 

là bê tông cốt thép mác 200 đá 1x2. Đáy hố ga là bê tông mác 150 đá 1x2 cm, lớp 

lót đáy hố ga sử dụng bê tông mác 150 đá 4x6 cm. 

 7.9. Hệ thống cấp, thoát nước 

 a) Nguồn cấp nước: lượng nước tưới cây và thảm cỏ quá nhiều cho 1 lần 

tưới, vì vậy trong dự án lấy nguồn nước của sông Kỳ Cùng, và dùng máy bơm 

tăng áp bơm vào đường ống D50 để cung cấp nước tưới cây và thảm cỏ.  

- Giải pháp kỹ thuật và hệ thống đường ống cấp nước: Hệ thống đường ống 

cấp nước tưới cây và thảm cỏ được lắp đặt theo sơ đồ mạng cành cây, các tuyến 

ống vận chuyển, phân phối dùng ống PP-R D50, tại các điểm lấy nước tưới cây 

đều có 1 van 2 chiều để khoá và bảo quan nguồn nước 

- Cấp nước phục vụ chăm sóc cây xanh, 02 nhà vệ sinh công cộng. 

 b) Hệ thống thoát nước 

 - Phương hướng thoát nước mưa: Xây dựng hệ thống rãnh dọc thoát nước 

đường dạo kè bằng kết cấu gạch không nung có nắp đan bằng đá tự nhiên, nước 

mưa được thu và các cống hộp ngang thoát theo bờ kè ra sông Kỳ Cùng. 

- Thoát nước đường dạo kè sông: nước mưa trên bề mặt công viên thoát 

vào rãnh thu nước dọc đường dạo kè sông chảy vào các hố ga và thoát vào hệ 

thống cống hộp của dự án kè sông. 
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- Nước thải của nhà vệ sinh công cộng được thiết kế hệ thống thoát riêng: 

Nước rửa chảy trực tiếp vào hố ga, nước bẩn được xử lý qua bể phốt chảy vào 

hố ga. Hệ thống thoát phải được thiết kế đảm bảo kỹ thuật, thẩm mỹ, không 

được chảy tràn trên mặt kè sông. 

- Hệ thống sân vườn thoát nước bằng rãnh xây, nắp đan bằng đá tự nhiên. 

- Khối lượng xây dựng: đoạn 1, rãnh thoát nước mưa rộng 30 cm, dài 

103,0m; đoạn 2, rãnh thoát nước mưa rộng 30 cm, dài 202,0 m. 

 8. Địa điểm thực hiện dự án: xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. 

 9. Tổ chức tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: Liên danh 

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Lạng Sơn và Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây 

dựng Thuỷ lợi Lạng Sơn. 

 10. Số bước thiết kế: 02 bước. 

 11. Giá trị dự toán xây dựng công trình:    214.365.125.453,0 trong đó:  

 - Chi phí xây dựng:                                    26.022.926.167,0 đồng. 

 - Chi phí thiết bị:            2.986.868.480,0 đồng. 

 - Chi phí quản lý dự án:                                  604.194.901,0 đồng. 

 - Chi phí tư vấn xây dựng:                           1.470.429.143,0 đồng. 

 - Chi phí khác:                                                489.058.994,0 đồng. 

 - Chi phí GPMB:        179.634.300.000,0 đồng. 

 - Chi phí dự phòng:                                      3.157.347.768,0 đồng. 

 12. Nguồn vốn đầu tư: vốn ngân sách tỉnh và vốn ngân sách thành phố. 

 13.Thời gian thực hiện: năm 2021- 2024.  

 14. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 

 Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch 

UBND thành phố Lạng Sơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành quyết  định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh,  các Phòng: KGVX, 

  THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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