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BÁO CÁO  

Kết quả giám sát việc thực hiện rà soát, sắp xếp mạng lưới  
trường, lớp học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Căn cứ Quyết định số 550/QĐ-HĐND-VHXH ngày 06/9/2018 của Ban 
Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh; Kế hoạch số 551/KH-HĐND-VHXH ngày 
06/9/2018 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Lạng Sơn về giám sát việc rà 
soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Thông báo 
số 594/TB-HĐND-VHXH ngày 26/9/2018 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND 
tỉnh Lạng Sơn thông báo giám sát việc thực hiện rà soát, sắp xếp mạng lưới 
trường, lớp học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát qua báo cáo đối với 09 
đơn vị huyện, thành phố; khảo sát trực tiếp đối với huyện Cao Lộc và huyện Đình 
Lập; giám sát trực tiếp đối với sở Giáo dục và Đào tạo, kết quả cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện 

Xác định việc sắp xếp rà soát mạng lưới trường lớp học là một chủ trương 
lớn của Đảng và Nhà nước ta. Vì vậy, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung 
ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao 
chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Sở Giáo 
dục và Đào tạo và UBND các huyện, thành phố đã nghiêm túc triển khai các văn 
bản chỉ đạo, hướng dẫn đầy đủ, kịp thời, sát với tình hình thực tiễn địa phương, 
kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.  

2. Kết quả thực hiện 

2.1. Về quy mô trường, lớp  

* Về quy mô trường, lớp 

- Tính đến ngày 01/10/2018, toàn tỉnh hiện có 706 đơn vị, trường học. Đã 
thực hiện sáp nhập được 41 cặp trường và 143 điểm trường, bao gồm các trường 
phổ thông và trường chuyên nghiệp. 

- Hệ thống trường chuyên biệt được củng cố và mở rộng với 110 trường, 
trong đó có 98 trường phổ thông dân tộc bán trú; 11 trường phổ thông dân tộc 
nội trú (01 THPT DTNT, 10 DTNT THCS) và trường THPT chuyên Chu Văn 
An. 

* Về số lượng học sinh, sinh viên 
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- Tổng số học sinh, sinh viên toàn ngành năm học 2017-2018 là 192.582 
tăng 4.559 so với năm học 2016-2017. 

- Tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ đến lớp của toàn tỉnh đạt 41,6% (cao hơn so với trung 
bình của cả nước 15,4%). Tuy nhiên vẫn còn có một số huyện tỷ lệ huy động đạt thấp, 
như: Huyện Bình Gia đạt 34,5%, huyện Hữu Lũng đạt 37,16%... Tỷ lệ trẻ ra lớp mẫu 
giáo: 46.081 trẻ, tỷ lệ huy động: 99,5%. Riêng trẻ 5 tuổi ra lớp: 16249  trẻ, tỷ lệ: 99,9 %. 

- Tỷ lệ huy động trẻ vào học lớp 1 đạt 100% . Tỷ lệ huy động học sinh hết 
bậc Tiểu học vào học THCS đạt: 11296/11339 đạt tỷ lệ: 99,62 %,  (trong đó tỷ 
lệ học sinh vào trường PTDTNT THCS: 729 học sinh, chiếm 6,5% số lượng học 
sinh tuyển mới). 

- Tỷ lệ huy động học sinh vào học các trường THPT: 8.290/10.904 đạt 
76,03% so với số học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2017-2018. Tỷ lệ học sinh 
hoàn thành chương trình lớp 9 vào học Bổ túc THPT (GDTX): 1656 đạt 16,24 
% so với số học sinh không đỗ vào các trường THPT. 

* Về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 

- Năm học 2018-2019 toàn ngành có 20.805 cán bộ quản lý, giáo viên, 
nhân viên. Trong đó: Công chức, viên chức Sở GDĐT: 49 tăng 03 (so với năm 
học 2017-2018); công chức, viên chức phòng GDĐT huyện, TP: 93 tăng 07 (so 
với năm học 2017-2018). 

 - Đơn vị sự nghiệp: Cán bộ quản lý 1.844 giảm 8; giáo viên: 14.922 giảm 
97, cụ thể: mầm non: 4.415 tăng 238; tiểu học: 5.001 giảm 89; trung học cơ sở: 
3.614 giảm 163; trung học phổ thông: 1540 giảm 31; giáo dục thường xuyên: 
206 giảm 12; CĐSP: 146 giảm 30; Nhân viên: 2163 giảm 53.  

2.2. Việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 
sau khi sắp xếp lại quy mô, mạng lưới trường, lớp 

Đối với cơ quan Sở GD&ĐT, các phòng cơ quan Sở đã giảm từ 11 phòng 
xuống còn 09 phòng, giảm 01 vị trí trưởng phòng. 

* Đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở 

- Sau sáp nhập tỉnh đã bố trí 27 giáo viên, nhân viên, hợp đồng NĐ68 của 
trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật đến trường CĐSP; 08 giáo viên, nhân viên, 
hợp đồng NĐ68 đến các trường THPT; tinh giản 09 giáo viên và 06 nhân viên 
theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Bố trí 01 Phó Giám đốc trung tâm hướng 
nghiệp và 03 giáo viên đến Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn; 08 giáo viên, nhân 
viên, hợp đồng NĐ68 đến các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; tinh giản biên chế 
theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP 01 Giám đốc trung tâm và 01 nhân viên. 

* Đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND các huyện, thành phố 

- Tổng số CBQL, giáo viên, nhân viên các trường, điểm trường sau khi 
sáp nhập dôi dư là 2.938, trong đó: 2.698 người tiếp tục công tác tại trường đã 
sáp nhập, 194 người chuyển công tác đến trường khác cùng cấp học, 11 người 
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chuyển công tác xuống cấp học dưới, 36 người tinh giản biên chế theo Nghị 
định 108/2014/NĐ-CP.  

- Số lượng giáo viên, nhân viên dôi dư được bồi dưỡng sau sắp xếp: 
không. 

- Năm học 2018-2019, đội ngũ quản lý, giáo viên, nhân viên ở các đơn vị 
trường phổ thông các cấp cơ bản đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng. Tuy 
nhiên, tỉ lệ giáo viên mầm non theo định mức quy định còn thiếu 525 người; cấp 
Tiểu học thừa giáo viên mỹ thuật, âm nhạc, thiếu giáo viên văn hóa, tiếng Anh, 
tin học; cấp THCS thừa giáo viên môn văn - địa, văn - sử, thiếu giáo viên hóa - 
sinh, sinh - địa, tiếng Anh, tin học  (thiếu khoảng 70 giáo viên do nhiều địa 
phương có trường bán trú, trường nội trú) 

- Đối với nhân viên biên chế tại các đơn vị trường học hiện còn thiếu do 
việc dừng tuyển nhân viên kế toán, y tế và thiếu nhân viên thiết bị trường học 
cấp THPT, giáo vụ, thủ quỹ, công nghệ thông tin.   

 2.3. Về xây dựng cơ sở vật chất  

* Về quỹ đất: 

- Tổng diện tích xây dựng cơ sở vật chất là 3,455,684.05.  Trong đó Khối 
các trường thuộc UBND huyện quản lý 3.014.497,55 m2, gồm trường chính: 
2,321,214.51 m2  và các điểm trường là 693,283.05 m2; Khối các trường đơn vị 
trực thuộc sở Giáo dục và Đào tạo là 441,186.50 m2. 

 - Nhu cầu mở rộng diện tích đất đối với trường học là 226.907 m2, trong đó 
cấp huyện là 177,314.70 m2 (149,129.94 m2 tại trường chính và 28,184.76 m2 tại 
các điểm trường ), cấp tỉnh 49,593.30 m2. 

- Đã có 464/706 trường học và 153 điểm trường được cấp GCN quyền sử 
dụng đất toàn bộ hoặc một phần. Số còn lại chưa được cấp GCN quyền sử dụng 
đất. 

* Về phòng học  

- Tổng số phòng học 7.854 trong đó phòng kiên cố 5421, phòng bán kiên 
cố 1778, phòng tạm 324 và 379 phòng mượn, nhờ. Năm 2018 thực hiện xây mới 
được 353 phòng, sửa chữa cải tạo được 403 phòng. 

- Các công trình phụ trợ: Số phòng ở nội trú bán trú là 859 phòng trong đó 
phòng kiên cố 531phòng, 255 phòng bán kiên cố và 73 phòng tạm. Nhu cầu chỗ 
ở 3009 người (380 phòng) 

- Nhà ở công vụ 1.727 phòng trong đó 449 phòng kiên cố, phòng bán kiên 
cố 1183 và 141phòng tạm. Nhu cầu chỗ ở 1010 người (250 phòng). 

- Nhà bếp: Tổng số 757 bếp ăn trong đó 182 bếp kiên cố, bán kiên cố 308, 
bếp tạm 240 và 67 bếp tạm.  
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- Số công trình nước sạch 1.103 trong đó 219 công trình nước máy, 429 
nước giếng, 523 công trình khác. Hiện còn 150 đơn vị chưa có hệ thống nước sinh 
hoạt. 

- Số công trình vệ sinh toàn ngành 2.549, trong đó 1.536 công trình kiên 
cố và 688 bán kiên cố, số công trình tạm là 344. Nhu cầu đầu tư 542 công trình. 

- Số giường tầng 3.547 bộ, chất liệu sắt hoặc gỗ. Tuy nhiên nhiều giường 
đã cũ, hỏng. Nhu cầu giường tầng 1.500 giường. 

2.4. Chất lượng giáo dục sau khi thực hiện sắp xếp mạng lưới trường, lớp học 

- Đối với hệ mầm non: tỷ lệ trẻ em mầm non ra lớp đạt cao, tỷ lệ trẻ suy 
dinh dưỡng được cải thiện, luôn duy trì và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm 
bữa ăn bán trú cho trẻ ở trường.  

- Đối với cấp Tiểu học: Kết quả năm học 2017-2018 số học sinh hoàn 
thành chương trình lớp học: 63.023/63.303 đạt 99,56% (tăng 0,24%); số học 
sinh được khen thưởng: 40.575/63.303 đạt tỷ lệ  64,1% (tăng 0,5%). 

- Đối với cấp THCS và THPT: Kết quả năm học 2017-2018 các kỳ thi, cuộc thi 
được duy trì ổn định, số giải tăng  cả về số lượng và chất lượng so với các năm học trước.  

2.5. Công tác kiểm tra việc sắp xếp mạng lưới trường, lớp học 

Hàng năm theo kế hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ động phối hợp 
UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo xây dựng kế 
hoạch tách, xây dựng trường mầm non mới; sáp nhập trường liên cấp, cùng cấp 
học đối với các xã có quy mô trường tiểu học và trung học cơ sở quá nhỏ, điều 
kiện đi lại không quá khó khăn; dồn ghép các điểm trường có quá ít học sinh, 
không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí điểm trường... trên cơ sở phân tích khó khăn, 
thuận lợi về điều kiện đi lại của học sinh, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên; kết 
hợp với rà soát, bổ sung đối tượng học sinh được hưởng chế độ bán trú do tổ 
chức lại điểm trường sao cho thuận lợi cho người học, đáp ứng tối ưu việc tinh 
gọn bộ máy và tinh giản đội ngũ.  

3. Đánh giá chung  

3.1. Kết quả đạt được 

- Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực 
hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền; kịp thời triển khai các văn 
bản hưỡng dẫn thực hiện rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp học, theo đúng 
kế hoạch đã xây dựng và phê duyệt.  

- Thường xuyên tổ chức triển khai, thực hiện việc quán triệt, tuyên truyền 
trong cơ quan, đơn vị và từng công chức, viên chức, người lao động và nhân dân 
về các văn bản của Trung ương, địa phương liên quan đến việc sắp xếp mạng 
lưới trường lớp học và sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế theo Nghị 
định số 108/2014/NĐ-CP. 

- Thực hiện việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 
của các đơn vị sau khi sáp nhập được thực hiện phù hợp với năng lực, trình độ 
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chuyên môn và vị trí việc làm; xây dựng phương án xử lý cơ sở vật chất theo đúng 
các quy định của pháp luật nhằm sử dụng hiệu quả kinh phí đầu tư, tinh gọn bộ 
máy theo hướng chuyên nghiệp và đạt hiệu quả cao hơn.  

- Sau sáp nhập: Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của các đơn vị 
yên tâm công tác, không có tình trạng khiếu kiện; chất lượng giáo dục đối với học 
sinh hệ phổ thông và các trường chuyên nghiệp ngày càng được nâng lên; tỷ lệ học 
sinh đến lớp, học sinh tham gia thi học sinh giỏi, học sinh đạt kết quả cao trong học 
tập tăng cả về số lượng và chất lượng; chất lượng bữa ăn đối với học sinh bán trú 
được nâng lên, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được trú trọng… 

- Về cơ sở vật chất: Quy mô quỹ đất, các công trình trường học, công trình 
phụ trợ,  trang thiết bị… được Trung ương và tỉnh quan tâm đầu tư cơ bản đáp ứng 
nhu cầu dạy và học, nhu cầu ăn ở đối với học sinh bán trú, nội trú; nhu cầu nghiên 
cứu giảng dạy và học tập của sinh viên các trường chuyên nghiệp.  

3.2. Những bất cập, hạn chế 

- Nhận thức của một số cấp ủy chính quyền cơ sở về rà soát, sắp xếp mạng 
lưới trường lớp học trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, một số đơn vị chưa mạnh dạn 
đề xuất, tham mưu việc rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp, học, sợ ảnh 
hưởng đến biên chế của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học 
sinh. 

- Công tác quản lý của các nhà trường đối với trường liên cấp tiểu học và 
trung học cơ sở, các điểm trường lẻ gặp khó khăn. Việc tổ chức các hoạt động 
giáo dục đối với các trường liên cấp sau khi sáp nhập ở một số nội dung còn 
lúng túng, thiếu sự chủ động gây khó khăn cho việc tổ chức các hoạt động dạy - 
học. Việc rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp, học sinh và tinh giản biên 
chế đối với các cơ sở giáo dục chưa đạt kết quả cao do các yếu tố khách quan 
như giao thông đi lại khó khăn, khoảng cách xa, thiếu lớp học và các công trình 
phụ trợ, cơ sở vật chất đã xuống cấp, trang thiết bị dạy học thiếu thốn.   

- Việc tinh giản biên chế chưa thực sự giảm được đối tượng hạn chế về 
trình độ, năng lực, mới chỉ tạo điều kiện cho những người có nhu cầu xin ra khỏi 
đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nguyện vọng cá nhân, nên việc tinh giản 
biên chế chưa thực sự đạt được mục tiêu đề ra. Việc bố trí giáo viên đủ về số 
lượng, đồng bộ về cơ cấu ở các trường quy mô nhỏ gặp nhiều khó khăn do địa 
bàn dân cư thưa thớt, sống không tập trung.     

- Hiệu quả hoạt động của một số đơn vị sự nghiệp công lập chưa cao, 
công tác quản lý chậm đổi mới, số lượng đơn vị tự chủ chi thường xuyên còn 
thấp. 

- Việc phối hợp tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ 
cho các đơn vị trường học còn chậm; việc rà soát bố trí vốn cho các công trình 
trường lớp học, các công trình phụ trợ còn chậm, nhiều công trình xuống cấp 
trầm trọng chưa được quan tâm đầu tư kịp thời.  

3.3. Nguyên nhân của những bất cập, hạn chế  
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- Việc tuyên truyền của người đứng đầu một số đơn vị đến với đội ngũ 
CBQL, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh về chính sách tinh giản biên 
chế; chính sách rà soát sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp học chưa thực sự 
thường xuyên, quyết liệt.  

- Các cấp có thẩm quyền chưa kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn về 
công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức trong các đơn vị sau khi sáp 
nhập; việc giải quyết  chế độ phụ cấp thâm niên nghề, thi đua, khen thưởng đối 
với giáo viên các trung tâm GDTX-GDNN cấp huyện; tiêu chí đánh giá trường 
chuẩn quốc gia đối với các trường liên cấp sau khi sáp nhập. 

- Thủ trưởng nhiều đơn vị trường học còn hạn chế về năng lực quản lý, 
chưa nắm được trình tự quy trình làm thủ tục hồ sơ trình cấp thẩm quyền cấp 
GCNQSDĐ; một số cơ quan chính quyền địa phương chưa chỉ đạo quyết liệt cơ 
quan chuyên môn hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trường học làm thủ tục cấp 
GCNQSDĐ  

- Ngân sách trung ương và địa phương bố trí cho xây dựng, sửa chữa, 
nâng cấp hàng năm còn hạn chế. Tình trạng học sinh tăng trên địa bàn thành phố 
Lạng Sơn gây quá tải ở các cấp học. 

II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT 

 1. Đối với UBND tỉnh 

  Tăng cường chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các huyện, 
thành phố tích cực tuyên truyền cho đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên, học 
sinh và người dân hiểu về chính sách tinh giản biên chế; chính sách rà soát, sắp 
xếp lại mạng lưới trường, lớp học để tạo điều kiện tốt nhất cho sự nghiệp phát 
triển giáo dục. 

  Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản hướng dẫn về công 
tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức trong các đơn vị sau khi sáp nhập. 
Chế độ phụ cấp thâm niên nghề, thi đua, khen thưởng đối với đội ngũ quản lý, 
giáo viên các trung tâm GDTX-GDNN cấc huyện; tiêu chí đánh giá trường 
chuẩn quốc gia đối với các trường liên cấp sau khi sáp nhập... 

    Hàng năm đề nghị Trung ương bố trí nguồn kinh phí thuộc các chương 
trình mục tiêu quốc gia và nguồn kinh phí cân đối cho địa phương để đầu tư xây 
dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các trường, điểm trường còn 
thiếu phòng học, phòng làm việc, phòng chức năng, phòng bộ môn và các công 
trình phụ trợ khác, đặc biệt là các trường sau sáp nhập còn thiếu cơ sở vật chất 
và hệ thống trường phổ thông bán trú, Dân tộc nội trú.   

  Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các huyện, thành phố 
rà soát, thực hiện quy trình  cấp GCNQSDĐ  cho các đơn vị trường học đủ hồ 
sơ nhưng chưa được cấp và hướng dẫn các đơn vị chưa được cấp tiết tục làm các 
thủ tục hồ sơ để được cấp GCNQSDĐ. 

  Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố quan tâm sắp xếp hợp lý đối với 
đội ngũ quản lý, giáo viên, nhân viên các đơn vị trường học; ưu tiên tuyển dụng 
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đối với đối tượng hợp đồng giảng dạy nhiều năm theo diện hợp đồng lao động 
được hưởng chế độ, chính sách như giáo viên có cùng trình độ đào tạo đang hợp 
đồng làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập do UBND tỉnh phê 
duyệt.  

 2. Đối với sở Giáo dục và Đào tạo 

          Tiếp tục chủ động phối hợp với UBND các huyện thực hiện việc rà soát, 
sắp xếp điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường lớp, đội ngũ giáo viên các cấp 
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018- 2020 và những năm tiếp theo. Trên cơ sở đó 
góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng đội ngũ, đáp ứng yêu 
cầu đổi mới giáo dục và đào tạo tỉnh Lạng Sơn.   

 Phối hợp với Sở Nội vụ rà soát biên chế các trường và biên chế toàn 
ngành, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét việc thực hiện cắt giảm 50% số biên 
chế thực hiện tinh giản và 50% biên chế nghỉ hưu đúng tuổi để đảm bảo định 
mức người làm việc theo quy định, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế. 
Bổ sung số biên chế còn thiếu theo quy định đối với các cấp học, nhất là số 
lượng người làm việc trong các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh theo 
quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 
16/3/2015. 

3. Đối với UBND các huyện, thành phố  

Tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế 
hoạch việc sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp học trên địa bàn, thực hiện việc sắp 
xếp theo điều kiện cụ thể của từng địa bàn, tạo điều kiện tốt nhất cho công tác 
giáo dục ở địa phương nhằm tiến tới thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đã đề ra. 

Đề nghị xem xét ưu tiên tuyển dụng đối với các đối tượng hợp đồng đã 
giảng dạy nhiều năm theo diện hợp đồng lao động được hưởng chế độ, chính 
sách như giáo viên có cùng trình độ đào tạo đang làm việc tại các cơ sở giáo dục 
đặc biệt là các trường mầm non công lập theo kế hoạch chỉ tiêu biên chế đã được 
UBND tỉnh phê duyệt. 

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện rà soát, sắp xếp mạng lưới 
trường, lớp học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn của Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh (b/c); 
- Ủy ban nhân dân tỉnh; 
 - Các Ban HĐND tỉnh; 
- Ủy viên Ban VH-XH HĐND tỉnh; 
 - Các Sở: GD và ĐT; TN và MT ; 
- TT.HĐND, UBND các huyện, TP;   
- C,PVP HĐND tỉnh; 
 - Phòng TH; 
 - Lưu: VT. 

TM. BAN VĂN HÓA – XÃ HỘI 
KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Anh Dũng 

 


		2018-10-27T14:34:24+0700
	Việt Nam
	Văn phòng Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân
	Văn phòng Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân<hdnd@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




