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BÁO CÁO 
Kết quả công tác thi hành án dân sự 05 tháng năm 2021 

 Và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ công tác 07 năm 2021 

 

Thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành, Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh 

đã thực hiện và chỉ đạo các cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp tổ chức triển khai 

thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021, trong 05 tháng đầu năm đã đạt được những 

kết quả cụ thể qua các mặt công tác sau đây: 

I.KẾT QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ. 

1. Tình hình quán triệt triển khai thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ THADS, theo 

dõi THAHC 

Nhận thức được tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện chỉ tiêu về nhiệm 

vụ thi hành án theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội. 

Quyết định số 2558/QĐ-BTP ngày 23/12/2020 của Bộ Tư pháp và Quyết định số 

1069/QĐ-TCTHADS ngày 23/12/2020 giao chỉ tiêu, nhiệm vụ của Tổng cục 

THADS.Cục Thi hành án dân sự Tỉnh triển khai và ra Quyết định về việc giao chỉ 

tiêu nhiệm vụ thi hành án cho các Phòng chuyên môn, các Chi cục Thi hành án dân 

sự trực thuộc tỉnh Bắc Ninh năm 2021.  

Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19/CT-TU ngày 19/4/2012 của Ban 

Thường Vụ Tỉnh uỷ Bắc Ninh về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác thi hành án 

dân sự trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo và thực hiện tốt công tác rà soát, phân loại án; 

thường xuyên bám sát cơ sở, trực tiếp hướng dẫn các Chấp hành viên Cục và các Chi 

cục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án. 

Quán triệt và chỉ đạo Phòng chuyên môn thuộc Cục, các Chi cục Thi hành án 

dân sự trực thuộc thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ 

Tư pháp liên quan đến công tác thi hành án dân sự (Kết luận của Tổng Cục trưởng tại 

Hội nghị triển khai công tác THADS năm 2021 văn bản chỉ đạo triển khai công tác 

đầu năm, văn bản phát động các đợt cao điểm thi hành án, Kết luận kiểm tra, các 

Thông báo kết luận.…) 

Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng đang phải 

đối mặt với dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, dự báo sẽ lây lan nhanh trên 

diện rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người và kinh tế - xã hội 

của đất nước. Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp 

cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Các chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng Cục Thi 

hành án dân sự và UBND tỉnh Bắc Ninh Cục Thi hành án dân sự đã chỉ đạo các Chi 

cục Thi hành án dân sự và các Phòng chuyên môn thuộc Cục khẩn trương triển khai 

quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức và người lao động trong đơn vị nghiêm túc 

thực hiện; bố trí cho công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông 
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tin làm việc tại nhà; phân công lãnh đạo, công chức trực cơ quan để xử lý các vấn đề 

phát sinh (nếu có); Yêu cầu toàn bộ công chức, viên chức, người lao động làm việc 

tại nhà tuyệt đối không di chuyển khỏi nơi cư trú…trong tình hình dịch bệnh như vậy 

sẽ tác động tiêu cực đến nền kinh tế nước ta. Do vậy, trong thời gian tới công tác thi 

hành án dân sự sẽ gặp rất nhiều khó khăn, khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao 

đối với các cơ quan Thi hành án dân sự là một thách thức lớn. Tuy nhiên, Cục Thi 

hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh sẽ cố gắng hết sức chỉ đạo các đơn vị tìm mọi giải pháp 

để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

2. Kết quả thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính (Từ 

01/10/2020 đến 28/02/2021):  

2.1. Kết quả thi hành án dân sự 

Về việc: Tổng số việc giải quyết là 5.677việc, trong đó: Cũ chuyển sang (trừ số 

đã chuyển sang sổ theo dõi riêng) 2.188 việc; Mới thụ lý 3.489 việc; Số việc ủy thác 

thi hành án là 145việc; Số thu hồi hủy Quyết định thi hành án là 02 việc; Tổng số 

việc phải thi hành là 5.530việc; Số việc có điều kiện thi hành là 4.564việc; Số việc 

chưa có điều kiện thi hành (trừ số đã chuyển sang sổ theo dõi riêng) là 900 việc. 

Trong số việc có điều kiện thi hành đã thi hành và giải quyết xong 2.446 việc, đạt tỷ 

lệ 53,59%, so với chỉ tiêu giao năm 2021 còn thiếu 28,41%; Số việc chuyển kỳ sau 

còn 3.084 việc. 

Về tiền: Tổng số tiền giải quyết là 1.889.614.640.000đồng, trong đó: Cũ chuyển 

sang (trừ số đã chuyển sang sổ theo dõi riêng) là 1.360.997.149.000đồng; Mới thụ lý 

528.617.491.000đồng; Số tiền ủy thác thi hành án là 16.550.589.000đồng; Số thu hồi 

hủy Quyết định thi hành án là 1.237.498.000đồng; Số tiền phải thi hành là 

1.871.826.553.000đồng; Số tiền có điều kiện thi hành là 1.031.081.567.000đồng; Số 

tiền chưa có điều kiện thi hành (trừ số đã chuyển sang sổ theo dõi riêng) là 

474.180.582.000đồng. Trong số tiền có điều kiện thi hành đã thi hành và giải quyết 

xong 202.905.951.000đồng, đạt tỷ lệ 19,68%  so với chỉ tiêu giao năm 2021 còn thiếu 

20,33%; Số tiền chuyển kỳ sau còn 1.668.920.602.000đồng. 

2.2   n  t c    n    n  c        n  iệ  v   

 Công tác hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ đối với các Chi cục Thi hành án dân sự 

trực thuộc được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong công tác thi hành án dân sự, 

đảm bảo sự thống nhất chung trong việc giải quyết thi hành án theo đúng quy định 

pháp luật. Các Cơ quan Thi hành án dân sự cấp huyện có những vụ việc phức tạp, 

khó khăn vướng mắc đều trực tiếp xin ý kiến chỉ đạo và đã được Cục Thi hành án dân 

sự tỉnh trực tiếp giải đáp, hướng dẫn cụ thể, tháo gỡ kịp thời đạt hiệu quả tốt.  

Tiếp tục thực hiện tốt việc hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ theo đúng Quy trình 

hướng dẫn nghiệp vụ trong nội bộ Hệ thống THADS (kèm theo Quyết định số 

824/QĐ-TCTHADS ngày 03/12/2014); Quy trình tổ chức thi hành án (kèm theo 

Quyết định số 273/QĐ-TCTHADS ngày 22/02/2017). 

        3. Công tác tổ chức cán bộ và đào tạo, bồi dƣỡng 

       Tổng số biên chế toàn tỉnh được giao 89 biên chế. Trong đó, số biên chế được 

giao của Cục là 22 biên chế, các Chi cục là 67 biên chế. Số biên chế hiện có tính đến 

thời điểm 28/02/2021 là 87 biên chế, thiếu 02 biên chế so với chỉ tiêu được giao; Số 
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hợp đồng theo Nghị định 68 là 17. Nhìn chung, đội ngũ công chức, người lao động 

các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh được đào tạo cơ bản, đáp ứng  yêu cầu 

về năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất chính trị vững vàng, 

đạo đức tốt, khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Rà soát và kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý Cục và Chi cục THADS 

trực thuộc, cụ thể: bổ nhiệm 01 Phó Cục trưởng cục THADS tỉnh, 02 Chi cục trưởng  

(Chi cục THADS thành phố Bắc Ninh và  Chi cục trưởng chi cục THADS huyện 

Tiên Du). Xem xét, đánh giá và thực hiện quy trình bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục 

THADS thị xã Từ Sơn và Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Lương Tài.  

Thực hiện miễn nhiệm kế toán trưởng đối với 04 Kế toán trưởng thuộc Chi cục 

THADS huyện Tiên Du, Lương Tài, Gia Bình và thị xã Từ Sơn, đồng thời hướng dẫn 

Chi cục thực hiện việc bổ nhiệm phụ trách Kế toán theo thẩm quyền quy định tại 

Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ  quy định chi tiết một 

số điều của Luật Kế Toán đảm bảo theo đúng trình tự thủ tục quy định. 

4. Công tác kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo.  

4.1. Công tác kiểm tra. 

- Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự tại Công văn số 

3925/TCTHADS-NV1 ngày 17/11/2020 về việc kiểm tra công tác thi hành án dân sự. 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng, ban hành quyết định, kế hoạch 

kiểm tra và thực hiện kiểm tra trực tiếp 08/08 đơn vị Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện, thị xã, thành phố trực thuộc.  

Ngày 24/02/2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết 

định số 325/QĐ-CTHADS về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án 

dân sự năm 2021. 

4.2. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu n i, tố cáo. 

        - Công tác tiếp công dân: Công tác tiếp công dân luôn được lãnh đạo Cục Thi 

hành án dân sự tỉnh quan tâm và chỉ đạo sâu sát, kịp thời. Cục và các Chi cục Thi 

hành án dân sự trực thuộc đều bối trí 01 phòng tiếp công dân, ban hành nội quy, quy 

chế tiếp công dân, bố trí cán bộ có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp 

vụ thường trực tiếp công dân; xây dựng lịch trực tiếp công dân vào 01 ngày cố định 

hàng tuần của lãnh đạo Cục, chi cục. Trong 05 tháng đầu năm 2021, các cơ quan thi 

hành án trong toàn tỉnh đã tiếp tổng số 46 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh, gửi 

đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thi hành án dân sự  (trong đó: Cục Thi hành 

án dân sự tỉnh tiếp 12 lượt; Các Chi cục THADS huyện tiếp 34 lượt). 

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự: Được thực hiện 

nghiêm túc, việc tiếp nhận, phân loại chính xác và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật 

đơn thư khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân. Xác minh, đối thoại trực tiếp với 

công dân nhằm giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh ngay từ cơ 

sở, không để tình trạng giải quyết khiếu nại kéo dài, trở nên phức tạp, khiếu kiện 
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đông người và giải quyết hài hòa, thỏa đáng các yêu cầu của tổ chức, cá nhân theo 

quy định pháp luật để đảm bảo tốt cho việc tổ chức thi hành án dân sự. Trong 05 

tháng năm 2021, đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh chủ yếu tập trung vào 

khiếu nại, tố cáo việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản đảm bảo thi hành án hoặc 

khiếu nại chậm tổ chức thi hành án. Kết quả cụ thể: 

- Tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo đã tiếp nhận trên địa bàn là 133 đơn = 59 

việc (trong đó 87 đơn thư khiếu nại = 40 việc, 46 đơn thư tố cáo = 19 việc). 

-  Số việc thuộc thẩm quyền là 40 việc (khiếu nại 27 việc; tố cáo 13 việc). Trong 

đó: 

+ Thẩm quyền giải quyết của Cục là: 14 việc (Khiếu nại 10 việc, tố cáo 04 việc). 

+ Thẩm quyền của các Chi cục là 26 việc (Khiếu nại 17 việc, tố cáo 09 việc). 

   - Kết quả đã giải quyết  xong: 37 việc (Khiếu nại 26 việc; tố cáo 11 việc). Còn 

03 việc đang xem xét giải quyết theo quy định. 

   - Số việc chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết: 19 việc (khiếu nại 13 việc; 

tố cáo 06 việc)  

5. Công tác tài chính, kế toán đầu tƣ cơ sở vật chất và trang thiết bị phục 

vụ công tác 

Công tác quản lý điều hành và sử dụng ngân sách nhà nước được thực hiện chặt 

chẽ, hiệu quả. Cục thường xuyên tăng cường kỷ luật kỷ cương trong quản lý sử dụng 

ngân sách và phí thi hành án, tài sản, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, bảo đảm chặt 

chẽ, tiết kiệm, có hiệu quả, đúng pháp luật phục vụ tốt nhiệm vụ chuyên môn. Trong 

6 tháng đầu năm, Cục thực hiện tốt việc phân bổ dự toán, quản lý, giám sát, thẩm tra, 

thẩm định phê duyệt quyết toán theo thẩm quyền. Sử dụng kinh phí đúng mục đích 

đảm bảo nguồn kinh phí chi thường xuyên tiết kiệm được chi tăng thu nhập cho cán 

bộ, công chức, viên chức góp phần cải thiện đời sống cho cán bộ, công chức.  

Đối với việc mua sắm tài sản trang thiết bị phục vụ cho công tác thi hành án dân 

sự  thực hiện theo đúng yêu cầu và quy trình về mua sắm tài sản. 

6. Công tác thi đua khen thƣởng 

Cục đã có kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2021 và đã có kế hoạch tổ 

chức ký giao ước thi đua đối với các Phòng chuyên môn thuộc Cục và các Chi cục 

Thi hành án dân sự trực thuộc. Triển khai và hướng dẫn đăng ký thi đua đến toàn thể 

cán bộ công chức trong thi hành án trong toàn tỉnh; đăng ký thi đua và ký giao ước thi 

đua Cụm Khối thi đua khu vực và các ngành trong khối nội chính của tỉnh.  

7. Cải cách hành chính, hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự và cơ chế một 

cửa tại các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh 

Công tác hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án được hướng dẫn và thực hiện theo 

đúng quy định. Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa được các cơ 

qun Thi hành án trong tỉnh thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả đảm bảo đúng trình tự 

và thời hạn quy định. 

 8. Công tác phối hợp trong thi hành án dân sự. 
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- Công tác thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh tiếp tục nhận được sự quan tâm 

lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, HĐND, UBND các cấp trong việc đôn đốc kiểm 

tra, chỉ đạo các Ngành phối hợp tháo gỡ khó khăn,vướng mắc trong công tác, tạo điều 

kiện thuận lợi cho các cơ quan Thi hành án dân sự hoàn thành nhiệm vụ được giao.  

- Tiếp tục phối hợp tốt với các trại giam, trại tạm giam trong việc thi hành án 

dân sự đối với người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù tại các trại giam, 

trại tạm giam; Tiếp tục phối hợp xử lý các khoản tiền thi hành án do phạm nhân nộp 

trại các trại giam, trả lại tiền và tài sản cho người được thi hành án là phạm nhân,.... 

- Công tác phối hợp theo Quy chế phối hợp số 01/2016/QCLN/CTHADS-

VKS-TA-CA ngày 11/3/2016 giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh với Công an, Tòa án, 

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh trong công tác thi hành án dân sự ngày càng 

được củng cố, tăng cường và phát huy hiệu quả tích cực, nhất là trong việc cưỡng chế 

thi hành án; rà soát án tuyên không rõ, có sai sót, khó thi hành; nên các vụ việc phức 

tạp, có vướng mắc được xem xét giải quyết kịp thời, những vụ việc phải áp dụng biện 

pháp cưỡng chế thi hành án về cơ bản đều đạt được kết quả và mang tính giáo dục 

cao.  

- Thực hiện tốt công tác phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bắc Ninh theo 

Quy chế phối hợp giữa Cục Thi hành án dân sự và Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bắc 

Ninh; Rà soát lại các vụ việc thi hành án của từng tổ chức tín dụng Ngân hàng còn 

phải thi hành, đề ra một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới nhằm tháo gỡ, xử lý 

các vụ việc liên quan án tín dụng ngân hàng đạt hiệu quả. Trong 05 tháng đầu năm 

2021, Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự- Cục Thi hành án dân sự tỉnh 

đã thi hành xong 03/16 việc có điều kiện liên quan án tín dụng ngân hàng. 

9. Công tác khác. 

- Hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS: Ban chỉ đạo thi hành án dân sự đã thực 

hiện cơ bản tốt chức năng, nhiệm vụ; các cơ quan thi hành án dân sự đã tham mưu 

cho Ban Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, báo cáo, xin ý kiến chỉ 

đạo đối với các vụ việc thi hành án khó khăn, phức tạp; phân công nhiệm vụ đối với 

các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc tổ chức thi hành án, cưỡng chế thi hành án, 

đảm bảo giữ vững được tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa 

phương.  

- Việc thực hiện Quy chế dân chủ dân chủ cơ sở và công tác phòng chống tham 

nhũng, tuyên truyền, phổ biến pháp luật: Đơn vị đã xây dựng quy chế hoạt động. Đây 

là cơ sở đảm bảo cho hoạt động của đơn vị được nề nếp, khoa học và công khai, minh 

bạch. Hoạt động của đơn vị không để xảy ra hiện tượng tham nhũng, tiêu cực. Đã ban 

hành đầy đủ các quy chế: Quy chế dân chủ, quy chế làm việc, quy chế quản lý tài sản, 

quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế tiếp công dân và quy chế khác bảo đảm công khai, 

minh bạch trong sử dụng kinh phí, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần tăng 

thu nhập cho cán bộ, công chức... Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được 

quan tâm triển khai, thực hiện. Đơn vị thường xuyên quán triệt các văn bản, quy định 

về phòng, chống tham nhũng đến công chức; thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập. 

Đánh giá chung: Trong 05 tháng đầu năm 2021 công tác thi hành án dân sự 

của tỉnh Bắc Ninh có những chuyển biến tích cực, công tác quản lý, chỉ đạo điều 
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hành của đội ngũ cán bộ lãnh đạo các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc có nhiều 

tiến bộ; kỷ luật, kỷ cương hành chính được siết chặt và tăng cường; Ý thức trách 

nhiệm và nề nếp làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan Thi hành án 

ngày càng tốt hơn; Công tác tổ chức cán bộ ngày càng hoàn thiện; Công tác giải 

quyết khiếu nại tố cáo, công tác báo cáo thống kê, tổng hợp, kế toán đi vào nề nếp.  

II. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 07 THÁNG CUỐI  

NĂM 2021. 

- Tiếp tục thực hiện hiện tốt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các 

biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của Địa 

phương của Ngành dọc cấp trên về công tác phòng chống dịch covid-19. 

- Tiếp tục tăng cường, chấn chỉnh, thực hiện kỷ luật, kỷ cương công tác đối với 

các đơn vị và cán bộ, công chức trong Ngành; Thực hiện chế độ, chính sách đối với 

cán bộ công chức theo quy định 

- Phát huy kết quả công tác đã đạt được trong năm 2020, tiếp tục tập trung chỉ 

đạo sát sao và có những giải pháp quyết liệt trong tổ chức thi hành án đối với các vụ 

việc có điều kiện thi hành; tổ chức thực hiện việc phân loại việc có điều kiện, việc chưa 

có điều kiện thi hành bảo đảm chính xác, thực chất, kiên quyết không để xảy ra tình 

trạng việc có điều kiện chuyển sang việc không có điều kiện thi hành; hướng dẫn, chỉ 

đạo nghiệp vụ kịp thời đối với các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc theo quy 

định. Phối hợp chặt chẽ với các ngành chuyên môn, nhất là các ngành trong khối nội 

chính; tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo Thi 

hành án dân sự để chủ động tháo gỡ khó khăn trong việc thi hành án. Phấn đấu hoàn 

thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2021.  

 - Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực 

thi hành án dân sự; chỉ đạo các Chi cục giải quyết dứt điểm, đúng quy định các đơn 

thư khiếu nại, không để xảy ra khiếu kiện đông người, kéo dài, vượt cấp; 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức và đoàn thể điạ phương trong 

công tác thi hành án dân sự, đặc biệt là các cơ quan trong khối nội chính và UBND 

cấp xã; 

 - Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo thống kê theo quy định tại Thông tư 

06/2019/TT-BTP ngày 21/11/2019 của Bộ Tư pháp về thống kê thi hành án dân sự và 

yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;  

Trên đây là báo cáo công tác thi hành án dân sự 05 tháng đầu năm và phương 

hướng, nhiệm vụ công tác 07 tháng cuối năm 2021 của Cục thi hành án dân sự tỉnh 

Bắc Ninh./. 
Nơi n ận: 
- Tổng cục THADS (để b/c); 

- Ban nội chính Tỉnh ủy (để b/c); 

- Ban pháp chế HĐND tỉnh (để b/c); 

- Lãnh đạo Cục; 

- Các Phòng chuyên môn; 

- Các Chi cục THADS trực thuộc tỉnh; 

- Lưu VP. 

KT. CỤC TRƢỞNG 

PHÓ CỤC TRƢỞNG 
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