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KE HO4LCH
Trin khai thirc hin Chtrrng trInh phát trin cong tác xA hi
tren d!a ban thanh pho, giai don 2021 - 2025
CAn cü Quyt djnh s 1 12/QD-TTg ngày 22/01/2021 cüa Thu tithng ChInh
phU ye vic ban hành Chrnmg trInh phát triên cong tác x hi giai doan 20212030; Cong vAn so 555/LDTBXH-wrxH ngày 03/3/202 1 cüa B Lao dng Thuang binh và Xâ hi ye vic triên khai Chuong trinh phát triên cOng tác xA
hOi giai don 2021 - 2025; UBND thành phô ban hành Kê hoach, vâi các nOi
dung nhu sau:
I. MIJC TIEU CHUNG
TMp tic dy manh phát trin cong tác xä hi tai các ngành, các cp phü hcip
vOi diêu kiên phát triên kinh tê - xA hi cüa thành phô theo tirng giai doan, tAng
cu&ng cOng tác tuyén truyên nâng cao nhn thirc trách nhim cua các cap, cac
ngành, cüa rni ng1.ri dan tao sir dông thun cüa toàn xâ hi ye phát triên cong
tác xã hi, qua do day manh xä hi hóa nâng cao chat li.rqng djch vi cong tác x
hi trên các linh vçrc, dáp i'rng nhu cu cung cap djch vv cong tác xä hi cüa
nguYi dan, gop phân thirc hin tot chuong trmnh an sinh xã hi trén dja bàn thành
phô.
II. MJC TIEU CJ THE
1. Ph&n du phát trin dat 60% s co quan, t ch'(rc, Co s& tr giüp xâ hi,
co s cal nghin ma tüy, trai giam, tnIng giáo dixông, các co quan tis pháp,
tnr&ng bce, bnh vin, xã, phung và don vj lien quan có phân công, bô trI nhân
s1r lam cong tác x hi, trong do cO It nhât tir 01 - 02 can b, cong chüc, viên
chüc, nhân vién cOng tác xâ hi thuôc chüc danh chuyên trách, bàn chuyên trách
ho.c cong tác viên cOng tác xâ hi vâi müc phii cap hang tháng tôi thiêu bAng
müc hxcing co bàn do ChInh phü quy djnh.
2. Tip tçic nâng t 1 dào tao, dao tao lai, bi throng nâng cao trInh d
chuyên môn, nghip vt va tp huân k nãng cOng tác xã hi len khoàng 70% so
can bô, cong chLrc, viên chirc, nhãn yjên, cong tác viên cOng tác xâ hi dang lam
yic tai các xä, phithng, Co si trq giuip xâ hi, co s& cai nghin ma tüy, trai giam,
tru&ng giáo duOng, các co quan tix pháp, ngành Lao dng - Thuong binh và Xâ
hi, các doàn the, to chüc chInh trj - xa hi.
3. Cüng c và nâng cao hot dng trung tam cong tác xä hi thành pM;
phát triên các mô hInh cung cap djch viii cOng tác xãi hi a các qun, huyn,
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mng lithi ca s cung cp djch vil cong tác x hi trong linh virc y t, giáo dic,
tu pháp và cáo linh vrc khác dat 60% tth len.
4. Tip tijc th chirc tuyên truyn nâng cao nhn thi'rc cüa toàn xä hi v phát
triên cong tao xâ hi.
5. Báo dam 100% tré em m côi không ncci nt.rong tira, tré em bj bO rcii, tré
em nhiêm HIV/AIDS, tré em là nan nhãn chat dc boa hçc, trê em khuy& tt
n.ng, tré em bj ãnh hithng bii thiên tai, djch bnh, cáo dOi tuqng báo trg xâ hi
khác nhu: nguii cao tuôi neo dan không nai nucing tira, nguàd khuy& t.t có
hoàn cãnh khó khn, ngu?i tam than, ngixi rôi nhiu tam trI, ph ni bj bao
hành... dixçc trq giüp xâ hi và dizqc cung cap djch vi cong tác xä hi phü hqp
ti nguôn 1rc xâ hi hóa.
Ill. NBIM VEJ VA GIAI PHAP THIC HIN
1. Xy diyng, ban hành van ban v cong tác xa hi áp ding trên dja
bàn thành ph theo htthng dn cüa Trung uong
a) Trin khai ap dçing ma s6, ngch, b.c hang, phii cp iru dãi và tiêu
chuân chüc danh nghê nghip cong tao x hi

Ap diing tiêu chun nghip vi di vâi di ngU can b, viên chüc, nhân
viên cong tác xâ hi dang lam vic trong cáo ca s& curig cap djch vi Cong tác xA
hi bao gôm: các co sâ trq giüp xâ hi, ca s& cai nghin ma thy, giao diic, y tê,
trai giam, trirông giáo duôTlg, h thông tu pháp và cáo doàn the, to chuxc xâ hi
có lien quan theo hithng dan cUa Trung uong.
- Ca quan chU trI: Si Lao dng - Thucmg binh và Xâ hi
- Ca quan ph6i hqp, th'çrc hin: Sâ Ni v11, các si, ngành hi doàn th lien
quan, các cci s& trçi giilp xã hi ca s& cai nghin ma tiiy, giáo dçic, y tê, trai giam,
truông giáo throng, h thông tu pháp.
b) Tin hành rà soát, hoàn thin cáo quy djnh v ca ch& chInh sách phuxmg
thüc quàn l, vn hành phát triên h thông djch vii cOng tác xã hi
- Rà soát cáo van bàn quy phm pháp lut có lien quan dn thành lap, t
chirc và hoat dng cüa cáo ca s& trçl gi't'ip xâ hi dam báo quy trInh tiêu chuân
tiêp nhn, trq giüp, chäm só,c dOi tuqng, các tiéu chuãn ye y te, 4 sinh, dinh
duO'ng, giáo diic, hçc nghê, van hóa, the thao, giài trI, mOi tru&ng, khuOn viên,
nhà và quán l hành chInh tai các dan vj, kiên nghj süa dOi, bô sung phü hçip;
- Trin khai thirc hin cáo quy djnh pháp luat v cong tao xã hi trong
truàng h9c, bnh vin, ca s y tê và trong cci quan nhà nuóc, dan vj s1r nghip...
- Thrc hin quy trInh quãn l tru&ng hçip cho cáo nhóm d6i tuqng dc thu
gôm: nguñ cao tuôi, nguàri khuyêt tat, tré em có hoàn cánh khó khàn, nguii tam
than áp dimg tai cáo ca si trçY giüp xâ hi và cong dông;
- Thirc hin ca ch dt hang ho.c du th.0 cung cp djch vi sir nghip cong
sir ding kinh phi ngân sách nhà nuâc theo Nghj djnh so 32/2019/ND-CP ngày
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10/4/2 019 cüa ChInh phü tai các ca s& trçi giüp cong 1p và ngoài cong l.p (nu
có);
- Huy dng các t chüc, cá nhán dAu tix Co si cung c&p djch vii cong tác xâ
hi và tham gia phát triên cong tác xâ hi trq giüp cho các dôi tucing yêu the và
nguii dan.
Co quan chü trI: S& Lao dng - Thirong binh và Xâ hi, Si Giáo dic và
Dàotao, SxYtê.
Co quan phi hqp, thirc hin: Các s, ngành hi ctoàn th lien quan, UBND
các qun huyn, xâ phtr.mg, các co sx trcl giüp xã hi, co sâ cai nghin ma t'Ciy,
giáo diic, y tê, trai giam, trLrô'ng giáo duOng, h thông fir pháp.
2. Phát trin mng lu'ói các cr s& cung cp djch vi xã hi
a),Rà soát, sp xp, t chirc 1i Co sâ trq gi'(ip xâ hi phü hcip vâi tmnh hInh
thirc té ti thành phô và theo dnh hrn5ng tai Quyêt djnh sO 1520/QDLDTBXH ngày 20/10/2015 cüa Bô Lao dng - Thucmg binh và Xâ hi phê
duyt quy hoach mng lithi các co si cung cap djch vi cOng tác xâ hi giai doan
2016 - 2025; vn dng xã hi hóa xây dimg Co sâ chäm soc ngithi cao tuôi.
b) H tro du tu, nâng cap, câi tao co sâ 4t chat, k thut và trang thi& bj
cho các Co s& trq giüp cong 1p th'çrc hin cung Cap djch vi cong tác xA hi dat
lieu chuân quy djnh; bâo dam co các phãn khu chüc näng, các hng mic cong
trInh dáp üng hoat dng cung cap djch vii cong tác xâ hi.
c) Xây d1rng, ci1ng c& phát trin các mô hInh cung cp djch vçt xâ hi tai co
sàtrq gi1.tp xA hi, co sà cai nghin ma tüy, trai giam, tru&ng giáo duông, h
thông fir pháp, co s& giáo diic, co sO' y tê, ngôi nhà tam lánh, mO hInh nuôi COfl
nuôi, mô hInh gia dInh, cá than nhn nuOi có thO'i han và mô hInh cung Cap djch
vii cong tác xâ hi toàn din, h trçi sinh ke cho dôi tirqng Co hoàn cânh khó
khän; lông ghép vâi các chung trmnh, de an cüa ChInh phü ye ngu&i cao tuôi,
trçi gil'lp ngtrO'i khuy& tQi, trçi giüp xã hi và phiic hOi chüc nàng cho nguO'i tam
than, nguO'i rôi nhi& tam trI, chàm soc tré em có hoàn cãnh dC bit khó khán,
bmnh dàng giâi và phát trién Cong tác xâ hi.
d) Hinh thành diz&ng day fir vn (Hotline) tai các don vj d trçY gillp các dOi
tuçxng, ngu?yi dan tiép cn tOi da các djch v Cong tác xâ hi trong 11th virc y tê,
giáo diic, x hi và các 11th virc trçi gilp khác.
d) Thirc hin cac loai djch vçi cOng tác xâ hi cho d& tuvng và nguO'i dan
gOm: tu van, tham van, két nOi, chuyên tuyên, trj lieu rôi nhiéu tam trI, phic hôi
chüc nàng, giáo d%lc, dam phán, hOa giâi, bin hO, tuyén truyen...
- Co quan chü trI: SO' Lao dng - Thuong bith và Xã hOi.
- Co quan phM hçp, thirc hin: các sO', ngãnh hQi doàn th lien
quan; UBND các qun huyñ, xâ phu&ng; co sO' cai nghin ma toy, giáo dic, y
te, tri giam, trirO'ng giáo duô'ng, h thông tu pháp.
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3. Rà soát phát triên di ngü viên chfrc, nhân viên và cong tác viêñiàm
cong tác xã hi ti các tri giam, trithng giáo duô'ng, h thng tn pháp, các
c so' giáo dic, bnh vin và các cr s& cüa ngành Lao dng - Thu'o'ng binh
và Xã hi
a) Phát trin mng luOi cong tác viên cong tác xâ hi ti các don vj, dja
phuo'ng bão dam mi don vj, dja phucrng có It nhât tir 01 den 02 cong tác vien
cong tác x hi theo tiêu chuân cong tác viên cong tác xâ hi dixçc quy djnh.
b) Tang cithng nâng cao näng lirc và phát trin di ngü can b, vien chirc,
nhân viên và cong tác viên Cong tác xã hi lam vic & các co quan quail 1 nhà
nuóc tr thành phô den các dja phuong và các to chirc s1r nghip cung cp djch
vi cong tác xã hi.
- Co quan chU trl: S& Lao. dng - Thuo'ng binh và X hi.
- Co quan phôi hçip, thirc hin: S& Ni vi, Sâ Tài chInh, các sO', ngành lien
quan và UBND các qun huyn, xâ phuO'ng.
4. T chfrc dào to, dào to 1i Va bi dirng nâng cao trInh d chuyên
môn, nghip vi,t cho can b, viên chfrc, nhân viên và cong tác viên cong tác
xã hi
cao d.ng, di hçc và sau di hçc ye
a) H trq dào to trInh d trung
cong tác xã hi cho tôi thiêu 25 can b, cong chirc, viên chüc, nhãn viên và cong
tác viên cong tác xâ hi bInh quail 05 ngu?yi/nàm).
b) Dào t.o k5 näng cong tác xã hi chuyên sâu trong chäm sóc, phiic hi,
trçi giüp dôi tuçing..., tôi thiêu 30 ngixO'i/nàm; dào t.o 120 nguO'i/nàrn can b y
th, giáo dic, lao dng xã hi dang lam vic t.i CáC co sO' có cung cap djch viii
cong tác xã hi.
c) Tp hu.n nâng cao nng 1irc, k5 näng cho thi thiu 500 luqt can b, vien
chüc, nhân viên và cong tác viên cong tác xâ hi ye chäm soc, phiic hôi, trq giüp
di tuclng d.c thü, tré em có hoàn cánh dc bit và các lTnh vrC cung cap djch vi
xà hi khac.
- Co quan chü trI: SO' Lao dng - Thucing binh va Xä hi
- Co quan ph& hcip, th?c hin: SO' Ni vii, các sO', ngành hi doàn th lien
quan, UBND các qun huyn, xâ phu&ng, co SO' trçi giiip xã hi, co sO' cai nghin
ma tiiy, tri giam, tnr&ng giáo duOTig, các bnh vin, Trimg tam, tr.m y tê.
5. Diu tra, thu thp thông tin và xây diyng cr s& dir 1iu phát trin
cong tác xã hi
a) Diu tra, dánh giá hin trng, trInh d chuyên mon nghip vti cüa di
ngü can b, viên ch'(rc, nhãn viên và cong tac viên Cong tác xã hi; trên CO SO' do
xác dinh thu câu dào tto, dào to lai cho can b, nhan viên cOng tác xã hi, gop
phân nâng cao nàng 1rc thu thp, xü l thông tin ye nghê cOng tac xã hi và phát
trien mng luâi can b, nhân viên cOng tác xã hi O' các cap.
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b) Xây dimg Co s& dt 1iu v can b, nhân viên cong tác x hi phiic vçi
yeu câu chi ao, quãn l các cap, cac ngành, theo dôi, giám sat thc hin
Chuong trinh.
c) Tang cuà'ng kim tra, giám sat, dánh giá di ngü can b, viênchi'rc, nhân
viên, cong tác viên cOng tác xa hi bão dam tuãri thU dao düc nghê nghip và
chInh sách, pháp 1ut ye cong tác x hi.
- Co quan chU trI: Si Lao dng - Thixcmg binh và Xâ hi.
- Co quan phi hgp, thirc hin: Các s, ngành, hi doàn th lien
quan, UBND các qun huyn, xâ, phu?mg, Co sO' cai nghin ma tUy, trai giam,
truông giáo duong, Co sO' trçi gil.'lp xâ hi, các bnh vin, Trung tam, tr?m y tê,
h thông tu pháp.
6. Tuyên truyn, thông tin nâng cao nhn thfrc cüa can b, cong chfrc,
vien chtrc va nhan dan ye cong tac xa h9i
a) Các Co quan Báo clil, trang thông tin din tà (Website) dy mnh cong
tác truyên thông thông qua các tin, bài nhäm nâng cao nhn thirc ci:ia cac cap,
các ngành và cong dOng dan cu v vai trO, vi trI, nghia và tam quan trçng cüa
cong tác xâ hi giUp can b, Cong cht'rc, viên chüc và nguO'i dan tiêp cn và biêt
each s1r diing djch vçi Cong tác x hi, gop phãn phát trien cong tác xâ hi trO'
thành mt nghê.
b) Các co quan, t chrc, don vj, dja phuong trong ph.m vi nhim vv,
quyên han cUa mInh la ch9n hInh thUc tuyên truyên phU hcip thông qua hi
nghj, hi thão, cuc thi tim hiéu, nghiên cfru trao dôi hçc tap, bang ron, ph'cràn,
so tay, tO' roi... to chüc tuyên truyên phô biên cac chInh sách quy djnh cüa pháp
lust ye lTnh vçrc cong tác xâ hi, các k5 náng, kiên thüc, các mô hInh, diên hinh
each lam hay ye cOng tác xä hi và các hoat dng trq giUp xâ hi...
Co quan chU tn: SO' Lao dng - Thtrong binh và Xã hi, SO' Thông tin và
Truyên thông.
- Co quan phi hqp, thire hin: Các sO', ban, ngành, hi doàn th lien quan
và các don vj, dja phuong.
7. Giám sat, dánh giá vic thiyc hin k hoch
a Thirc hin giám sat, dánh giá theo các ni dung và miic tieu cUa K
hoach phU hqp vO'i tInh hInh dja phixong.
b) Giám sat, dánh giá th'çrc hin K hoach tr thânh pM dn qi4n huyn, xâ
phuông.
- Co quan chU tn: SO' Lao dng - Thi.rang binh và X hi.
- Co quan ph6i hçp, thrc hin: Uy ban Mt trn T quc Vit Nam thành
phO, các sO', ngành lien quan.
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IV. KINH PHI THTIC HI1N
Tir ngun ngân sách rthà nizàc M trI trong dr toán chi thixông xuyen hang
näm cho các sâ, ngành, hi doàn the lien quan và các dja phirang theo phân cp
quân 1'; nguôn huy dng, dóng gop hçip pháp và các nguôn vin trcl khác theo
quy djnh c1ta pháp luat.
V. TO CH1fC THIJC HIIN
1. S& Lao dng - Thiro'ng binh và Xã hi
a) Chü trl, phi hçip v&i các s, ngành lien quan t chirc trin khai, dng
thai theo dôi và báo cáo kêt qua th'rc hin ye UBNID thânh phô và B Lao dng
-Thuong binh và Xâ hi;
b) T ch(rc rà soát, th6ng kê, phân lOai can b, viên ch'(rc, than viên cong
tác xä hi theo quy djnh vàhixâng dk cüa B Lao dng - Thucng binh và Xã
hi
can cir tham mini dê xuât bô sung hoàn thin các chInh sách phát triên
cong tác xA hi trên dja bàn;
lam

c) Chü tn, phi hqp vói si, ngàth, co quan lien quan t chüc các
dào
tao, tp huân nâng cao näng 1irc và k5 näng thc hành nghê cong tác xã hi cho
di ngü can b, than viên và cong tác viên cong tác x hi, dáp irng yêu câu
trong viêc can thiêp va trci giup cho dOi ti.rang yêu the tai cong dông,
lap

d) Huang dn xây drng mng hxOi t chirc cung c.p các djchvii cong tác
xã hi và mng hrói nhân viên, cong tác viên cong tác xâ hi; triên khai thirc
hin áp ding ma ngch, bc lrnmg, phii cap u:u dâi theo nghê và ché d phii cap
dc thu khác dôi vâi cong chcrc, viên chirc lam cong tac xa hi phü hqp vâi dc
thu nghê nghip theo quy djnh. Nghiên ciru, dé xuât ban hành
drng quy
trInh kêt nôi cung cap djch vii cong tác xâ hi.
xay

2. S&Ni viii
a) PMi hqp vâi S Lao dng - Thixcmg binh và Xâhi và cac sâ, ngành
lien quan dào tao, bôi duO'ng, to chüc thi thAng hang nghê nghip dôi vâi viên
chirc cong tác xã hi theo quy djnh;
b) Huang dn chüc danh, ma ngch, c ch chInh sách tin hrcing di v6i
viên chirc, nhân vien cong tác xa hi theo huóng dan cüa Trung uong;
c) Phi hqp vài S& Lao dng - Th'iwng binh và Xa hi di vâi các ni dung
lien quan den tO chüc b may c sà có cung cap djch vi cOng tác xa hi.
3. SO' Giáo diic và Dào tao
A

•a

•

•A

,

A

Tiep ttic trien khai Co hl9u qua Thong tu so 33/2018/TT-BGDDT ngay
26/12/2018 cüa B Giáo dic và Dào tao ye Hirâng dan thc hin côngtác xahi
trong tru&ng hçc; chi do các Ca sâ giáo dtic trên dja bàn thành phô thiet l.p
mng luói vien chirc kiem nhim thrc hin cong tác xã hi truang h9c. Phôi hçip
yój ngành Lao dng - Thuang binh và Xã hi to chüc tp huân, thc hành, thçrc
tap, trao dôi kinh nghim chuyên mOn ye cOng tác xã hi trong truang h9c.
A
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4.S&Yt
Chü trI, pMi hqp vói cac sâ, ngành lien quan phát trin rnng hrth ca
so'
cung cap djch v cong tác xâ hi trong lTnh vrc y tê; rà soát dê xuât xây dirng,
sira dôi các vn bàn pháp lut ye cong tác xâ hi trong lTnh vrc y té và thirc hin
các nhim vi khác theo chüc nàng, nhiêm vi quãn l nhà nuâc cüa ngành.
5. S&Tirpháp
Chü trI, thm djnh rà soát các van ban có lien 9uan d phát trin ngh cong
tác xa hi cüa cac dcm vj, dja phinng go'i den. Phôi hçip vâi các so',
ngành, co
quan lien quan lông ghép tuyên truyên, phô biên pháp 1ut ye cong tác xa hi.
6. Cong an thành ph
Chü trl, ph& hqp vâi các so', ngành, Co quan lien quan xây dirng k hoach
rà soát, süa dôi các van bàn pháp lust có lien quan thuc ph?m vi chüc nàng,
nhim vi quân l nhà nuâc cüa ngành ye phát triên cOng tác xâ hi; sAp xêp, dào
tao, bOi throng can b lam vic t.i tri giam, tri.rOng giáo diro'ng ye cong tác xA
hi.
7. S& Tài chInh
Chü trl, phi hçp v&i So' Lao dng-Thixo'ng binh và Xâ hi và các so', ngành
lien quan thâm djnh trinh UBND thành phô bô trI kinh phi trong dr toán ngân
sách hang näm cüa các co quan và dja phi.rong theo quy djnh và hu&ng dan quán
1, sir d1ing kinh phi thirc hin Ké hoach.
8. SO' Thông tin và Truyn thông
ChU trI, ph& hçip vài Sr Lao dng - Thizong binh và Xâ hivà các so',
ngành lien quan chi dao day manh cong tác tuyen truyên ye phát triên cOng tác
xãhôi.
9. Các sO', ban, ngành, hi doàn th
Thy theo chüc nAng, nhim vii di.iqc giao có trách nhim phi hcip vo'i So'
Lao dng - Thuong binh và Xã hi vA các co quan lien quan tO chüc trién khai
thrc hin Kê hoach; nghiên ciru, xay dirng, de xuât ban hành rn&i hoc sira doi,
bô sung các vAn bàn có lien quan trInh co quan Co thâm quyên ban hành hoc
ban hành theo thâm quyen dê phát triên cOng tác xA hi.
10. D ngh Uy ban Mt trn T quc Vit Nam thành ph và các t
chfrc chInh trj - xã hôi
Chü trI, pMi hqp v&i các th chüc thành viên chi dao các c.p hi cor so' dy
math cOng tác dao tao, bOi d't.rong can bt, nhân vien, cong tác vién cOng tác xâ
hOi; tuyên truyen, phO bien lam thay dôi nhn thüc trong doàn viên, hi vien ye
cong tác xã hi; tp hcip, vn dng doàn viên, hi viên tInh nguyen tham gia
cOng tác xA hi; tham gia trien khai thirc hin K hoach phát triên cOng tác xâ
hOi o' dja phizong.

8
11. UBND các qun huyn
a) Chi do, trin khai thirc hin các ni dung, nhim vi1 cUa cüa K hoach
trén dja bàn;
b) Chit dng b6 trI ngân sách, nhân hrc, lng ghép kinh phi các chuo'ng
trInh, các dê an có lien quan trên da bàn dê trçl giüp cho các dôi tuçmg yeu th
dam bào thçrc hin các mllc tiêu, nhim vi cüa Kê hoach.
VI. CHE DQ BAO CÁO, SO KET, TONG KET
Can cir Kê hoch nay yêu câu các s&, ngành, doàn the và UBND các qun,
huyn xây drng kê hoach ho.c lông ghép vào các kê hoach có lien 9uan khác d
to ch'irc triên khai ni dung theo nhim vi diiçic phân cong ti Kê hoch nay,
dông thM báo cáo kêt qua th'çrc hin näm 01 lan (vao ngày 3Otháng 11) ye co
quan tluthng trirc là S& Lao dng - Thrnmg birth và Xã hi dê tong hçip, báo cáo
UBND thành phô, B Lao dng - Thuong binh và XA hi.
Tu' theo tInh hlnh don vj, dja phi.rong t chrc so, thng k& dánh giá ri'it
hnh'nghim và khen thix&ng ye th'çrc hin kê hoch phát triên công tác xã hi
theo hithng dn cüa Trung uong và cüa UBND thành phO.
Trên day là K ho.ch thrc hin Chixcing trInh phát trin cong tac xa hi
trên dja bàn thành phô giai do.n 2021 - 2025, UBND thành phô yêu câu các don
I
vj trin khai thirc hin.I.
Ncri nhmn:
- BO Lao dng - TB&XH;
- U TU, UHDND thành ph6;
- Doàn DBQH thành phô;
- Chü tjch, PCT U UBND TP;
- UBMTTQVN TP;
- Các Scr, ban, ngành, Hi, doàn the;
- UBND các qun, huyn;
- Các ccr quan thông tan, báo chI;
- Luu: VT, KGVX.

Lê Trung Chinh

