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THÔNG BÁO  
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang, Trưởng Ban Chỉ đạo 

phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân 

 bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh tại Hội nghị triển khai công tác năm 2020  

 

  

 Ngày 05 tháng 3 năm 2020 tại Trụ sở UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, 

chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc tỉnh Vĩnh Phúc (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội nghị triển khai công tác 

năm 2020 của Ban Chỉ đạo. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang, Trưởng Ban 

Chỉ đạo tỉnh dự và chủ trì Hội nghị. Cùng dự Hội nghị có các Thành viên Ban Chỉ 

đạo của tỉnh, Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố. Sau khi nghe Công an tỉnh- Cơ 

quan thường trực Ban Chỉ đạo trình bày báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu 

dự Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang, Trưởng Ban Chỉ đạo kết 

luận và chỉ đạo như sau: 

 Nhìn chung, trong năm 2019 các sở, ban, ngành, đoàn thể là thành viên Ban 

Chỉ đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố đã có nhiều cố gắng tham mưu cấp 

ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nội dung công tác 

phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm và xây 

dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tình hình người nghiện ma túy, 

người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh vẫn trong tầm kiểm soát. Hoạt động của 

các loại tội phạm, tệ nạn xã hội nhìn chung được kiểm soát, kiềm chế, không phát 

sinh các tụ điểm phức tạp về ma túy, mại dâm. Cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ 

chức đoàn thể đã xác định đây là nhiệm vụ công tác trọng tâm, thường xuyên, gắn 

với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Công tác tuyên truyền tiếp 

tục được triển khai với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp phong phú, phù hợp 

với địa bàn, đối tượng tuyên truyền. Cơ quan chức năng chủ động đấu tranh có 

hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm giết người, cố ý gây 

thương tích, cướp, cướp giật tài sản; tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan hoạt 

động cầm đồ, “tín dụng đen”; tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; trộm cắp 

tài sản ở cơ quan, doanh nghiệp; tội phạm về cờ bạc, ma túy. Công tác phối hợp 

giữa các ngành, các cấp bước đầu đã phát huy hiệu quả. Phong trào toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc có nhiều đổi mới, phát động mô hình “4 an toàn” trong cơ 

quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên 

địa bàn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được là quan trọng, song vẫn 

còn những tồn tại, hạn chế, như: Công tác chỉ đạo, triển khai tại một số đơn 

vị, địa phương chưa thường xuyên; công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật 

về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội có lúc, có nơi còn hình thức, hiệu 
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quả chưa cao; công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp có thời điểm chưa 

được chặt chẽ, thiếu đồng bộ; các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm 

giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội, tội phạm trộm cắp tài 

sản còn khó khăn; số lượng người nghiện tiếp tục gia tăng, trong khi công tác 

cai nghiện ma túy chưa đạt được mục tiêu đề ra, tỷ lệ tái nghiện cao; công tác 

quản lý, giáo dục, cảm hóa, cải tạo, giúp đỡ người có hành vi vi phạm pháp 

luật tại gia đình và cộng đồng hiệu quả chưa cao...., đề nghị lãnh đạo các đơn 

vị, địa phương cần kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và chủ động đề ra biện pháp cụ 

thể để khắc phục, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, giải pháp trong năm 

2020, trong đó cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung công tác trọng tâm sau: 

 1. Về đảm bảo thành phần tham gia Ban Chỉ đạo: Yêu cầu các sở, ban, ngành 

có lãnh đạo tham gia là Thành viên Ban Chỉ đạo của tỉnh căn cứ Quyết định số 

2901/QĐ-UBND, ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh “Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo 

phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc tỉnh”, có văn bản cử lãnh đạo tham gia (kể cả khi có thay đổi lĩnh vực 

phụ trách, chuyển công tác hoặc nghỉ hưu theo quy định), báo cáo Trưởng Ban Chỉ 

đạo của tỉnh, đồng thời gửi Công an tỉnh (Thường trực Ban Chỉ đạo) trước ngày 

20/3/2020 để theo dõi, tổng hợp chung, đảm bảo đúng, đủ thành phần tham gia Ban 

Chỉ đạo theo quy định. 

 2. Đề nghị UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên, Thủ trưởng các sở, 

ban, ngành, Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố nâng cao hơn nữa vai trò, trách 

nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tăng 

cường hơn nữa lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, 

phòng chống HIV/AIDS và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 

xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị, thường xuyên của các cấp, các ngành, gắn với 

nhiệm vụ của từng ngành, từng cấp và nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa 

phương. Các nội dung công tác trọng tâm đã được trình bày tại Hội nghị, đề nghị các 

thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh được phân công nhiệm vụ chỉ đạo triển khai có hiệu 

quả, xác định rõ thời gian hoàn thành để đôn thực hiện. 

3. Về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật: Các sở, ban, 

ngành, UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên, Ban Chỉ đạo các huyện, thành 

phố tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo 

dục pháp luật, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước và kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội đến mọi 

tầng lớp nhân dân. Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan bảo vệ pháp luật đẩy 

mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các 

loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, cướp, cướp giật tài sản để nâng 

cao ý thức cảnh giác, tự phòng, tự quản, tự bảo vệ của người dân. Chỉ đạo thường 

xuyên việc đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền theo chiều sâu, có 

trọng tâm, trọng điểm, chú trọng công tác tuyên truyền thông qua công tác hòa 

giải, tập trung vào các đối tượng đặc thù, đối tượng cần tuyên truyền ở địa bàn cơ 

sở, nhất là trong triển khai các dự án của tỉnh. 

Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTH tỉnh mở thêm các chuyên mục, tăng thời lượng 

tuyên truyền về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, 
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mại dâm, phòng chống HIV/AIDS và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc; nhất là tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác, phòng chống tội phạm 

cho người dân. 

Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào 

tạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chú ý tuyên truyền trực tiếp tại các trường 

học; củng cố 3 mô hình phối hợp giữa nhà trường, chính quyền địa phương và các 

tổ chức đoàn thể, gia đình trong quản lý học sinh, sinh viên; quan tâm thực hiện 

các nội dung, biện pháp xây dựng nhà trường không tội phạm, tệ nạn xã hội, ngăn 

chặn không để ma túy xâm nhập vào các trường học. 

Sở Tư pháp tiếp tục chủ trì, theo dõi, đôn đốc và phối hợp thực hiện 

Nghị quyết số 209/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh về tăng 

cường phổ biến giáo dục pháp luật, giai đoạn 2016- 2020, trong đó tập trung 

tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, hình thức, phải gắn các 

nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với tuyên truyền việc triển 

khai các dự án trọng điểm của tỉnh. 

4. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các ngành tập trung chỉ đạo một số công 

tác trọng tâm sau đây: 

- Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Tổng kết 10 năm thực 

hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình 

hình mới; Chương trình phòng, chống tội phạm và Chương trình phòng, chống ma 

túy đến năm 2020, trong đó tập trung đánh giá những mặt đã làm được, chưa làm 

được, dự báo tình hình, từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả 

công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh.  

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 18/01/2019 

của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, phòng, chống tội phạm, 

vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ, “tín dụng đen” trên 

địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh mở các đợt cao điểm tấn 

công, trấn áp tội phạm phục vụ Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện có hiệu quả các các đề án đã được UBND 

tỉnh phê duyệt. Tiếp tục tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện Đề án triển khai 

hệ thống camera phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự; quản lý văn minh đô 

thị; phòng chống vi phạm pháp luật về đất đai tại các tuyến, địa bàn trọng điểm 

thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, phục vụ có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự, 

phòng chống tội phạm. 

- Tấn công, trấn áp mạnh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, triệt xóa các ổ 

nhóm tội phạm hình sự; tội phạm bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, tội phạm có tổ chức, 

hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án; tội 

phạm hoạt động núp bóng doanh nghiệp; tội phạm hoạt động trên các tuyến sông; 

tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật; tội phạm ma 

túy trong quán karaoke và cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú; phòng ngừa có hiệu 

quả tội phạm giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội, tội phạm 

trộm cắp tài sản trong cơ quan, đơn vị. Tăng cường đấu tranh với tội phạm kinh tế, 

tham nhũng, tập trung lĩnh vực thuế, bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ 
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bản, quản lý đất đai, buôn lậu, gian lận thương mại…; khai thác tài nguyên khoáng 

sản trái phép, vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm. 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành tiếp tục thực hiện Quyết định số 

1881/2019/QĐ-UBND, ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập tổ công 

tác liên ngành, quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến 

ma túy, duy trì việc kiểm tra tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử 

dụng các tiền chất ma túy. 

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, các địa phương thực hiện các biện pháp 

quản lý, giúp đỡ người mãn hạn tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện 

trở về địa phương, xóa bỏ mặc cảm, tái hòa nhập cộng đồng, giảm tỷ lệ tái phạm 

tội dưới 15% theo chỉ tiêu Trung ương giao. 

5. Sở Lao động- TBXH tham mưu, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch số 

146/KH-UBND ngày 09/9/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 39 của 

HĐND tỉnh quy định “Mức hỗ trợ, đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự 

nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy; người cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; mức trợ 

cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở cai 

nghiện ma túy” trên địa bàn tỉnh; đánh giá những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề 

xuất trong việc thực hiện Nghị quyết thời gian tới 

Sở Y tế, Sở Lao động - TBXH giúp Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục thực hiện có 

hiệu quả việc điều trị cho người nghiện ma túy bằng thuốc thay thế Methadone; tổ 

chức tổng kết, đánh giá 05 năm triển khai công tác điều trị thay thế nghiện các chất 

dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó đề xuất 

các giải pháp trong thời gian tới. 

Nghiên cứu tổ chức cho người nghiện được điều trị thay thế nghiện chất 

dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone cho các đối tượng đang cai 

nghiện tại Cơ sở cai nghiện của tỉnh, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao 

là cai nghiện bằng Methadone cho 800 học viên. Phối hợp lực lượng Công an tăng 

cường quản lý, kiên quyết không để tình trạng đối tượng lợi dụng việc điều trị 

Methadone để tiếp tục vi phạm, sử dụng các loại ma túy khác và trốn tránh việc bị 

lập hồ sơ quản lý, đưa vào cai nghiện bắt buộc. 

Sở Lao động- TBXH phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan có liên quan 

cần thống nhất và đề xuất việc thực hiện cải tạo, sửa chữa 18 điểm cắt cơn tại 

các xã, phường, thị trấn theo Kế hoạch số 6716/KH-UBND ngày 26/10/2015 

của UBND tỉnh. 

 Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở, ban, ngành đoàn thể và tổ 

chức có liên quan bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, phòng chống 

bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục. Triển khai các biện pháp ngăn ngừa, 

can thiệp hỗ trợ kịp thời không để xảy ra tình trạng giáo viên vi phạm đạo đức nhà 

giáo, học sinh, sinh viên vi phạm nội quy trường lớp.  

6. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chiến lược phòng, chống HIV/AIDS tỉnh 

Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, khống chế tỷ lệ hiện nhiễm HIV trong 

cộng đồng dân cư dưới 0,3% dân số nhằm làm giảm tác hại của HIV/AIDS đối với 

sự phát triển kinh tế - xã hội. 
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Xây dựng và triển khai cung cấp dịch vụ y tế do Quỹ bảo hiểm y tế chi trả 

cho đối tượng liên quan đến HIV/AIDS. Tổ chức rà soát người nhiễm HIV, đánh 

giá lại số lượng người nhiễm HIV. Mở rộng điều trị HIV/AIDS tại các Trại giam, 

trại tạm giam trên địa bàn tỉnh. Mở thêm điểm cấp thuốc ARV tại các Trạm y tế cơ 

sở. Thí điểm mô hình chuyển bệnh nhân HIV/AIDS đã điều trị ổn định về xã nhận 

thuốc ARV tại 01 xã. 

Thực hiện có hiệu quả “Phong trào toàn dân tham gia phòng, chống 

HIV/AIDS” tại cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh. Củng cố hệ thống mạng lưới 

giám sát, theo dõi, quản lý người nhiễm HIV/AIDS tại cơ sở.  

7. Đề nghị UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể phối 

hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo các cấp trong công tác tuyên truyền, giáo dục, vận 

động nhân dân phòng chống HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm gắn với các phong trào 

"toàn dân tham gia phòng, chống  HIV/AIDS", toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 

cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", xây 

dựng các mô hình tự quản, tự phòng, tự hòa giải trong nhân dân..., có các biện 

pháp giáo dục hội viên, đoàn viên của mình gương mẫu chấp hành và đấu tranh với 

những người có hành vi vi phạm pháp luật về công tác phòng, chống AIDS, ma 

tuý, mại dâm. 

Tham mưu UBND tỉnh sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-

UBND về tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng 

mô hình “4 an toàn” trong cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường đáp ứng yêu 

cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới và phát động phong trào “5 

tự quản” tại địa bàn cơ sở, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện và triển khai nhân 

rộng các mô hình hoạt động hiệu quả. Tổ chức các hoạt động và đánh giá sơ kết 15 

năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.  

Phối hợp với với Hội LHPN tỉnh sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết liên 

tịch số 01/NQLT về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và 

tệ nạn xã hội” giai đoạn 2017- 2020; phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh sơ kết 

05 năm Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự giai đoạn 

2016- 2020; phối hợp Hội người cao tuổi sơ kết 5 năm Chương trình phối hợp 

hành động phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016- 2020… 

8. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 

của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm về công tác phòng, chống tội phạm. 

Nơi nào, địa phương nào để xẩy ra tình hình phức tạp về an ninh, trật tự thì người 

đứng đầu cấp ủy, chính quyền nơi đó sẽ phải chịu trách nhiệm, do đó phải quan 

tâm lãnh đạo, chỉ đạo các nội dung công tác này. Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh 

đều là lãnh đạo của các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh, làm việc theo chế độ kiêm 

nhiệm, trong khi phải chỉ đạo nhiều công việc của cơ quan, đơn vị, vì vậy cần tranh 

thủ thời gian, nâng cao trách nhiệm để chỉ đạo, nghiên cứu tình hình, đề xuất với 

Ban Chỉ đạo tỉnh các nội dung công tác theo lĩnh vực được phân công. 

9. Ngay sau Hội nghị này, Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức Hội 

nghị quán triệt, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020 về các lĩnh vực; 

nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm, đơn vị thực hiện và thời gian hoàn thành. Chỉ đạo 

phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh trong quá trình thực 
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hiện nhiệm vụ. Ban Chỉ đạo các cấp phải duy trì hoạt động giao ban định kỳ với 

các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo, kịp thời nghe báo cáo về tình hình, 

kết quả công tác để chỉ đạo, giải quyết. 

Yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; Ban Chỉ đạo 

các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện; chấp hành chế độ thông tin, 

báo cáo của Ban Chỉ đạo theo đúng quy định. Giao Công an tỉnh, Sở Lao động- 

TBXH, Sở Y tế và đề nghị UBMTTQVN tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ và là Phó 

trưởng Ban Chỉ đạo theo dõi về việc thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành theo 

lĩnh vực, đôn đốc thực hiện; Công an tỉnh là cơ quan tổng hợp chung để báo cáo kết 

quả thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo tỉnh với UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ 

đạo theo đúng quy định./. 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành là thành viên  

  Ban Chỉ đạo tỉnh; 

- UBMTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên; 

- Sở, ngành: Công an, Y tế, Lao động- TBXH; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VPUB: CVP, PCVP; VX1; 

- Lưu: VT, NC1. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thanh 
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