
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /BC-STP Tuyên Quang, ngày       tháng 6 năm 2022 

BÁO CÁO 
Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của                                                      

Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo 
viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, 

sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  
 

Sở Tư pháp được Văn bản số 1274/STC-QLNS ngày 31/5/2022 của Sở Tài 

chính về việc đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

năm 2022 (Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi 

tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện 

chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang), sau khi nghiên cứu, Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định như sau: 

I. CĂN CỨ THẨM ĐỊNH VĂN BẢN 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019. 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 18 tháng 6 năm 2020. 

- Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015. 

- Luật Giáo dục ngyà 14 tháng 6 năm 2019. 

- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (viết tắt là Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP)). 

- Thông tư số 83/2021/TT-BTC ngày 04/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dẫn quản lý kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản 

lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục 

phổ thông. 

- Một số văn bản, tài liệu có liên quan. 
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II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH (Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống 

nhất của dự thảo Nghị quyết với hệ thống pháp luật; sự phù hợp của nội 

dung dự thảo Nghị quyết với các quy định trong  văn bản đã giao quy định 

chi tiết) 

1.  Sự cần thiết ban hành Nghị quyết 

Khoản 2, khoản 3 Thông tư số 83/2021/TT-BTC ngày 04/10/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên 

và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa 

mới giáo dục phổ thông (viết tắt là Thông tư số 83/2021/TT-BTC), quy định: 

“2. Các mức chi quy định tại Thông tư này là mức chi tối đa làm căn cứ 

để các Bộ, địa phương, các cơ sở giáo dục lập dự toán chi cho công tác tập 

huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục. 

3. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách 

địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động 

trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức chi cụ thể cho phù hợp để 

thực hiện ở địa phương”. 

Từ các vấn đề nêu trên, việc trình UBND tỉnh để trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và 

cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa 

mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là có cơ sở. 

2. Nội dung dự thảo văn bản 

 2.1. Điều 1 (Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng), 

a) Khoản 1, điểm c, quy định: “Những nội dung không quy định tại Nghị 

quyết này thì được thực hiện theo Thông tư số 83/2021/TT-BTC ngày 

04/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật hiện hành có 

liên quan”. Đề nghị viết đầy đủ trích yếu Thông tư số 83/2021/TT-BTC để đảm 

bảo phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 75 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

(được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP): “Khi viện dẫn lần 

đầu văn bản có liên quan, phải ghi đầy đủ tên loại văn bản, số, ký hiệu văn bản; 

ngày, tháng, năm thông qua hoặc ký ban hành văn bản; tên cơ quan, người có 

thẩm quyền ban hành văn bản và tên gọi văn bản. Trong lần viện dẫn tiếp theo, 

đối với luật, pháp lệnh, ghi đầy đủ tên loại văn bản, tên gọi của văn bản; đối với 

các văn bản khác, ghi tên loại, số, ký hiệu của văn bản đó”.  

b) Khoản 2: Khoản này có 02 (hai) điểm c, đề nghị chỉnh sửa;  đồng thời 

bổ sung đối tượng áp dụng là “giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục”. 
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2.2. Điều 4 (Mức chi tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị có liên 

quan; chi đi công tác để kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng, đánh giá 

kết quả tập huấn, bồi dưỡng), quy định: “Thực hiện theo định tại Nghị quyết 

số 19/2017/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng dân dân tỉnh 

ban hành Quy định chế độ chi công tác phí, chế độ chi hội nghị, chế độ chi tiếp 

khách áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 

19/2017/NQ-HĐND)”.  

Tuy nhiên, Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND đã được sửa đổi, bổ sung 

tại Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng 

dân dân tỉnh ban hành Quy định về chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc, 

chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang, vì vậy, đề nghị chỉnh sửa thành: “Thực hiện theo 

định tại Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2017 của Hội 

đồng dân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ chi công tác phí, chế độ chi hội 

nghị, chế độ chi tiếp khách áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  (được sửa 

đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 01  tháng 8 năm 2019 

của Hội đồng dân dân tỉnh ban hành Quy định về chế độ tiếp khách nước ngoài 

vào làm việc, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước 

áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang)  (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 

19/2017/NQ-HĐND (đã sửa đổi, bổ sung))”. 

2.3. Điều 5 (Mức chi biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu; chi 

chỉnh sửa, bổ sung cập nhật chương trình, giáo trình tài liệu tập huấn, bồi 

dưỡng), quy định: 

“1. Biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng  

a) Chủ nhiệm: 200.000 đồng/ngày. 

b) Thành viên, thư ký: 150.000 đồng/ngày. 

2. Chi chỉnh sửa, bổ sung cập nhật chương trình, giáo trình tài liệu tập 

huấn, bồi dưỡng: Mức chi bằng 25% mức chi quy định tại khoản 1 Điều này”.  

Tuy nhiên, khoản 4 Điều 5 Thông tư số 83/2021/TT-BTC, quy định: 

“Chi biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng 

mới; Chi chỉnh sửa, bổ sung cập nhật chương trình, giáo trình tài liệu tập huấn, 

bồi dưỡng: Căn cứ quy định tại Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 17 tháng 8 

năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương 

trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục 

nghề nghiệp, các cơ quan, đơn vị chủ trì biên soạn chương trình, giáo trình, tài 

liệu quyết định mức chi cho phù hợp với từng chương trình tập huấn, bồi 

dưỡng”. 
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Tại Điều 4 Thông tư số 76/2018/TT-BTC, quy định:  

“Điều 4. Chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học 

Căn cứ nhiệm vụ được giao hoặc nhu cầu của đơn vị; căn cứ nguồn kinh 

phí của đơn vị, thủ trưởng đơn vị quyết định việc xây dựng chương trình đào 

tạo, biên soạn giáo trình môn học (bao gồm xây dựng mới, chỉnh sửa, bổ sung) 

bảo đảm phù hợp với yêu cầu chuyên môn và thực tế hoạt động của đơn vị. 

Các đơn vị căn cứ quy định tại Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Thông tư liên 

tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Liên Bộ Tài 

chính - Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự 

toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng 

ngân sách nhà nước để quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị thành 

các yêu cầu, nhiệm vụ chuyên môn, nội dung công việc và các mức chi cụ thể 

theo công lao động cho các thành viên tham gia xây dựng chương trình, biên 

soạn giáo trình tương ứng với nhiệm vụ chuyên môn, sản phẩm đầu ra cụ thể 

được giao”. 

Hiện nay, quy định chi tiết Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-

BKHCN thì UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 16/2015/QĐ-UBND ngày 

20/11/2015 về việc ban hành định mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang1. 

Ngoài ra, hiện nay, khoản 5 Điều 2 Nghị quyết số 06/2018/NQ-NĐND 

ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi cho 

công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang quy định:  

“Điều 2. Mức chi cho công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức trong nước 

                                                 
1Tại Phụ lục số 01- Khung định mức xây dựng dự toán nhiệm vụ khoa học và công nghệ kèm theo Quyết định số 

16/2015/QĐ-UBND ngày 20/11/2015 của UBND tỉnh Tuyên Quang, quy định:  

Số 

TT 
Nội dung chi Đơn vị tính 

Mức chi nhiệm vụ 
khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh 

(1.000đ) 

Mức chi nhiệm vụ 
khoa học và công 

nghệ cấp cơ sở 

(1.000đ) 

1 Dự toán tiền công lao động trực tiếp       

a Chủ nhiệm nhiệm vụ 
Hệ số tiền 

công/ngày 
0,63 0,51 

b Thành viên thực hiện chính; thư ký khoa học. 
Hệ số tiền 

công/ngày 
0,39 0,31 

c Thành viên. 
Hệ số tiền 

công/ngày 
0,20 0,16 

d Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ. 
Hệ số tiền 
công/ngày 

0,13 0,10 

* 

Tiền công trực tiếp cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ KH&CN được tính theo ngày công lao động quy đổi 

(08 giờ/01 ngày; trường hợp có số giờ công lẻ, trên 4 giờ được tính 1 ngày công, dưới 4 giờ được tính ½ ngày 

công) và mức lương cơ sở do Nhà nước quy định tại thời điểm xây dựng dự toán 

* 
Dự toán tiền công trực tiếp đối với các chức danh kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ không quá 20% tổng dự toán 

tiền công trực tiếp đối với các chức danh quy định tại khoản a, b, c mục 1, phụ lục 01. 
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5. Chi biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng mới; chi chỉnh sửa, bổ 

sung cập nhật chương trình, tài liệu bồi dưỡng: Căn cứ quy định tại Thông tư số 

76/2018/TT-BTC ngày 17/8/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung, mức 

chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo 

dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, các cơ quan, đơn vị chủ trì biên soạn 

chương trình, giáo trình quyết định mức chi cho phù hợp với từng chương trình 

đào tạo, bồi dưỡng”. 

 Từ các vấn đề trên, đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét mức chi biên soạn 

chương trình, giáo trình, tài liệu; chi chỉnh sửa, bổ sung cập nhật chương trình, 

giáo trình tài liệu tập huấn, bồi dưỡng để đảm bảo thống nhất với Thông tư số 

83/2021/TT-BTC và các văn bản hiện hành, đặc biệt mức chi tại khoản 5 Điều 2 

Nghị quyết số 06/2018/NQ-NĐND. 

 2.4. Điều 6 (Mức chi số hoá tài liệu phục vụ tập huấn, bồi dưỡng trực 

tuyến), khoản 1, quy định: 

 “1. Các khoản tiền công 

 a) Xây dựng kịch bản dạy học (chuỗi các hoạt động dạy học) của bài học 

 Chuyên gia tư vấn có bằng đại học đúng chuyên ngành tư vấn và có từ 15 

năm kinh nghiệp trở lên trong chuyên ngành tư vấn; Chuyên gia tư vấn có bằng 

thạc sĩ trở lên đúng chuyên ngành tư vấn và có từ 8 năm kinh nghiệm trở lên 

trong chuyên ngành tư vấn; Chuyên gia tư vấn đảm nhiệm chức danh Trưởng 

nhóm tư vấn hoặc chủ trì tổ chức, điều hành gói thầu tư vấn: 750.000 

đồng/nhiệm vụ. 

 Chuyên gia tư vấn có bằng đại học đúng chuyên ngành tư vấn và có từ 10 

đến dưới 15 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành tư vấn; Chuyên gia tư vấn có 

bằng thạc sĩ trở lên đúng chuyên ngành tư vấn và có từ 5 đến dưới 8 năm kinh 

nghiệm trong chuyên ngành tư vấn; Chuyên gia tư vấn đảm nhiệm chức danh 

chủ trì triển khai một hoặc một số hạng mục thuộc gói thầu tư vấn: 600.000 

đồng/ nhiệm vụ. 

 Chuyên gia tư vấn có bằng đại học đúng chuyên ngành tư vấn và có từ 5 

đến dưới 10 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành tư vấn; Chuyên gia tư vấn có 

bằng thạc sĩ trở lên và có từ 3 đến dưới 5 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành 

tư vấn: 480.000 đồng/ nhiệm vụ. 

Chuyên gia tư vấn có bằng đại học đúng chuyên ngành tư vấn và có dưới 

5 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành tư vấn; Chuyên gia tư vấn có bằng thạc 

sĩ trở lên đúng chuyên ngành tư vấn và có dưới 3 năm kinh nghiệm trong chuyên 

ngành tư vấn: 380.000 đồng/ nhiệm vụ”. 
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Như vậy, đơn vị tính chi phí tiền công xây dựng kịch bản dạy học (chuỗi 

hoạt động dạy học) của bài học là“nhiệm vụ”, tuy nhiên, “nhiệm vụ” được xác 

định như thế nào?. Trong khi đó tại điểm a khoản 5 Điều 5 Thông tư số 

83/2021/TT-BTC quy định:  

“5. Chi số hóa tài liệu phục vụ tập huấn, bồi dưỡng trực tuyến  

a) Các khoản tiền công: Xây dựng kịch bản dạy học (chuỗi các hoạt động 

dạy học) của bài học; Xây dựng nội dung chi tiết của bài học (từng hoạt động) 

theo kịch bản dạy học (Sản phẩm bao gồm nội dung các hoạt đông dạng text và 

các chỉ dẫn/cài đặt để sử dụng các tư liệu trong từng hoạt động, chưa bao gồm 

các tài liệu đa phương tiện (multimedia) như hình ảnh, âm thanh, phương tiện 

điện tử ghi, sao chép (video), đồ họa (infographics)...); Chuyên gia/giáo viên 

ghi hình (Nghiên cứu kịch bản và nội dung tiết học; phối hợp với kĩ thuật viên 

video để chuẩn bị; phối hợp ghi hình); Xây dựng bản yêu cầu/hướng dẫn biên 

tập video (hậu kỳ, thời lượng video tối đa 90 phút); Thống kê và xử lý cơ bản dữ 

liệu kết quả của khóa tập huấn, bồi dưỡng (danh sách điểm, phân nhóm đối 

tượng, phổ điểm, tỷ lệ - tối thiểu cho 250 học viên): Áp dụng theo quy định tại 

Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn 

trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình 

thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước (sau đây gọi tắt là Thông tư 

số 02/2015/TT-BLĐTBXH). Căn cứ vào khả năng kinh phí, vai trò, nhiệm vụ, 

yêu cầu về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác của từng cá nhân trong 

việc thực hiện các nhiệm vụ tập huấn, bồi dưỡng; Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết 

định mức tiền công cụ thể cho từng thành viên thực hiện các nhiệm vụ tập huấn, 

bồi dưỡng ở trung ương; Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định mức tiền công cụ 

thể cho từng thành viên thực hiện các nhiệm vụ tập huấn, bồi dưỡng ở địa 

phương”. 

Theo Điều 3, Điều 4 Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH thì mức lương 

của chuyên gia được tính theo “tháng hoặc theo tuần/ ngày/ giờ”, khác với quy 

định tính theo “nhiệm vụ” tại điểm a khoản 1 Điều này dự thảo Nghị quyết. Vì 

vậy, đề nghị tiếp tục xem xét, nghiên cứu quy định trên tại dự thảo Nghị quyết. 

2.5. Điều 7 (Chi tổ chức tập huấn, bồi dưỡng), khoản 3, quy định: “3. 

Chi khen thưởng cho học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc: Cơ sở tổ chức tập 

huấn, bồi dưỡng được quyết định chi khen thưởng cho học viên đạt loại giỏi,  

loại xuất sắc theo mức tối đa không quá 150.000 đồng/học viên”. 

Khoản 12 Điều 5 Thông tư số 83/2021/TT-BTC quy định:  

“12. Chi khen thưởng cho học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc: 
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Căn cứ khả năng nguồn kinh phí, căn cứ số lượng học viên đạt loại giỏi, 

loại xuất sắc của từng lớp tập huấn, bồi dưỡng, cơ sở tổ chức tập huấn, bồi 

dưỡng được quyết định chi khen thưởng cho học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc 

theo mức tối đa không quá 200.000 đồng/học viên”. 

Đề nghị xem xét, chỉnh sửa “mức tối đa” khen thưởng cho học viên đạt 

loại giỏi, loại xuất sắc theo khoản 12 Điều 5 Thông tư số 83/2021/TT-BTC, mức 

khen thưởng cụ thể cho học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc sẽ do cơ sở tổ chức 

tập huấn, bồi dưỡng được quyết định căn cứ khả năng nguồn kinh phí, căn cứ số 

lượng học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc của từng lớp tập huấn, bồi dưỡng. 

 2.6. Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát các mức chi tại dự thảo 

nghị quyết để đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và tình 

hình thực tiễn của địa phương. 

3. Thể thức, kỹ thuật soạn thảo văn bản 

a) Địa chỉ nơi nhận, đề nghị bổ sung địa chỉ nơi nhận là “Vụ Pháp chế, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; Sở Tư pháp (đăng tải CSDLPL)”. 

b) Đề nghị tiếp tục rà soát chỉnh sửa lỗi chính tả, thể thức, kỹ thuật trình 

bày dự thảo văn bản cho phù hợp với quy định tại của Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP). 

III. KẾT LUẬN 

1. Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến thẩm định nêu tại Phần II 

Báo cáo thẩm định này; tiếp tục rà soát, để chỉnh sửa, hoàn chỉnh dự thảo Nghị 

quyết cho phù hợp. 

2. Sau khi hoàn chỉnh theo khoản 1 Mục III Báo cáo này, dự thảo văn bản 

đủ điều kiện trình UBND tỉnh theo quy định.  

Trên đây là báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp về dự thảo Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán 

bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới 

giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang./. 

Nơi nhận:     
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Sở Tài chính; 
- Giám đốc Sở; 
- Trang TTĐT STP; 
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL.  

  Loan.05b. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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