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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ  

6 tháng đầu năm 2020 
 

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ 

Thực hiện Công văn số 4433/VPCP-KSTT ngày 03 tháng 6 năm 2020 của 

Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-

CP của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn báo cáo kết quả thực hiện như sau:  

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH  

1. Tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra chuyên ngành vẫn được Bộ xác định 

là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020. Ngay từ đầu năm 2020, Bộ đã ban hành 

Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Nghị quyết 

02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ (Quyết định số 88/QĐ-BNN-PC 

ngày 06/01/2020). Đến ngày 16/3/2020, để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn 

vị thuộc Bộ trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ đã ban hành khung Kế 

hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn (Quyết định 851/QĐ-BNN-TCCB, tích hợp và thay thế 13 Quyết định có 

liên quan đến công tác cải cách hành chính, kiểm tra chuyên ngành). Quyết định 

851/QĐ-BNN-TCCB cũng xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần hoàn thành 

trong năm theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó có liên 

quan đến đổi mới công tác kiểm tra chuyên ngành. 

2. Bộ đã thành lập Tổ công tác nhằm thúc đẩy công tác cải cách hành 

chính năm 2020 của Bộ theo Quyết định 850/QĐ-BNN-TCCB ngày 16/3/2020. 

Tại Quyết định này, Bộ xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm cần thúc đẩy thực hiện 

trong năm, trong đó có công tác kiểm tra chuyên ngành và rà soát văn bản quy 

phạm pháp luật theo Quyết định 209/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

1. Kết quả thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh 

- Thực hiện thống kê tổng số điều kiện kinh doanh hiện hành, số điều kiện 

kinh doanh đã được cắt giảm, đơn giản hóa tại Báo cáo số 2880/BC-BNN-PC 

ngày 27/4/2020 của Bộ. Theo đó, tổng số điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ tính đến ngày 20/5/2020: gồm 272 điều kiện, số lượng 

điều kiện kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa là 251/345  điều kiện (chiếm 

tỷ lệ 72%), trong đó bãi bỏ 115 điều kiện, sửa đổi 136 điều kiện. 
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- Thực hiện rà soát, so sánh và công bố công khai trên Cổng thông tin 

điện tử của Bộ điều kiện kinh doanh trước và sau khi cắt giảm, đơn giản hóa 

(Công văn số 679/BNN-PC ngày 21/01/2020) theo yêu cầu của Nghị quyết số 

02/NQ-CP của Chính phủ tại đường link: 

https://www.mard.gov.vn/VanBan/Pages/679-bnn-pc.aspx. 

- Thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng, ban hành các văn bản quy 

định điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính đảm bảo tuân thủ các yêu 

cầu, tiêu chí đặt ra trong các Nghị quyết của Chính phủ như Nghị quyết 

139/NQ-CP ngày 09/11/2018; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020. 

2. Kết quả rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan 

đến kiểm tra chuyên ngành 

- 6 tháng đầu năm, Bộ đã xây dựng, ban hành 04 thông tư có liên quan 

đến công tác kiểm tra chuyên ngành, gồm : Thông tư 03/2020/TT-BNNPTNT 

ngày 02/3/2020 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm xử lý môi 

trường nuôi trồng thủy sản; Thông tư 04/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/3/2020 

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản 

xuất thức ăn thủy sản; Thông tư 05/2020/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2020 ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giống thủy sản; Thông tư 06/2020/TT-

BNNPTNT ngày 24/4/2020 sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 

10/2019/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử 

dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam. 

- Triển khai thực hiện Quyết định 209/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ,  

Bộ tập trung thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật về kiểm tra chuyên 

ngành, kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu, tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật (trong đó có các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan 

đến kiểm tra chuyên ngành). Đây là một chuyên đề độc lập trong 11 chuyên đề 

rà soát theo yêu cầu tại Quyết định 209/QĐ-TTg.  

Kết quả: Bộ đã hoàn chỉnh báo cáo rà soát, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp 

đúng thời hạn (Công văn số 3910/BNN-PC ngày 10/6/2020). Theo đó, Bộ đã rà 

soát 403 văn bản quy phạm pháp luật, riêng chuyên đề kiểm tra chuyên ngành 

thực hiện rà soát 49 văn bản quy phạm pháp luật (văn bản do Bộ Nông nghiệp 

chủ trì soạn thảo, trình ban hành: 39 văn bản; văn bản do cơ quan khác chủ trì 

soạn thảo, trình ban hành: 10 văn bản). Tổng số văn bản đề xuất sửa đổi, bổ 

sung: 16 văn bản/49 văn bản được rà soát (chiếm tỉ lệ 32%, tương đương gần 

1/3 số văn bản quy phạm pháp luật được rà soát), 01 văn bản có nội dung cần 

bãi bỏ; 01 nhóm nội dung về quy chuẩn cần ban hành mới. Chi tiết văn bản đề 

nghị sửa đổi, bổ sung bao gồm:  

+ 02 Luật (01 Luật do Bộ Y tế chủ trì; 01 Luật do Bộ Nông nghiệp và 

PTNT chủ trì); 

https://www.mard.gov.vn/VanBan/Pages/679-bnn-pc.aspx
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+ 05 Nghị định (01 Nghị định do Bộ Y tế chủ trì, 02 Nghị định do Bộ 

Khoa học và Công nghệ chủ trì, 01 Nghị định do Bộ Tài chính chủ trì, 01 Nghị 

định do Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì). 

+ 09 Thông tư do Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì. 

3. Kết quả rà soát, sửa đổi danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc 

diện quản lý, kiểm tra chuyên ngành phải ban hành kèm theo mã số HS 

- Bộ đã thực hiện việc rà soát, công bố công khai dòng hàng phải kiểm tra 

chuyên ngành trước và sau khi cắt giảm (Công văn số 2158/BNN-PC ngày 

25/3/2020) theo yêu cầu tại Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ tại đường 

link: https://www.mard.gov.vn/VanBan/Pages/2518-bnn-pc.aspx. 

- Thực hiện việc sửa đổi Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT nhằm đáp ứng 

các yêu cầu tại Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 13/11/2019 của Chính phủ liên 

quan đến kiểm tra chuyên ngành, Nghị định 85/2019/NĐ-CP quy định thực hiện 

thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và 

kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cũng như đảm 

bảo phù hợp, thống nhất với các văn bản mới ban hành như: Luật Thủy sản năm 

2017, Luật Lâm nghiệp năm 2017, Luật Trồng trọt năm 2018, Luật Chăn nuôi 

năm 2018. Kết quả triển khai việc sửa đổi Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT đến 

ngày 15/6/2020 như sau: 

+ Bộ đã thành lập Tổ biên tập xây dựng Thông tư sửa đổi Thông tư 

15/2018/TT-BNNPTNT tại Quyết định số 1005/QĐ-BNN-PC ngày 23/3/2020.  

+ Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc từ các đơn vị thuộc Bộ trong quá 

trình triển khai Thông tư và xây dựng dự thảo 1.  

+ Họp Tổ biên tập mở rộng góp ý dự thảo 1 Thông tư, đồng thời rà soát, 

chỉnh sửa lại dự thảo trước khi trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định đăng tải 

dự thảo để xin ý kiến rộng rãi các tổ chức, cá nhân.  

4. Kết quả thực hiện việc đơn giản hóa, điện tử hóa thủ tục, rút ngắn 

thời gian và giảm chi phí thực hiện giao dịch nông, lâm, thủy sản và vật tư 

nông nghiệp và biên giới 

- Việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến: 

+ Bộ đã xây dựng, hoàn thiện Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một 

cửa điện tử của Bộ theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Thông tư số 

01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ; tích hợp, kết nối thí điểm thành 

công Cổng DVCTT của Bộ với cổng DVCTT quốc gia và đang được tiếp tục 

hoàn thiện để tích hợp, kết nối đầy đủ. Dự kiến trong quý II/2020 hoàn thành 01 

thủ tục hành chính kết nối trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, phấn đấu cuối năm 

2020 có khảng 30% các Thủ tục hành chính được kết nối, tích hợp trên Cổng 

dịch vụ công quốc gia. 

+ Xây dựng Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ, đưa vào thử 

nghiệm tại địa chỉ www.mcdt.mard.gov.vn, dự kiến 9/2020 chính thức đưa vào 

sử dụng. 

http://www.mcdt.mard.gov.vn/
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- Việc triển khai cơ chế một cửa Quốc gia: 

Hệ thống công nghệ thông tin phục vụ thí điểm cơ chế Hải quan một cửa 

quốc gia tại Bộ Nông nghiệp và PTNT tiếp tục hoạt động ổn định. Bộ Nông 

nghiệp và PTNT đăng ký triển khai 33 TTHC thực hiện Cơ chế một cửa quốc 

gia, một cửa ASEAN giai đoạn 2016-2020 (theo Quyết định 1244/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ); đến nay đã hoàn thành việc kết nối và triển khai thực 

hiện 26 thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia. Tổng số hồ sơ TTHC 

đã tiếp nhận, xử lý, trả kết quả qua Cổng một cửa quốc gia trong 6 tháng đầu 

năm 2020 (tính đến 15/6/2020) là 298.053 hồ sơ; đã xử lý, giải quyết cấp 

phép/giấy chứng nhận điện tử 264.361 hồ sơ, đang xử lý giải quyết 33.692 hồ 

sơ. 

 Các cơ quan, đơn vị chuyên ngành tiếp tục hướng dẫn qua mạng điện tử 

toàn quốc đối với các thủ tục tích hợp trên Cổng dịch vụ quốc gia như: kiểm dịch 

động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch thực vật, quản lý 

vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm. Các đơn vị thuộc Bộ đã phối hợp chặt 

chẽ với Cơ quan thường trực (Tổng cục Hải quan), các bộ ngành liên quan triển 

khai Cơ chế một cửa quốc gia đối với các cảng biển, cảng hàng không theo 

hướng dẫn, quy định của Ủy ban chỉ đạo theo Quyết định số 1899/QĐ-TTg ngày 

04/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Việc triển khai Chính phủ điện tử:  

+ Bộ đã ban hành kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Phiên bản 1.0 (Quyết định 5753/QĐ-BNN-KHCN ngày 

29/12/2017; Công văn số 2356/BNN-KHCN ngày 26/3/2018 gửi hướng dẫn các 

đơn vị thuộc Bộ thực hiện kiến trúc Chính phủ điện tử). Hiện Bộ tiếp tục xây 

dựng khung kiến trúc Chính phủ điện tử Phiên bản 2.0. 

+ Bộ đã hoàn thành xây dựng Trục liên thông văn bản nội bộ của Bộ phục 

vụ việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa cơ quan trong hệ thống hành chính nhà 

nước của Bộ. Hệ thống này được xây dựng theo công nghệ cùng chuẩn kết nối 

với trục liên thông văn bản quốc gia, lảm nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu Bộ, 

đưa vào vận hành thử nghiệm từ 15/4/2020. 

 + Bên cạnh đó, triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 

của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan 

trong hệ thống hành chính nhà nước, Bộ đã xây dựng, hoàn thiện Trục liên 

thông văn bản nội bộ của Bộ thực hiện gửi nhận văn bản điện tử đối với 07 đơn 

vị sự nghiệp trực thuộc Bộ (06 Trường, 01 Viện) tại địa chỉ 

http://tlt.mard.gov.vn. Từ ngày 15/4/2020, triển khai kết nối, liên thông thử 

nghiệm, dự kiến chính thức đưa sử dụng vào 30/6/2020. 

 + Tổng hợp nhu cầu, thời gian triển khai sử dụng chứng thư số và giải 

pháp ký số gửi Ban Cơ yếu Chính phủ. Đến nay, Bộ đã cấp hơn 90 chứng thư số 

cho tổ chức; 850 chứng thư số cho cá nhân và đang phối hợp với Ban Cơ yếu 

chính phủ cấp sim PKI, thực hiện ký số văn bản trên thiết bị di động. 

- Việc tổ chức triển khai thi hành các văn bản về kiểm tra chuyên ngành: 

http://tlt.mard.gov.vn/
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+ Các đơn vị thuộc Bộ (Cục Thú y, Cục Bảo vệ thực vật) được giao kiểm 

dịch, kiểm tra chất lượng đối với thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn 

gốc động vật, nguồn gốc thực vật nhập khẩu đã tích cực triển khai thực hiện các 

thông tư: Thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư số 30/2017/TT-

BNNPTNT ngày 29/12/2017 và Thông tư số 20/2017/TT- BNNPTNT; Thông tư 

35/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 

30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn; Thông 

tư 36/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT 

ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản; 

phối hợp với Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel xây dựng phần mềm để triển 

khai thực hiện đồng thời các thủ tục hành chính được giao một đầu mối kiểm tra 

chuyên ngành. 

+ Tổng cục Lâm nghiệp thực hiện chỉ định tổ chức chứng nhận để kiểm 

tra chất lượng keo dán gỗ nhập khẩu để thi hành Thông tư số 14/2018/TT-

BNNPTTN ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an 

toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Thông tư số 

40/2018/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về keo dán gỗ... 

5. Việc ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ công tác 

kiểm tra chuyên ngành. 

-  Đối với việc xây dựng Quy chuẩn Việt Nam:  

Bộ đã ban hành 02 QCVN, cụ thể: QCVN 02-32-2:2020 - Quy chuẩn kỹ 

thuât quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản - Phần 2. Hỗn 

hợp khoáng (premix), hỗn hợp vitamin (premix vitamin) (TT 02/2020/TT-

BNNPTNT ngày 02/3/2020); QCVN 01-190:2020 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia thức ăn chăn nuôi – Hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong 

thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thuỷ sản (TT 04/2020//TT-

BNNPTNT ngày 09/03/2020). Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã thẩm định 

03 QCVN (Kiểm dịch thực vật: 01, Thuỷ sản: 02). Bộ đang tiếp thu ý kiến thẩm 

định, hoàn chỉnh dự thảo trình Bộ trưởng ký ban hành.  

- Đối với việc xây dựng Tiêu chuẩn Việt Nam: 

Bộ đã công bố, hoàn thiện công bố 38 TCVN (Thuỷ sản: 05 TC, BVTV: 

06 TC, Thuỷ lợi, Phòng chống thiên tai: 10 TC, Nông sản: 02 TC, Lâm nghiệp 

15 TC); đề nghị thẩm định 7 TCVN (Thuỷ sản: 02, BVTV: 5). 

Tổng cộng, đến tháng 6/2020, ngành Nông nghiệp và PTNT đã công bố 

và ban hành mới 1094 TCVN và 222 QCVN gồm các lĩnh vực thuộc trách 

nhiệm quản lý của Bộ. Trong đó: phục vụ kiểm tra chuyên ngành có 537 TCVN 

và 85 QCVN; quản lý vật tư nông nghiệp có 383 TCVN và 27 QCVN. 

III. NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 

Trong 6 tháng cuối năm 2020, Bộ tiếp tục tổ chức thực thi các văn bản về 

kiểm tra chuyên ngành và một số nhiệm vụ chính sau: 
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1. Tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng, ban hành các văn 

bản quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh đảm bảo tuân thủ các yêu cầu, tiêu 

chí đặt ra tại các Nghị quyết của Chính phủ. 

2. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có 

liên quan đến kiểm tra chuyên ngành, trong đó có Thông tư 15/2018/TT-

BNNPTNT; phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, sửa đổi Thông tư số 

285/2016/TT-BTC về cách tính phí, lệ phí trong công tác thú y nhằm giảm chi 

phí bất hợp lý cho doanh nghiệp. 

3. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện 130 tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo các 

nhóm hàng hóa, vật tư nông nghiệp thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ, trong đó có 

những tiêu chuẩn, quy chuẩn phục vụ công tác kiểm tra chuyên ngành. Đồng thời, 

hoàn thiện kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn năm 2021 và giai đoạn 2021-

2025, trong đó định hướng tiếp tục hoàn thiện nhóm tiêu chuẩn, quy chuẩn phục 

vụ quản lý vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm và kiểm tra chuyên ngành. 

 4. Hoàn thành việc kết nối, tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia 30% 

thủ tục hành chính. Tổ chức vận hành phần mềm liên quan tới các thủ tục kiểm 

tra chuyên ngành đối với thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc động 

vật, nguồn gốc thực vật nhập khẩu.  

5. Tổ chức kiểm tra, khảo sát việc thực thi các văn bản về kiểm tra chuyên 

ngành tại một số đơn vị, tổ chức; đề xuất để giải quyết các khó khăn, vướng 

mắc. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ  

1. Đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện hiện đại hóa 

nền hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành 

chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính liên 

quan tới kiểm tra chuyên ngành. 

2. Đề nghị Văn phòng Chính phủ chủ trì xây dựng văn bản hướng dẫn 

tính chi phí cắt giảm, đơn giảm hóa điều kiện kinh doanh và chi phí tiết kiệm 

được trong việc cải cách kiểm tra chuyên ngành và tổ chức tập huấn thực hiện 

để các Bộ, đơn vị thống nhất triển khai thực hiện.  

3. Đề nghị Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các bộ, ngành có liên quan nghiên 

cứu, rà soát và đề xuất sửa đổi Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật An toàn thực phẩm để triển khai thực hiện Nghị quyết số 

99/NQ-CP, theo đó Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện kiểm tra chuyên ngành 

khi nhập khẩu đối với mặt hàng bột, tinh bột có nguồn gốc thực vật. Bộ Công 

Thương rà soát, cắt giảm các mặt hàng này trong danh mục các mặt hàng phải 

thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.  

4. Đề nghị Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) nâng cấp các phần mềm 

TTHC đã thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đã xây dựng ở giai đoạn I, nhất là 
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việc xây dựng chức năng thanh toán điện tử tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân 

thực hiện nộp phí, lệ phí bằng phương thức điện tử./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Tổng cục: Thủy lợi; Thủy sản; Lâm nghiệp; 

- Các Cục: Trồng trọt; Chăn nuôi; Bảo vệ thực 

vật; Thú y; Kinh tế hợp tác và PTNT; Quản lý 

chất lượng nông lâm sản và Thủy sản;  

- Các Vụ: Tổ chức cán bộ; Khoa học công nghệ 

và MT; 

- Văn phòng Bộ; 

- Lưu: VT, PC. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Hà Công Tuấn 
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