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Căn cứ Kế hoạch phối hợp số 79/KHPH/TĐ-UBND, ngày 28/8/2018 của 
Tỉnh đoàn và Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng về việc tổ chức “Đêm hội Trăng 
rằm - Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Lạng Sơn” năm 2018. 

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức các 
hoạt động “Đêm hội Trăng rằm - Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Lạng Sơn” năm 
2018, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự tham gia của gia đình, nhà 
trường, cộng đồng và toàn xã hội đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo 
dục trẻ em. Tạo cơ hội để trẻ em được tham gia đón Tết Trung thu tập trung, an 
toàn, lành mạnh, thân thiện và bổ ích. Định hướng, giáo dục trẻ em tham gia giữ 
gìn bản sắc văn hóa dân tộc và các trò chơi truyền thống. 

2. Các hoạt động trong “Đêm hội Trăng rằm - Thắp sáng ước mơ thiếu nhi 
Lạng Sơn” năm 2018 phải mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống gắn với Tết 
Trung thu cổ truyền của dân tộc, thu hút được đông đảo nhân dân tham gia tạo 
không khí vui tươi, phấn khởi và bổ ích. Công tác tổ chức phải đảm bảo an toàn, 
tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nâng cao đời sống vật 
chất, tinh thần cho nhân dân trên địa bàn huyện. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

          1. Thời gian 

 1.2. Tổng duyệt: 14h00’ ngày 20/9/2018. 

 1.1. Tổ chức đêm hội: Từ 14h00’, ngày 22/9/2018 (ngày 13/8 Âm lịch). 

          2. Địa điểm: Sân vận động huyện Chi Lăng. 

III. NỘI DUNG  

 1. Thi và rước đèn trung thu 

 - Đơn vị tham gia: 22 đơn vị gồm: TT Đồng Mỏ, TT Chi Lăng, xã Chi 
Lăng, Quang Lang, Mai Sao, Thượng Cường, Hòa Bình, Vạn Linh, Bằng Mạc, 
Y Tịch, Quan Sơn, Nhân Lý; các trường: THPT Chi Lăng, THPT Hòa Bình, 
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THPT Đồng Bành, PTDT Nội Trú THCS huyện Chi Lăng và 06 khu phố trực 
thuộc thị trấn Đồng Mỏ huyện Chi Lăng.  

 - Gợi ý mô hình đèn trung thu: Các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh 

của địa phương và đất nước, nội dung chủ quyền biển đảo, mô phỏng hình tượng 

12 con giáp, các nhân vật truyện cổ tích, ngụ ngôn, các hình ảnh quảng bá cho 

Lạng Sơn, Chi Lăng (Hoa hồi, đàn tính, bầu rượu,…có bài thuyết trình về mô 

hình đèn). 

 - Kích thước mô hình đèn trung thu: Cao không quá 4m, rộng không quá 

2m, dài không quá 5m (Có thể diễu hành được trên đường của thị trấn Đồng Mỏ). 

 - Cơ cấu giải thưởng: 01 giải nhất (1.500.000đ/giải); 02 giải nhì 

(1.000.000đ/giải); 03 giải ba (800.000đ/giải); 05 giải khuyến khích 

(500.000đ/giải). 

 2. Thi và trưng bày mâm cỗ 

 - Đơn vị tham gia: 22 đơn vị gồm: TT Đồng Mỏ, TT Chi Lăng, xã Chi 

Lăng, Quang Lang, Mai Sao, Thượng Cường, Hòa Bình, Vạn Linh, Bằng Mạc, 

Y Tịch, Quan Sơn, Nhân Lý; các trường: THPT Chi Lăng, THPT Hòa Bình, 

THPT Đồng Bành, PTDT Nội Trú THCS huyện Chi Lăng và 06 khu phố trực 

thuộc thị trấn Đồng Mỏ huyện Chi Lăng. 

 - Cơ cấu giải thưởng: 01 giải nhất (1.500.000đ/giải); 02 giải nhì 

(1.000.000đ/giải); 03 giải ba (800.000đ/giải); 05 giải khuyến khích 

(500.000đ/giải). 

 3. Chương trình nghệ thuật thiếu nhi 

 - Thể loại: Hát, múa, trống hội, khiêu vũ, dân vũ, đố vui có thưởng, xiếc 

nghệ thuật… 

 - Đơn vị thực hiện: Cung Thanh thiếu nhi Tỉnh đoàn Lạng Sơn chủ trì 

phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền 

thông huyện, Huyện đoàn tham mưu thực hiện. 

 4. Tặng quà cho thiếu nhi nghèo vượt khó 

 - Đối tượng: Thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đạt được thành 

tích tốt trong học tập, rèn luyện. 

 - Số lượng: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chi Lăng phối hợp chọn 50 

thiếu nhi trên địa bàn huyện Chi Lăng. 

 - Quà tặng: 01 túi quà và 500.000đ học bổng. 

 5. Trao tặng các công trình thiếu nhi: 05 công trình “Trường đẹp cho 

em”; 02 công trình nước sạch môi trường; 02 ngôi nhà “Khăn quàng đỏ”. 
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IV. CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT 

 

Thời gian Nội dung 

14h00 - 16h00 Chuẩn bị và trưng bày mô hình đèn trung thu, mâm cỗ 

16h00 - 17h00 Chấm sơ khảo mô hình đèn trung thu (Chấm chính thức khi 
đèn diễu hành qua khán đài) 

18h00 - 19h00 Chấm mâm cỗ trung thu 

 Chương trình Đêm hội trăng rằm 

19h30’ - 19h35’ - Màn múa lân sư tử và dàn trống hội chào mừng. (Cung 
Thanh thiếu nhi Tỉnh đoàn Lạng Sơn chủ trì phối hợp với 
UBND thị trấn Đồng Mỏ). 

19h35’ - 19h45’ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

19h45’ - 19h50’ - Khai mạc đêm hội (Lãnh đạo Tỉnh đoàn). 

19h50’ - 20h00’ - Đọc thư của Chủ tịch nước gửi TN nhân dịp Tết Trung thu 
(Lãnh đạo UBND huyện).  

20h00’ - 20h10’ - Trao tặng 05 “Trường đẹp cho em”, 02 công trình nước 
sạch, 02 ngôi nhà “Khăn quảng đỏ” (Lãnh đạo Tỉnh đoàn). 

20h10’ - 20h25’ - Tặng quà cho thiếu nhi nghèo vượt khó. 

20h30’ - 21h20’ - Chương trình Văn nghệ “Đêm hội trăng rằm”. 

03 tiết mục Hát; 02 tiết mục xiếc; 01 tiết mục múa; 01 tiết 
mục khiêu vũ. 

21h20’ - 21h30’ - Trao giải mâm cỗ và mô hình đèn trung thu. 

21h30’ - 22h00’ - Diễu hành các mô hình đèn trung thu qua Lễ đài; rước đèn 
trung thu trên đường phố.  

22h00’ - 22h30’ - Phá cỗ, kết thúc chương trình. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Ban Tổ chức hỗ trợ mỗi đơn vị 1.000.000đ (Một triệu đồng). 

- Các đơn vị tham gia tự cân đối nguồn kinh phí chuẩn bị đèn và mâm cỗ 
tham gia dự thi. 
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VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Huyện đoàn 

Là Cơ quan Thường trực tham mưu các nội dung hoạt động của “Đêm hội 
Trăng rằm - Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Lạng Sơn” năm 2018, cụ thể như sau: 

- Tham mưu thành lập Ban Tổ chức; Ban Giám khảo; Thư ký; Tiểu Ban 
nội dung, tuyên truyền, khánh tiết; Tiểu ban đảm bảo an ninh trật tự, hậu cần, 
sức khỏe, vệ sinh môi trường và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hoàn 
thành tốt chương trình và các phần thi đề ra. 

 - Phối hợp với Cung Thanh thiếu nhi Tỉnh đoàn  Lạng Sơn - Trung tâm 
Văn hóa, Thể thao và Truyền thông - Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng 
chương trình; thực hiện tập luyện, tổng duyệt Chương trình biểu diễn nghệ thuật 
thiếu nhi; phối hợp xây dựng kịch bản tổng thể. 

 - Huy động đoàn viên thanh niên tham dự và hỗ trợ tổ chức chương trình.  

 - Phối hợp với cùng Công an huyện, Ban Thanh thiếu nhi - Trường học 
Tỉnh đoàn lên phương án, sơ đồ đêm hội, vị trí gian trưng bày mâm cỗ; lộ trình 
diễu hành đèn trung thu qua lễ đài và rước đèn trung thu trên đường phố; chốt 
trực tại các điểm ngã ba, ngã tư nơi đoàn rước đèn đi qua và tham gia hướng dẫn 
giao thông. 
 - Xây dựng dự toán kinh phí tổ chức Đêm hội; chuẩn bị cờ, giải thưởng 
của Đêm hội và các nội dung cần thiết khác theo Kế hoạch. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin  

- Theo dõi, đôn đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 
và các đơn vị có liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, giới thiệu về Chương 
trình “Đêm hội Trăng rằm - Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Lạng Sơn” năm 2018 
trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Tham mưu cho UBND huyện thực hiện cấp phép hoạt động biểu diễn nghệ 
thuật, treo panô, áp phích, băng rôn tuyên truyền về Chương trình “Đêm hội Trăng 
rằm - Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Lạng Sơn” năm 2018. 

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban Tổ chức phân công. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

 - Phối hợp với Cung Thanh thiếu nhi Tỉnh đoàn Lạng Sơn - Trung tâm 
Văn hóa, Thể thao và Truyền thông - Huyện đoàn xây dựng chương trình; thực 
hiện tập luyện, tổng duyệt Chương trình biểu diễn nghệ thuật thiếu nhi; phối hợp 
xây dựng kịch bản tổng thể. 

 - Chủ trì và xây dựng kịch bản Chương trình biểu diễn nghệ thuật thiếu 
nhi “Đêm hội trăng rằm” (05 tiết mục).   

 - Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc 
chọn 50 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đạt được thành tích tốt 
trong học tập, rèn luyện để tặng quà. 
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 - Chọn, cử 20 Giáo viên nữ (trang phục áo dài) tiếp nước đại biểu, hướng 
dẫn học sinh lên nhận quà và bê quà (gửi danh sách về Văn phòng HĐND và 
UBND huyện trước ngày mùng 10/9/2018). 

- Huy động 500 học sinh mặc đồng phục tham dự (không tính 50 em học 
sinh có hoàn cảnh khó khăn được tặng quà). 

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban Tổ chức phân công. 

4. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc 

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo lựa chọn 50 em học sinh có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đạt được thành tích tốt trong học tập, rèn luyện để 
tặng quà. 

- Chuẩn bị quà để tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn, đạt được thành tích tốt trong học tập, rèn luyện. Mỗi suất quà trị giá 
500.000đ. 

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban Tổ chức phân công. 

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

 - Đảm bảo kinh phí nguồn ngân sách cho Chương trình “Đêm hội Trăng 
rằm - Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Lạng Sơn” năm 2018. 

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban Tổ chức phân công. 

6. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

 - Chủ trì phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông 
đảm bảo về cơ sở vật chất, bố trí địa điểm tổ chức chương trình “Đêm hội Trăng 
rằm - Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Lạng Sơn” năm 2018. 

- Tham mưu lập danh sách Đại biểu; phát hành Giấy mời dự Đêm hội. 
Tham mưu các đoàn của lãnh huyện đi kiểm tra tiến độ thực hiện, công tác 
chuẩn bị cho Đêm hội của Ban Tổ chức và các đơn vị. 

 - Liên hệ thuê khung rạp, hệ thống dây điện, bóng đèn, bàn ghế đại biểu, 
bàn trưng bày mâm cỗ, ghế phục nhân dân tham gia Chương trình..  

- Hướng dẫn Trường THPT Chi Lăng kê, dọn bàn, ghế, khăn trải bàn, hoa 
tươi, nước uống cho đại biểu. 

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban Tổ chức phân công. 

7. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông 

 - Phối hợp với Cung Thanh thiếu nhi Tỉnh đoàn Lạng Sơn - Phòng Giáo 
dục và Đào tạo - Huyện đoàn xây dựng chương trình; thực hiện tập luyện, tổng 
duyệt và biểu diễn màn múa lân, sư tử; Chương trình biểu diễn nghệ thuật thiếu 
nhi; phối hợp xây dựng kịch bản tổng thể. 

 - Đảm bảo về cơ sở vật chất, bố trí địa điểm tổ chức chương trình; hội 
trường cho đại biểu uống nước và âm thanh, ánh sáng, trang trí, khánh tiết, 
nguồn điện, pháo điện, treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ chuối; Tuyên truyền cho bà 
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con nhân dân trên địa bàn huyện đến xem cổ vũ cho chương trình “Đêm hội 
Trăng rằm - Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Lạng Sơn” năm 2018. 

 - Phối hợp với Tỉnh đoàn thiết kế maket đêm hội. 

 - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban Tổ chức phân công. 

8. Công an huyện 

- Xây dựng phương án triển khai, thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh 
trật tự và an toàn giao thông, an toàn phòng cháy, chữa cháy, hướng dẫn phân 
luồng phương tiện tham gia giao thông trong quá trình rước đèn trung thu qua 
các đường phố của đêm hội. 

- Phối hợp với Huyện đoàn lên phương án, sơ đồ đêm hội; lộ trình diễu 
hành đèn trung thu qua lễ đài và rước đèn trung thu trên đường phố. 

- Trực tiếp chỉ đạo Tiểu ban An ninh trật tự và đảm bảo an toàn giao thông 
chốt trực tại các điểm ngã ba, ngã tư nơi đoàn rước đèn đi qua. 

 - Phối hợp với UBND thị trấn Đồng Mỏ bố trí bãi đỗ xe và phân công lực 
lượng trông giữ xe ô tô, xe máy; đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, phòng 
chống cháy nổ trong thời gian tổ chức Đêm hội. 

- Phối hợp với Huyện đoàn bố trí hàng rào mềm tại khu vực đêm hội, 
không để nhân dân chen lấn, xô đẩy, tràn lên khu vực sân khấu. 

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban Tổ chức phân công. 

9. Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng  

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu giúp UBND 
huyện xây dựng kế hoạch, cử y, bác sỹ trực, phương tiện sẵn sàng đảm bảo tốt 
công tác y tế, chăm sóc sức khỏe đối với các đại biểu mời và người dân tham dự 
chương trình. 

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban Tổ chức phân công. 

10. Điện lực Chi Lăng 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, phương án đảm 
bảo nguồn điện và hệ thống cung cấp điện phục vụ Chương trình và các gian 
trưng bày mâm cỗ; cử cán bộ chuyên môn trực, kiểm tra, chủ động nguồn điện 
và dự phòng nguồn điện để cung cấp ổn định trong suốt thời gian diễn ra 
Chương trình. 

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban Tổ chức phân công. 

11. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Chủ trì, phối hợp với Công ty Thành Linh - UBND thị trấn Đồng Mỏ và 
Trường THPT Chi Lăng xây dựng kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường trước, 
trong và sau khi diễn ra các hoạt động của Đêm hội trên địa bàn thị trấn Đồng 
Mỏ. Trọng điểm là các tuyến đường: Chu Văn An, Lê Lợi, Cai Kinh, Đại Huề, 



 
7 

Cầu Ngầm, Cầu Đồng Mỏ, Sân vận động huyện Chi Lăng. Hoàn thành trước 
ngày 21/9/2018. 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu xây dựng 
phương án bố trí chỗ ngồi của các đại biểu mời. 

12. UBND thị trấn Đồng Mỏ 

- Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể - chính trị xã hội của thị trấn, Trưởng các khu 
phố xây dựng phương án đảm bảo công tác giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn. 
Phối hợp triển khai công tác tuyên truyền, vận động nhân dân vệ sinh môi trường, 
dọn dẹp, chỉnh trang trọng điểm là các tuyến đường: Chu Văn An, Lê Lợi, Cai 
Kinh, Đại Huề, Cầu Ngầm, Cầu Đồng Mỏ, Sân vận động huyện Chi Lăng. Hoàn 
thành trước ngày 21/9/2018. 

- Phối hợp với Công an huyện bố trí bãi đỗ xe và phân công lực lượng 
trông giữ xe ô tô, xe máy; đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, phòng chống 
cháy nổ và vệ sinh môi trường trong thời gian tổ chức Đêm hội. 

- Chỉ đạo 06 Khu phố chuẩn bị các mô hình cần thiết để tham gia thi tại “Đêm 
hội Trăng rằm - Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Lạng Sơn” năm 2018 theo kế hoạch. 

 - Phối hợp với Cung Thanh thiếu nhi Tỉnh đoàn Lạng Sơn thực hiện tập 
luyện, tổng duyệt và biểu diễn màn múa lân, sư tử. 

13. Trường THPT Chi Lăng 

- Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, UBND thị trấn 
Đồng Mỏ xây dựng phương án đảm bảo công tác giữ gìn vệ sinh môi trường 
trọng điểm là tuyến đường Chu Văn An, Cầu Ngầm, Cầu Đồng Mỏ và Sân vận 
động huyện Chi Lăng. Hoàn thành trước ngày 21/9/2018. 

- Vệ sinh môi trường sân vận động sau khi kết thúc đêm hội, hoàn thành 
trước 15h00’ ngày 23/9/2018. 

 - Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện bố trí kê, dọn, bàn, 
ghế, khăn trải bàn, hoa tươi, nước uống, các điều kiện tổ chức “Đêm hội Trăng 
rằm - Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Lạng Sơn” năm 2018. 
 - Huy động 50 đoàn viên thanh niên học sinh tham dự đêm hội (mặc áo 
Thanh niên Việt Nam). 
 - Chọn cử 02 giáo viên (01 Nam, 01 Nữ) dẫn chương trình đêm hội. 
 - Huy động lực lượng hỗ trợ Nhà khách vận chuyển, sắp xếp bàn ghế; thu 
dọn bàn ghế sau chương trình (liên hệ đồng chí Hoàng Nghĩa Thực Phó chánh 
văn phòng HĐND và UBND huyện) 

14. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam, Liên đoàn Lao động và các 
phòng, ban, đoàn thể huyện 

- Tuyên truyền, quảng bá, tạo điều kiện cử cán bộ, đoàn viên, hội viên tích 
cực tham gia các hoạt động của “Đêm hội Trăng rằm - Thắp sáng ước mơ thiếu 
nhi Lạng Sơn” năm 2018. 
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- Tham gia các hoạt động của Đêm hội theo hướng dẫn của Ban Tổ chức; 
phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo tổ chức Đoàn, Hội cơ sở tham gia tốt 
các hoạt động tại khu dân cư và tổ chức “Đêm hội Trăng rằm” cho con em cán 
bộ công nhân viên chức tại cơ quan. 

 15. UBND thị trấn Chi Lăng; các xã: Chi Lăng, Quang Lang, Mai 
Sao, Thượng Cường, Hòa Bình, Vạn Linh, Bằng Mạc, Y Tịch, Quan Sơn, 
Nhân Lý; 06 khu phố trực thuộc thị trấn Đồng Mỏ huyện Chi Lăng.  

 - Xây dựng kế hoạch tham gia chương trình “Đêm hội Trăng rằm - Thắp 
sáng ước mơ thiếu nhi Lạng Sơn” năm 2018. 

 - Thành phần: Lãnh đạo Đảng ủy, UBND; Bí thư Chi bộ, Trưởng các Khu 
phố; mỗi đơn vị chọn cử từ 15 người trở lên tham gia chương trình. 

 - Bố trí lực lượng và phương tiện tham gia thi rước đèn trung thu và trưng 
bày mâm cỗ. 

 - Đảm bảo mâm cỗ cho các thành viên trong đoàn tham gia phá cỗ. 

 16. Các Trường: THPT Chi Lăng, Hòa Bình, Đồng Bành, PTDT Nội 
trú THCS huyện 

 - Xây dựng kế hoạch tham gia chương trình “Đêm hội Trăng rằm - Thắp 
sáng ước mơ thiếu nhi Lạng Sơn” năm 2018. 

 - Thành phần: Ban giám hiệu; Trưởng các tổ chức Đoàn thể; mỗi đơn vị 
chọn cử từ 50 ĐVTN (mặc áo Thanh niên Việt Nam) trở lên tham gia chương 
trình (phân công giáo viên quản lý học sinh). 

 - Bố trí lực lượng và phương tiện tham gia thi rước đèn trung thu và trưng 
bày mâm cỗ. 

 - Đảm bảo mâm cỗ cho các thành viên trong đoàn tham gia phá cỗ. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức “Đêm hội Trăng rằm - Thắp sáng ước mơ 
thiếu nhi Lạng Sơn” năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng, yêu cầu 
các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện đạt hiệu quả ./. 
 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 
- TT HU, HĐND huyện (B/c);  
- TT Tỉnh đoàn (B/c);               
- CT, PCT UBND huyện; 
- Như Mục V: tổ chức thực hiện; 
- Lưu: VT, HĐ. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Vi Quang Trung 
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