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UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ LAO ĐỘNG  

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
 

Số:         /BC-SLĐTBXH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                   

   Trà Vinh, ngày        tháng       năm 2020 

 

BÁO CÁO 
Về việc kết quả đi giám sát, đánh giá tình hình thực hiện đào tạo nghề  

cho lao động nông thôn 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh 

 

Căn cứ Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách năm 2020; Căn cứ Kế hoạch số 145-KH/TU ngày 23/12/2019 của Tỉnh ủy Trà 

Vinh về tổ chức thực hiện 06 nhiệm vụ tập trung, 03 nhiệm vụ đột phá năm 2020 

và những năm tiếp theo; 

    Căn cứ quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh về việc phê duyệt Dự án đào tạo nghề cho lao động nôn thôn năm 2020 thuộc 

chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; 

 Thực hiện Kế hoạch số 694/KH-SLĐTBXH ngày 28/5/2020 về việc tổ chức 

kiểm tra, giám sát thực hiện hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ 

nguồn vốn CTMTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020. 

 Thực hiện Thông báo số 1189/TB-SLĐTBXH ngày 19/6/2020 của Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội về việc làm việc với Uỷ ban nhân dân cấp huyện về 

công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; xuất khẩu lao động; công tác ra 

soát, cập nhật cung cầu lao động năm 2020 và theo dõi việc triển khai hỗ trợ các 

chính sách theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg. Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá 

tình hình thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn 6 tháng đầu năm 

2020 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

A. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN, KẾ HOẠCH NĂM 

2018. 

Trong năm 2020 chỉ tiêu, nghiệm vụ về dạy nghề cho lao động nông thôn tại 

các huyện, thị xã, thành phố được giao phân bổ kinh phi đào tạo nghề cụ thể như 

sau: huyện Cầu Ngang được giao 1 tỷ đào tạo cho 327 người; Huyện Châu Thành 

được giao 1 tỷ đào tạo cho 875 người;  Huyện Tiểu Cần được giao 1 tỷ đào tạo cho 

296 người; Huyện Cầu Kè được giao 1 tỷ đào tạo cho 425 người; Huyện Càng 

Long được giao 1 tỷ  đào tạo cho 500 người; Huyện Trà Cú được giao 1 tỷ  đào tạo 

cho 30 người; Huyện Duyên Hải được giao 1 tỷ  đào tạo cho 327 người; Thị xã 

Duyên Hải được giao 1 tỷ đào tạo cho 493 người; Thành phố Trà Vinh được giao 

600 triệu đào tạo cho 225 người 

Qua công tác kiểm tra giám sát tại các huyện thị xã, thành phố các địa phương 

điều có xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.Tại thời điểm kiểm tra có 9/9 

huyện, thị xã, tp có xây dựng kế hoạch trong đó có 8/9 huyện, thị xã, tp đang trong 
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quá trình đào tạo nghề. Riêng huyện Cầu Kè tại thời điểm giám sát chưa tổ chức 

lớp đào tạo nghề, cụ thể như sau: 

B. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN:  

I. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: 

1. Hoạt động tuyên truyền; tư vấn học nghề và việc làm đối với lao động 

nông thôn: 

BCĐ cấp huyện đã triển khai công tác đào tạo nghề thông qua các đài truyền 

thanh huyện và các trạm phát thanh của xã, phường, thị trấn, thường xuyên tuyên 

truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác 

đào tạo nghề cho lao động nông thôn và chính sách về việc làm, xuất khẩu lao 

động cho người dân nắm; Chỉ đạo các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục 

thường xuyên cấp huyện phối hợp với các ngành đoàn thể xã, phường, thị trấn, đặc 

biệt là Trung tâm học tập cộng đồng tổ chức tuyên truyền vận động người dân 

tham gia học nghề, bằng nhiều hình thức đa dạng thông qua các cuộc họp chi, tổ 

hội và các hoạt động văn hóa xã hội tại địa phương, qua hệ thống loa phát thanh tại 

địa phương, phát tờ rơi, và tổ chức rà soát nắm nhu cầu học nghề, việc làm và xuất 

khẩu lao động của người dân.  

Phối kết hợp với Báo Trà Vinh thực hiện một số bài viết chuyên đề về dạy 

nghề cho lao động nông thôn; phối hợp Hội Nông dân, huyện đoàn, Hội liên hiệp 

phụ nữ cấp huyện tuyên truyền tư vấn học nghề cho nông dân, thanh niên và phụ 

nữ trên địa bàn huyện.  

Thông qua việc tư vấn, hướng nghiệp giúp cho người lao động nắm được mục 

tiêu và sự cần thiết của việc học nghề, và kết quả sau khi học nghề có thể làm việc 

ở đâu, mức thu nhập hàng tháng dự kiến là bao nhiêu, hay tự tổ chức kinh doanh, 

dịch vụ để tăng năng xuất cho bản thân và gia đình. Tư vấn, giới thiệu những 

ngành nghề mà địa phương có nhu cầu đào tạo nghề và việc làm cho lao động tại 

địa phương. 

        Bên cạnh việc đảm bảo chất lượng đào tạo nghề, đáp ứng tốt nhu cầu thị 

trường lao động thì đầu ra cho người học cũng được đơn vị chú trọng. Công tác 

giới thiệu việc làm ngày càng đi vào chiều sâu, Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ 

chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho học viên sau khóa học. 100% học viên đều tìm 

được việc làm hoặc tự tạo việc làm với thu nhập ổn định từ 4-6 triệu đồng/tháng 

tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người học nghề, xóa đói giảm nghèo 

bền vững. 

        Thực trạng nhu cầu học nghề trong nhân dân năm 2020 còn rất lớn, nhưng 

kinh phí dành cho đào tạo nghề đáp ứng khoảng 70% nhu cầu, do vậy ảnh hưởng 

rất lớn đến công tác tuyển sinh người học nghề đối với các xã, thị trấn. 

2. Hoạt động điều tra khảo sát và dự báo nhu cầu dạy nghề cho lao động 

nông thôn: 

 Ngay từ đầu năm được sự chỉ đạo quyết liệt từ Sở Lao động – Thương binh 

và Xã hội, từ đó các địa phương đã tổ chức khảo sát nắm thông tin nhu cầu học 
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nghề của người lao động, lập kế hoạch đào tạo cho người lao động. Đến nay đã có 

9/9 huyện đã tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Hiện tại toàn tỉnh có 

198 danh mục nhóm nghề đã được Uỷ ban nhân tỉnh phê duyệt và đang triển khai 

đào tạo: Trong đó có: 20 nhóm nghề nông nghiệp; 38 nhóm nghề kỹ thuật; 08 

nhóm nghề dịch vụ nông nghiệp; 58 nhóm nghề dịch vụ; có 74 nhóm nghề phi 

nông nghiệp. 

 Hiện tại toàn tỉnh có 10 cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đăng ký tham gia đào 

tạo nghề cho lao động nông từ nguồn kinh phí đề án 1956, bao gồm: trường cao 

đẳng nghề Trà Vinh, 06 Trung tâm GDNN – GDTX các huyện Châu Thành, Cầu 

Ngang, Tiểu Cần, Cầu Kè, Càng Long và thị xã Duyên Hải, Trung tâm CSP, Viện 

phát triển nguồn lực và Doanh nghiệp tư nhân Ái Liên. 

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo nghề năm 2020 và có cơ sở để xây 

dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo nhu cầu thực tế tại mỗi 

địa phương. Sở đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn kết hợp với 

trung tâm học tập công đồng và UBND các xã, phường, thị trấn rà soát nằm tình 

hình, dự báo nhu cầu học nghề và ngành nghề cần đào tạo của người lao động tại 

địa phương. Trong năm 2020 qua khảo sát, điều tra nhu cầu học nghề và nghề cần 

đào tạo thì có khoảng 7.700 lượt lao động nông thôn tại địa phương có nhu cầu học 

nghề. Trong đó các nhóm nghề có nhu cầu học nhiều nhất cụ thể như: Trồng trọt, 

chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, thủ công mỹ nghệ; ...  

3. Hoạt động phát triển chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề. 

BCĐ cấp huyện thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp khảo sát nắm tình hình nhu cầu học nghề tại địa phương, nhu cầu sử dụng 

lao động của doanh nghiệp để xây dựng danh mục ngành nghề và đề xuất tên nghề 

cần xây dựng, biên soạn chương trình giáo trình để đăng ký hoạt động giáo dục 

nghề nghiệp và tổ chức đào tạo.  

Để phù hợp theo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu của thị trường 

lao động và nhu cầu học nghề của người lao động và địa phương trong năm qua 

các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã chỉnh sữa và đăng ký hoạt động giáo dục nghề 

nghiệp để tổ chức đào tạo, cụ thể như: Trung tâm GDNN – GDTX Thị xã Duyên 

Hải (Kỹ thuật xây dựng; may công nghiệp; lắp đặt sửa chữa điện dân dụng; sửa 

máy nổ nông nghiệp; sửa xe gắn máy; sửa máy vi tính; hàn điện khí; nuôi và phòng 

trị bệnh heo bò; nuôi tôm sú); Trung tâm GDNN – GDTX  huyện Châu Thành 

(Trồng lúa năng suất cao; nhân giống lúa; nuôi và phòng trị bệnh heo bò; nuôi tôm 

sú; nuôi tôm thẻ chân trắng; nuôi cua biển; tạo dáng và chăm sóc cây cảnh; trồng 

cây có múi; trồng rau an toàn); Trung tâm GDNN – GDTX huyện Cầu Kè (Kỹ 

thuật xây dựng; sửa xe gắn máy; chăn nuôi heo; chăn nuôi bò; trồng cây cam; chăn 

nuôi gà; nuôi cá điêu hồng và rô phi; tạo dáng và chăm sóc mai vàng; trồng hoa 

lan; phòng và trị bệnh cho heo; kỹ thuật nấu ăn); Trung tâm GDNN – GDTX 

huyện Tiểu Cần (Kỹ thuật công nghiệp xây dựng; May công nghiệp; Nông 

nghiệp); Trung tâm GDNN – GDTX huyện Càng Long (Kỹ thuật xây dựng; kỹ 

thuật chăn nuôi; trồng lúa năng suất cao; Chăm sóc và tạo dáng cây cảnh); Trung 
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tâm GDNN – GDTX huyện Cầu Ngang (Kỹ thuật sửa chữa máy nổ nông nghiệp 

cơ bản; Vi tính văn phòng; Phòng và trị bệnh cho gia súc; trồng cây cà, ớt chỉ 

thiên). 

4. Hoạt động phát triển đội ngũ giáo viên, người dạy nghề, cán bộ quản lý 

dạy nghề: 

Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề ở các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp còn thiếu nhưng vẫn đảm bảo về công tác quản lý và giảng dạy; Năng lực 

của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề ngày càng được nâng lên, do 

thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng, từ đó đáp ứng kịp thời các yêu cầu về đào 

tạo và thực hiện hết các chức năng, nhiệm vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

tại địa phương.  

 Đầu năm 2020, các địa phương thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng giáo 

viên, cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và lập danh sách cử giáo 

viên tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề.  

5. Hoạt động hỗ trợ lao động nông thôn học nghề 

Căn cứ Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách năm 2020; Căn cứ Kế hoạch số 145-KH/TU ngày 23/12/2019 của Tỉnh ủy Trà 

Vinh về tổ chức thực hiện 06 nhiệm vụ tập trung, 03 nhiệm vụ đột phá năm 2020 

và những năm tiếp theo; và Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án đào tạo nghề cho lao động nôn thôn 

năm 2020 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Kết quả 

thực hiện, cụ thể như sau:  

1. UBND huyện Cầu Ngang, kinh phí được phân bổ  01 tỷ đã tổ chức tuyển 

sinh đào tạo 08 lớp nghề cho 220 lao động. Trong đó lao động học nghề nông 

nghiệp là: 193 lao động, phi nông nghiệp 27 lao động. 

2. UBND Thị xã Duyên Hải, kinh phí được phân bổ 01 tỷ đã tổ chức tuyển 

sinh đào tạo 08 lớp nghề cho 238 lao động. Trong đó lao động học nghề nông 

nghiệp là: 18 lao động, phi nông nghiệp 220 lao động. 

3. UBND huyện Càng Long, kinh phí được phân bổ 01 tỷ đã tổ chức tuyển 

sinh đào tạo 11 lớp nghề cho 256 lao động. Trong đó lao động học nghề nông 

nghiệp là: 150 lao động, phi nông nghiệp 106 lao động. 

4. UBND huyện Châu Thành, kinh phí được phân bổ 01 tỷ đã tổ chức tuyển 

sinh đào tạo 10 lớp nghề cho 404 lao động. Trong đó lao động học nghề nông 

nghiệp là: 307 lao động, phi nông nghiệp 97 lao động. 

5. UBND huyện Tiểu Cần, kinh phí được phân bổ 01 tỷ đã tổ chức tuyển 

sinh đào tạo 09 lớp nghề cho 234 lao động. Trong đó lao động học nghề nông 

nghiệp là: 127 lao động, phi nông nghiệp 107 lao động. 
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6. UBND huyện Cầu Kè, kinh phí được phân bổ 01 tỷ hiện tại địa phương 

chưa tổ chức tuyển sinh đào tạo. Đang phối hợp với Trung tâm GDNN-GDTX 

huyện Cầu Kè ký hợp đồng đào tạo. 

7.  UBND huyện Duyên Hải, kinh phí được phân bổ 01 tỷ đã tổ chức tuyển 

sinh đào tạo 05 lớp nghề cho 128 lao động. Trong đó lao động học nghề nông 

nghiệp là: 78 lao động, phi nông nghiệp 50 lao động. 

8. UBND huyện Trà Cú, kinh phí được phân bổ 01 tỷ đã tổ chức tuyển sinh 

đào tạo 09 lớp nghề cho 226 lao động. Trong đó lao động học nghề nông nghiệp là: 

00 lao động, phi nông nghiệp 226 lao động. 

9.  UBND TP Trà Vinh, kinh phí được phân bổ 600 triệu đã tổ chức tuyển 

sinh đào tạo 09 lớp nghề cho 250 lao động. Trong đó lao động học nghề nông 

nghiệp là: 80 lao động, phi nông nghiệp 170 lao động.. 

 6. Hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Đề án. 

 BCĐ thực hiện đề án 1956 cấp huyện đã xây dựng kế họach kiểm tra, giám 

sát và phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện việc kiểm tra, giám sát họat 

động dạy nghề cho lao động nông thôn tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn 

huyện, để đánh giá việc quản lý nhà nước công tác dạy nghề; Thường xuyên kiểm 

tra, giám sát đánh giá các cơ sở dạy nghề trong quá trình tuyển sinh dạy nghề cho 

lao động nông thôn, nhằm hướng dẫn cách tổ chức thực hiện, quy chế tuyển sinh 

học nghề, thủ tục thanh quyết toán và tư vấn việc làm cho người lao động sau khi 

học nghề. 

 BCĐ cấp huyện đã tổ chức kiểm tra, giám sát 35 lượt hoạt động đào tạo 

nghề tại UBND các xã, phường, thị trấn về công tác tổ chức, triển khai hoạt động 

đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Đồng thời phối hợp với các hội, đoàn thể tổ 

chức khoảng 45 lượt kiểm tra, giám sát thường xuyên các lớp nghề do cơ sở dạy 

nghề tổ chức đào tạo. Qua kiểm tra giám sát hoạt động đào tạo nghề cho LĐNTcòn 

một số tồn tại như sau: Còn chậm trong việc xây dựng, triển khai kế hoạch; Thiếu 

giám sát thường xuyên;  

C. ĐÁNH GIÁ  

 1. Ưu điểm. 

 Nhận thức của cấp Ủy xã, phường, thị trấn, chính quyền địa phương, cán bộ 

đảng viên, hội viên đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực, đã xác định được mục 

đích, yêu cầu, ý nghĩa tầm quan trọng của công tác dạy nghề và giải quyết việc 

làm, đồng thời thực hiện tốt chế độ chính sách về dạy nghề cho lao động nông 

thôn, đúng theo quy định. Sự phối hợp chặt chẽ của UBND các xã, phường, thị 

trấn tạo điều kiện thuận lợi công tác tuyên truyền, vận động, tuyển sinh, giám sát, 

trong suốt quá trình tổ chức các lớp dạy nghề tại địa phương. 

 Công tác triển khai, tuyên truyền phổ biến các chính sách về đào tạo nghề 

cho lao động nông thôn kịp thời đến người dân, từ đó ý thức của nhân dân từng 

bước được nâng lên, chủ động lựa chọn học nghề, việc làm phù hợp, để có thu 

nhập ổn định, cải thiện cuộc sống hộ gia đình vươn lên thoát nghèo bền vững. 
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Công tác dạy nghề từng bước đang phát triển, hiệu quả đào tạo nghề trên địa bàn 

các huyện, thị xã, thành phố được nâng lên, người học nghề đã tiếp cận được kiến 

thức, các điều kiện chất lượng, hiệu quả dạy nghề được cải thiện và chuyển biến 

tích cực.  

 Trung tâm GDNN-GDTX các huyện thị xã và các cơ sở khác có tham gia 

đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng đã phối hợp với Uỷ ban nhân dân 

các xã phường, thị trấn; Trung tâm học tập cộng đồng tại các xã... đã tổ chức tuyên 

truyền tư vấn đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn. Đến nay công tác 

đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã được các huyện, thị, thành phố đã đang 

tuyển, đào tạo cụ thể như sau: 

 2. Khó khăn, hạn chế 

Do ảnh hướng của dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona 

(nCoV) gây ra do đó đã ảnh hướng đến công tác đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn tại mỗi địa phương, phải tạm ngưng công tác tuyển sinh, hiện tại mới khởi 

động lại công tác này. Do đó một số địa phương chưa tổ chức khải giảng lớp được 

cụ thể như huyện Cầu Kè, huyện Duyên Hải... một số huyện khác cũng đang thông 

kê lại nhu cầu học nghề để bổ sung vào danh sách lớp học.  

Số doanh nghiệp thực hiện truyền nghề, tập nghề cho người lao động chưa 

nhiều (chủ yếu tập trung các doanh nghiệp có quy mô lao động lớn); chưa thu hút 

được các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia nguyên do chính sách ưu đãi đầu tư 

của tỉnh hiện chỉ tập trung vào doanh nghiệp quy mô lớn; các cơ sở dạy nghề còn 

chậm trong chủ động thiết lập mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, đồng 

thời lãnh đạo doanh nghiệp chưa tâm đến việc phối hợp với cơ sở dạy nghề trong 

đào tạo nghề cho người lao động. 

Một số cấp chủ quản các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục 

thường xuyên chưa chỉ đạo thường xuyên kịp thời; thiếu cán bộ quản lý và giáo 

viên đào tạo nghề từ đó phải thỉnh giảng từ đơn vị khác; Do ảnh hướng (nCoV) 

tuyển sinh đào tạo nghề gặp rất nhiều kho khăn. 

Do ảnh hưởng của dịch (nCoV) các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải tạm 

ngưng tuyển sinh và đào tạo. Hiện tại các  cơ sở giáo dục nghề nghiệp mới bắt đầu 

tổ chức hoạt động đào tạo trở lại.  

 D. KIẾN NGHỊ 

 Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố tiếp tục khẩn trương chủ 

động thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm, thực hiện nhiệm vụ 

kép theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thường xuyên tổ chức các 

cuộc kiểm tra, giám sát đánh giá tình hình tổ chức đào tạo nghề theo đúng thời gian 

chương trình, đối tượng tham gia lớp học nghề, việc thực hiện thanh quyết toán 

kinh phí đảm bảo theo quy định, phù hợp với thực tế. 

 Chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm, 

Trung tâm GDNN-GDTX tích cực tổ chức các buổi tư vấn việc làm hoặc hỗ trợ lao 

động nông thôn sau học nghề vay vốn tự tạo việc làm bền vững tại địa phương. 
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 Tiếp tục hoàn thiện báo cáo đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện Đề án đào 

tạo nghề cho lao động nông thôn theo hướng dẫn tại công văn số 1582/LĐTBXH-

TCGDNN ngày 7/5/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.    

 Trên đây là Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Đề án đào tạo nghề cho 

lao động nông thôn 06 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.  

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Thành viên BCĐ; 
- UBND cấp huyện; 
- Phòng LĐTBXH&XH; 
- Các cơ sở GDNN; 
- Lưu: VP; P.LĐVL-GDNN.  

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Dương Quang Ngọc 
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