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NGHỊ QUYẾT
Phiên họp thường kỳ của BĐD HĐQT NHCSXH tỉnh Nam Định
(Quý III năm 2021)
Ngày 01/10/2021, tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH)
tỉnh Nam Định, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) NHCSXH tỉnh đã tổ chức
phiên họp mở rộng do ông Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban
đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh chủ trì.
Tham dự phiên họp có 12/12 thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh,
Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch các
huyện, thành phố và các ông (bà) Phó Giám đốc, Trưởng các phòng chuyên môn
nghiệp vụ NHCSXH tỉnh, Giám đốc các phòng giao dịch NHCSXH huyện.
Tại phiên họp, Ban đại diện HĐQT đã nghe Báo cáo kết quả hoạt động 9
tháng, phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2021 của Ban đại diện HĐQT và
NHCSXH tỉnh.
Sau khi thảo luận, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đã thống nhất quyết nghị:
1. Kết quả hoạt động 9 tháng năm 2021:
Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ảnh
hưởng lớn đến đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, nhất là hộ
nghèo và các đối tượng chính sách khác. Hoạt động của NHCSXH tỉnh tiếp tục
nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành; chủ động bám sát các Nghị quyết,
Chỉ thị của Chính phủ, Văn bản chỉ đạo của NHCSXH Việt Nam, chính quyền địa
phương... thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo
hoạt động an toàn hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ cho sản xuất
kinh doanh, đời sống của hộ nghèo và các đối tượng chính sách, hỗ trợ kịp thời cho
khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đặc biệt, ngày 03/8/2021,
NHCSXH đã vinh dự đón Đoàn công tác do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phó Chủ
tịch - Trưởng BĐD HĐQT tỉnh, Lãnh đạo NHNN, Lãnh đạo Văn phòng tỉnh ủy sang
làm việc với cán bộ chủ chốt NHCSXH tỉnh. Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy
đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của NHCSXH thời gian
qua đóng góp tích cực vào phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, giảm nghèo bền
vững, thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã
hội chung của tỉnh.
9 tháng đầu năm 2021, NHCSXH đã giải ngân cho 23.559 hộ nghèo và các
đối tượng chính sách khác với số tiền 951,4 tỷ đồng, bằng 113,6% cùng kỳ năm trước.
Dư nợ đến 30/9/2021 đạt: 3.417,3 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 203,8 tỷ đồng
(+6,3%), đạt 99,6% kế hoạch dư nợ, với 98.588 khách hàng đang có dư nợ. Trong đó:
nợ quá hạn: 4,7 tỷ đồng, chiếm 0,14% tổng dư nợ, so với đầu năm tăng 1 tỷ đồng.
Từ nguồn vốn vay của NHCSXH đã có 1.244 hộ thoát nghèo, 2.515 hộ thoát cận
nghèo; tạo việc làm cho 1.404 lao động; 1.996 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
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được vay vốn; xây dựng 26.120 công trình nước sạch, vệ sinh ở nông thôn; 74 căn nhà
cho người có thu nhập thấp góp phần tích cực vào việc giải quyết vấn đề an sinh xã hội.
Cùng với việc tập trung thực hiện tăng trưởng tín dụng theo chỉ tiêu kế hoạch
NHCSXH Việt Nam giao, BĐD HĐQT và NHCSXH cũng thực hiện nhiều nhiệm vụ
trọng tâm khác như: Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục thực
hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 102/KHUBND ngày 26/8/2021 về Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày
10/6/2021 của Ban Bí thư TW Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; thực hiện các
biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho
khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; thực hiện rà soát, chấn chỉnh hoạt động đối
với 100% Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV); duy trì và tổ chức tốt các phiên giao dịch
tại xã trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; tăng cường công tác kiểm tra,
giám sát; tổ chức các lớp tập huấn cho các cán bộ tham gia vào hoạt động tín dụng chính
sách, đẩy mạnh công tác truyền thông tín dụng chính sách;...
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được còn một số khó khăn, tồn tại như:
- Nguồn vốn ủy thác địa phương chiếm tỷ lệ thấp trong tổng nguồn vốn tín
dụng chính sách (1,1% tổng nguồn vốn), là một trong những đơn vị có nguồn vốn
ủy thác địa phương thấp nhất toàn quốc.
- Huy động vốn trên thị trường rất khó khăn, bên cạnh đó, nhiều lao động
Hàn Quốc về nước rút tiền ký quỹ, vì vậy tăng trưởng huy động vốn đạt thấp.
- Nợ quá hạn có xu hướng ngày càng tăng, nguyên nhân chủ yếu do hộ vay
bỏ đi khỏi địa phương không rõ địa chỉ để liên lạc, đôn đốc thu hồi nợ.
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoạt động ủy thác đối với tổ chức chính
trị xã hội cấp xã, nhất là công tác kiểm tra, giám sát,
- Một số Hội đoàn thể nhận ủy thác ở cơ sở chất lượng thực hiện một số nội
dung ủy thác chưa cao, nhất là công tác kiểm tra, giám sát; củng cố nâng cao chất
lượng tín dụng chưa thực sự quyết liệt nên chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV
không đồng đều, tổ trung bình, yếu chậm được củng cố; chưa quyết liệt trong việc xử
lý nợ chây ỳ, tìm kiếm thông tin hộ vay đi khỏi địa phương.
- Một số Tổ trưởng tổ TK&VV chưa tích cực đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, quá
hạn, hồ sơ sổ sách lưu giữ chưa đầy đủ, chưa khoa học; chưa tổ chức sinh hoạt tổ định
kỳ theo quy ước hoạt động; chưa tích cực tuyên truyền, vận động tổ viên tham gia tiết
kiệm nên tỷ lệ tổ viên tham gia đều hàng tháng còn thấp.
2. Phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2021
2.1. Đối với Hoạt động của Ban đại diện
- Căn cứ Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ
về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT-TW và Kết luận số 06-KL/TW;
Kế hoạch số 102/KH-UBND của UBND tỉnh về vệc triển khai thực hiện Kết luận số
06-KL/TW của Ban Bí thư trên địa bàn tỉnh, BĐD HĐQT các huyện, thành phố tham
mưu cho cấp ủy, UBND cùng cấp ban hành kế hoạch triển khai trên địa bàn theo hướng
phát huy hiệu quả tín dụng chính sách xã hội gắn với việc thực hiện các Chương trình
mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu
mẫu và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; Tích cực tham mưu bố trí vốn từ ngân
sách, nguồn vốn có tính chất từ thiện và nguồn vốn hợp pháp khác ủy thác qua
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NHCSXH bổ sung nguồn vốn đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát
nghèo và các đối tượng chính sách khác đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn phát triển sản
xuất, kinh doanh được thụ hưởng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội.
- Chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục phối hợp cùng NHCSXH trên địa bàn tổ
chức tuyên truyền triển khai chương trình cho vay đối với người sử dụng lao động để
trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định
23/2021/QĐ-TTg đảm bảo kịp thời, khách quan, đúng đối tượng.
- BĐD HĐQT các huyện, thành phố tham mưu cho UBND cùng cấp chỉ đạo
UBND cấp xã thành lập Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành phần
cán bộ NHCSXH tham gia theo đúng quy định tại Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg và
tổ chức triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn theo định kỳ làm cơ sở
để NHCSXH cho vay, tạo điều kiện cho các đối tượng chính sách được tiếp cận
nguồn vốn tín dụng ưu đãi vươn lên thoát nghèo bền vững.
- Thực hiện phân bổ, điều chỉnh nguồn vốn kịp thời giữa các địa bàn, giữa các
chương trình theo đúng quy định của NHCSXH Việt Nam, đảm bảo nguồn vốn tín dụng
chính sách luôn được sử dụng triệt để.
- BĐD HĐQT các huyện, thành phố hoàn thành chương trình kiểm tra giám sát năm
trước 30/11/2021. Đặc biệt, các thành viên BĐD là Chủ tịch UBND cấp xã tiếp tục phát
huy vai trò kiểm tra, giám sát và chỉ đạo công tác tín dụng chính sách trên địa bàn xã, giám
sát hoạt động và đảm bảo an toàn của tổ giao dịch xã, tham dự các cuộc họp giao ban tại
các phiên giao dịch, nắm tình hình, kịp thời xử lý những vướng mắc trong thực hiện tín
dụng chính sách trên địa bàn theo phân công.
- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác đối chiếu, phân loại nợ định kỳ trong năm 2021
theo Quy chế phân loại nợ bàn hành kèm theo Quyết định số 976/QĐ-TTg ngày
01/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
- Chỉ đạo chính quyền địa phương, Hội đoàn thể nhận ủy thác và các cơ quan
liên quan phối hợp với NHCSXH triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-HĐQT
ngày 27/9/2021 của HĐQT về việc ban hành quy định xử lý rủi ro trong hệ thống
NHCSXH theo Quyết định số 08/2021/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 của Thủ tướng Chính
phủ; triển khai cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải
tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính
phủ và Văn bản số 8586/NHCS-TDSV ngày 29/9/2021 của Tổng Giám đốc
NHCSXH.
- Thành viên BĐD cấp huyện là Chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo tổ chức Hội đoàn
thể, trưởng thôn xóm, Tổ TK&VV thường xuyên rà soát hộ vay vốn bỏ đi khỏi nơi cư trú
kịp thời báo cáo chính quyền địa phương và NHCSXH phối hợp với các cơ quan có liên
quan (Công an, Bảo hiểm, Thuế ...) kiểm tra, xác minh, tìm kiếm địa chỉ và tìm biện pháp
xử lý, đôn đốc thu hồi vốn cho Nhà nước.
2.2. Hoạt động của Ban giảm nghèo trong việc phối hợp với NHCSXH và Tổ
chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác trên địa bàn
- Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai kịp thời, hiệu quả các chương
trình tín dụng chính sách trên địa bàn, xác định đối tượng vay vốn, nhu cầu vốn,
tham mưu phân bổ vốn đến các thôn, xóm phù hợp với nhu cầu của người dân địa
phương để tổ chức thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao.
- Tham mưu UBND cấp xã chỉ đạo thực hiện rà soát, điều tra hộ nghèo, hộ
cận nghèo theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ về
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quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 làm cơ sở để triển khai đảm
bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng chính sách khác đủ điều kiện và
có nhu cầu vay vốn đều được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần
thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây
dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
- Phối hợp với NHCSXH và các hội đoàn thể trong việc củng cố, kiện toàn tổ
TK&VV hoạt động kém hiệu quả, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa
bàn. Đối với những nơi có nợ quá hạn cao, khó thu cùng với Hội đoàn thể nhận ủy
thác tham mưu cho UBND cấp xã thành lập Tổ thu nợ và có biện pháp kiên quyết xử
lý thu hồi nợ đối với những hộ vay chây ỳ; tìm kiếm thông tin các hộ đi khỏi nơi cư
trú để liên hệ thu hồi nợ và xử lý kịp thời khi hộ vay trở về địa phương.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình tín dụng ưu
đãi và hoạt động của NHCSXH. Phát huy vai trò của Trưởng thôn, đại diện cho chính
quyền cơ sở tham gia giám sát ngay từ khi bình xét cho vay tại các tổ TK&VV; phổ
biến, triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi, quản lý hoạt động của Tổ
TK&VV; nghiên cứu đề xuất tham mưu với các cấp có thẩm quyền cách thức tổ
chức các chương trình tín dụng ưu đãi nhằm phát huy hiệu quả thiết thực, phù hợp
với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
2.3. Hoạt động của NHCSXH
- Theo dõi diễn biến của dịch Covid-19, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống
dịch đảm bảo duy trì hoạt động an toàn, hiệu quả; phối hợp với Hội đoàn thể, cấp ủy
chính quyền cơ sở nắm bắt kịp thời những thiệt hại do ảnh hưởng của dịch để triển
khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn phù hợp cho hộ nghèo và các đối tượng
chính sách khác ổn định đời sống và khôi phục sản xuất kinh doanh.
- Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các đơn vị có liên quan
triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư,
Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số
102/KH-UBND của UBND tỉnh trên địa bàn; tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền
quan tâm bổ sung nguồn vốn nhận ủy thác địa phương, các đơn vị cấp huyện, thành
phố phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu năm 2021 và tham mưu đưa
vào dự chi ngân sách chỉ tiêu của năm 2022.
- Tập trung cho vay các chương trình tín dụng chính sách, ưu tiên giải ngân
chương trình học sinh sinh viên (HSSV) học kỳ I năm học 2021-2022, tạo điều kiện
cho học sinh sinh viên có tiền nộp học kịp thời; tiếp tục thực hiện tốt chương trình
cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị định 68/NQCP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
- Tích cực huy động các nguồn vốn, tiền gửi của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn,
đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng
tâm năm 2021.
- Tiếp tục phối hợp Hội đoàn thể nhận ủy thác chủ động tham mưu cấp ủy, chính
quyền địa phương củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng đối với những đơn vị có chất
lượng tín dụng thấp, TK&VV trung bình, yếu, tập trung đôn đốc thu hồi, xử lý nợ đến
hạn, nợ quá hạn, tìm kiếm thông tin người vay đi khỏi địa phương để đôn đốc thu hồi
vốn, phấn đấu giảm tỷ lệ quá hạn so với đầu năm.
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- Hoàn thành kế hoạch kiểm tra năm, thực hiện phúc tra một số đơn vị và tăng cường
công tác kiểm tra giám sát từ xa để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai sót, tồn tại nhằm
nâng cao chất lượng hoạt động.
- Phối hợp với các Hội đoàn thể, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên
truyền, tập huấn đảm bảo 100% các cán bộ tham gia vào hoạt động tín dụng chính
sách đều được tập huấn, các chủ trương chính sách mới được phổ biến kịp thời.
2.4. Đối với các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác
- Các Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp tỉnh, cấp huyện chủ động xây dựng kế
hoạch triển khai thực hiện Kết luận 102/KH-UBND của UBND tỉnh phù hợp với
nhiệm vụ, chức năng trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội.
- Tuyên truyền đến người vay, HSSV thủ tục xin giấy xác nhận của Nhà trường,
mở tài khoản nhận tiền vay bằng chuyển khoản trong trường hợp thực hiện giãn cách
xã hội, học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid -19, để làm thủ tục vay vốn
chương trình HSSV năm học 2021-2022.
- Chỉ đạo tổ chức Hội nhận ủy thác các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả các
nội dung ủy thác, phối hợp chặt chẽ với NHCSXH triển khai các giải pháp củng cố,
nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của các tổ TK&VV, chất lượng hoạt động
ủy thác của tổ chức Hội nhận ủy thác các cấp; phân tích, làm rõ nguyên nhân, có giải
pháp phù hợp đối với với tổ TK&VV trung bình, yếu phấn đấu giảm số tổ trung bình,
không còn tổ yếu; thường xuyên rà soát các tổ có số lượng tổ viên thấp, tổ viên trong
cùng tổ không theo cụm dân cư liền kề, Ban quản lý tổ hoạt động kém hiệu quả...để có
giải pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.
- Hội nhận ủy thác cấp xã, Ban quản lý tổ TK&VV chủ động rà soát, phân
tích cụ thể từng món nợ quá hạn, tìm biện pháp đôn đốc, xử lý; tham mưu cho
chính quyền địa phương xử lý các trường hợp nợ chây ỳ, nợ khó đòi, thường xuyên
tìm kiếm thông tin hộ vay đi khỏi địa phương để đôn đốc thu hồi nợ, phấn đấu các
Hội đoàn thể đều giảm được nợ quá hạn so với đầu năm; giám sát hộ vay và theo dõi
nắm bắt tình hình sử dụng vốn của hộ vay; phối hợp với NHCSXH nâng cao chất
lượng, hiệu quả và đảm bảo an toàn cho hoạt động giao dịch xã.
- Chỉ đạo đôn đốc các cấp Hội hoàn thành kế hoạch kiểm tra năm đảm bảo về số
lượng và chất lượng. Đồng thời, tăng cường kiểm tra những nơi có chất lượng hoạt
động thấp, nợ quá hạn cao. Chỉ đạo tổ chức CTXH cấp xã thực hiện tốt việc giám sát
toàn diện các hoạt động của Tổ TK&VV, tham gia giám sát đầy đủ các phiên giao dịch
tại xã, hướng dẫn cho Ban quản lý Tổ và tổ viên khi đến giao dịch với ngân hàng.
- Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền về tín dụng chính sách xã hội; tư vấn,
hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn hiệu quả.
2.5. Một số đề xuất sự phối hợp của các đơn vị liên quan
- Đề nghị Mặt trận tổ quốc các cấp thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện
xã hội đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Phát huy vai trò nòng cốt trong
công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và
chủ trương, cơ chế, chính sách của tỉnh liên quan hoạt động tín dụng chính sách xã
hội, đảm bảo các chủ trương, cơ chế chính sách đến được với người dân, nhất là
người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
- Ngành Kế hoạch - Tài chính hàng năm tham mưu UBND cùng cấp cân đối, bố
trí trong dự toán ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH theo hướng năm sau cao
hơn năm trước đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các
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đối tượng chính sách khác đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, kinh
doanh được thụ hưởng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội.
- Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND các cấp lồng
ghép nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội với các nguồn vốn từ các chương trình,
dự án để phát huy hiệu quả của các hoạt động đầu tư, phấn đấu mục tiêu hoàn thành
các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu theo Kế hoạch 82/KHUBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU
ngày 18/6/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới nâng
cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.
- NHCSXH chủ động phối hợp, vận động các tổ chức, cơ quan, đoàn thể thực
hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc mở tài khoản tiền gửi, gửi các khoản tiền từ
các quỹ tại NHCSXH, để tăng cường nguồn lực cho hoạt động tín dụng chính sách
xã hội, góp phần vào giảm cấp bù cho ngân sách nhà nước.
- Các cơ quan Thông tin truyền thông, Báo, Đài PT-TH địa phương thường
xuyên tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,
các chính sách mới về các chương trình tín dụng chính sách xã hội./.
Nơi nhận:
- HĐQT NHCSXH Việt Nam;
- Thành viên BĐD HĐQT NHCSXH tỉnh;
- BĐD HĐQT NHCSXH các huyện, thành phố;
- NHCSXH tỉnh, các huyện;
- Lưu: VP1, VP6.
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