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DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng nhân dân,
Ủy ban nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân
và Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI
_________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ MƯỜI CHÍN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa
phương năm 2019;
Trên cơ sở xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Thường
trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, các Ban HĐND
tỉnh; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu
HĐND tỉnh tại Kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. HĐND tỉnh cơ bản tán thành kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân
và bài học kinh nghiệm được nêu trong các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021
của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, các
Ban HĐND tỉnh.
Triển khai thực hiện các nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2016-2021 trong bối cảnh
vừa thuận lợi vừa có khó khăn, thách thức đan xen nhất là những năm cuối nhiệm
kỳ dịch Covid-19 đã tác động nặng nề đến kinh tế - xã hội của tỉnh, song dưới sự
lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng; sự giám sát chặt chẽ của HĐND; sự
điều hành quyết liệt của chính quyền các cấp; sự phối hợp của Mặt trận và các
đoàn thể chính trị, xã hội; sự đoàn kết nhất trí và đồng thuận cao của các tầng lớp
Nhân dân trong tỉnh và đồng hành của các doanh nghiệp, trong 5 năm qua kinh tế xã hội của tỉnh đạt được những kết quả quan trọng, tương đối toàn diện trên các
lĩnh vực. So với Nghị quyết của HĐND tỉnh đề ra, có 15/18 chỉ tiêu đạt và vượt kế
hoạch, đóng góp quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung
của đất nước, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và nhà nước.
1. Đối với hoạt động của các cơ quan HĐND tỉnh
Hoạt động của HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục đổi mới
nội dung, hình thức hoạt động có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng tổ chức
các kỳ họp đã được nâng lên. HĐND tỉnh đã đề cao tinh thần trách nhiệm và trí tuệ
tập thể quyết định nhiều vấn đề quan trọng hợp lòng dân, đáp ứng được yêu cầu,
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các nghị quyết của HĐND tỉnh ban
hành đã kịp thời cụ thể hóa các chính sách của Trung ương khơi dậy các tiềm năng
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của tỉnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, được Nhân dân đồng tình ủng hộ.
Hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh ngày
càng hiệu quả, đi vào chiều sâu, nhiều kiến nghị sát, đúng, có tính khả thi cao đã
giúp UBND tỉnh và các địa phương kịp thời phát hiện thiếu sót và chấn chỉnh trong
hoạt động điều hành; hoạt động chất vấn, giải trình giữa hai kỳ họp thu hút sự quan
tâm của cử tri và Nhân dân trong tỉnh; hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh
đi vào nền nếp, chất lượng, nhiều nội dung mang tính phản biện cao; hoạt động
tiếp xúc cử tri, tiếp công dân được quan tâm chỉ đạo đổi mới về nội dung và
phương pháp, những vấn đề bức xúc trong Nhân dân được nắm bắt kịp thời và kiến
nghị các cơ quan hữu quan giải quyết có hiệu quả, được cử tri trong tỉnh ghi nhận
và đánh giá cao.
Bên cạnh những kết quả đạt được, HĐND tỉnh cũng còn những hạn chế, tồn
tại như: Hoạt động giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh còn lúng túng về phương
pháp, nội dung, số lượng các cuộc giám sát còn ít; số đại biểu chất vấn tại các kỳ
họp chưa nhiều; có nội dung chất vấn còn mang tính sự vụ. Một số ý kiến trả lời
chất vấn của đại biểu tại các kỳ họp còn chung chung, chưa cụ thể. Công tác giám
sát thực hiện lời hứa sau chất vấn chưa được kiểm tra, đôn đốc; việc giám sát thực
hiện kiến nghị sau giám sát có lúc, có nơi chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt, đến
nay vẫn còn một số kiến nghị chưa được giải quyết xong.
2. Đối với UBND tỉnh
UBND tỉnh đã tích cực đổi mới, quyết liệt trong thực hiện chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn. Tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ, hiệu quả
các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên tất cả các lĩnh vực. Trong năm cuối
của nhiệm kỳ, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã tác động không nhỏ đến đời sống,
kinh tế - xã hội của tỉnh, song dưới sự chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt của UBND tỉnh
trong triển khai quyết liệt nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa đẩy
mạnh phát triển kinh tế - xã hội, do đó, kinh tế - xã hội của tỉnh trong các năm liên
tục phát triển, tốc độ tăng trưởng hằng năm giai đoạn 2016-2020 tăng 7,55%; quy
mô nền kinh tế năm 2020 gấp 1,63 lần so với năm 2015; GRDP bình quân đầu
người đạt 51,9 triệu đồng, tăng 1,48% so với năm 2015; tổng vốn đầu tư toàn xã
hội tăng bình quân 13,95%/năm, đến cuối năm 2020 gấp 1,92 lần so với năm 2015;
cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; an sinh xã hội được quan tâm
đúng mức; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng - an ninh được đảm bảo,
trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân
tiếp tục được nâng lên; bộ mặt nông thôn, đô thị không ngừng được đổi mới. Bên
cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số mặt tồn tại như sau: Còn 03/18 chỉ
tiêu không đạt nghị quyết HĐND tỉnh đề ra, gồm: thu nhập bình quân đầu người,
kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, nguyên nhân không đạt
chủ yếu là do tác động của dịch Covid-19; một số công việc chậm được triển khai
thực hiện (như đề án tái cơ cấu nông nghiệp; rà soát hiện trạng, điều chỉnh quy
hoạch 3 loại rừng;...); công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch có nơi còn buông
lỏng ở một số địa phương; chất lượng tăng trưởng kinh tế của tỉnh chưa cao, mức
độ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp,
công nghiệp và du lịch; việc huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển còn khó
khăn, nhiều dự án thu hút đầu tư chậm triển khai và triển khai chậm tiến độ; công
tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường có lúc, có nơi còn
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buông lỏng ở một số địa phương; chất lượng giảm nghèo chưa thật sự bền vững;
việc ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất và đời sống chưa nhiều; nhân
lực, cơ sở vật chất trang thiết bị ngành y tế chuyên sâu chưa đáp ứng được yêu cầu;
chất lượng giáo dục giữa các vùng, các địa phương nhất là vùng khó khăn, vùng
sâu, vùng xa còn chênh lệch lớn; việc rà soát, đề xuất nội dung trình các kỳ họp
HĐND tỉnh có lúc chưa kịp thời, chưa đảm bảo hồ sơ, số lượng tờ trình, dự thảo
nghị quyết trình HĐND tỉnh nhưng xin rút không trình tại các kỳ họp còn nhiều;....
3. Đối với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã thực hiện tốt công tác thực hành quyền
công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; đã tích cực chủ động, phát hiện nhiều sơ hở,
thiếu sót, vi phạm trong hoạt động tư pháp cũng như trong lĩnh vực quản lý nhà
nước về trật tự - xã hội. Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị
khởi tố, kiểm sát điều tra, truy tố các vụ án hình sự đều đạt và vượt chỉ tiêu ngành
đề ra. Công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố
cáo trong hoạt động tư pháp được quan tâm. Thực hiện tốt công tác phối hợp với
cơ quan chức năng trong đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm,
đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn có
án hình sự trả hồ sơ để điều tra bổ sung và một số án dân sự bị hủy do lỗi chủ quan
của Kiểm sát viên; qua phản ánh kiến nghị của công dân có tình trạng vi phạm quy
định tại một số Trại tạm giam, tạm giữ trên địa bàn tỉnh.
4. Đối với Tòa án nhân dân tỉnh
Tòa án nhân dân hai cấp đã duy trì và thực hiện tốt theo chức năng, nhiệm vụ
được giao. Tỷ lệ giải quyết án theo thủ tục tố tụng hình sự, thủ tục tố tụng dân sự
và thủ tục tố tụng hành chính đều đạt và vượt so với chỉ tiêu ngành đề ra; án hình
sự được xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp nào kết
án oan sai. Các vụ án trọng điểm, án được dư luận xã hội quan tâm đều được
nghiên cứu kỹ, đưa ra xét xử, đáp ứng kịp thời yêu cầu chính trị tại địa phương;
Hội thẩm nhân dân hai cấp đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm góp phần quan
trọng vào phán quyết của Hội đồng xét xử trong từng vụ án cụ thể... Tuy nhiên,
trong số án đã giải quyết vẫn còn án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán;
vẫn còn một số bản án tuyên không rõ, bị cơ quan Thi hành án dân sự yêu cầu giải
thích, đính chính hoặc bổ sung; có đơn vị tỷ lệ giải quyết án thấp hơn so với quy
định chung của hệ thống ngành Tòa án; còn có công chức bị kỷ luật, kiểm điểm rút
kinh nghiệm do các sai sót trong công tác chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức công
vụ; trong quá trình xét xử vẫn còn có một số sai sót, vi phạm được phát hiện qua
hoạt động kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp.
Điều 2. Trên cơ sở những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và qua tổng hợp
các báo cáo, thẩm tra của các Ban và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại kỳ họp,
HĐND tỉnh đề nghị trong thời gian tới các cơ quan cần tiếp tục phát huy kết quả
đạt được, khắc phục những hạn chế, đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện tốt
chức năng, nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả, cụ thể như sau:
1. Đối với hoạt động của các cơ quan HĐND tỉnh
a) Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát
huy dân chủ, chủ động, sáng tạo, công khai, minh bạch, bảo đảm HĐND thật sự là
cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.
b) Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, đặc biệt
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là tăng cường giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật ở địa phương và việc
thực hiện nghị quyết của HĐND, những vấn đề lớn, quan trọng hoặc bức xúc trong
xã hội, việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát; đẩy mạnh hoạt động chất
vấn, giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh.
c) Nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương,
nhất là các giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh,
kịp thời cụ thể hóa các chính sách của Trung ương nhằm khơi dậy các tiềm năng
và nguồn lực cho phát triển; cải thiện nhanh bộ mặt đô thị và nông thôn, nâng cao
đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.
d) Tăng cường gắn bó mật thiết với cử tri và Nhân dân; nâng cao hiệu quả các
hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.
đ) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động của HĐND, tiếp tục kiện
toàn và nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ của Văn phòng Đoàn ĐBQH và
HĐND tỉnh; đảm bảo các điều kiện để đại biểu HĐND hoạt động, nhằm thực hiện
tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định.
e) Tăng cường phối hợp công tác giữa HĐND, các cơ quan của HĐND với
UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các
cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tạo sự chủ động, thống nhất kịp thời trong
triển khai công việc, đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn nữa.
2. Đối với UBND tỉnh
a) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội,
đảm bảo quốc phòng - an ninh với các giải pháp toàn diện, hiệu quả nhằm phấn
đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết của HĐND tỉnh đã đề ra.
b) Bám sát vào các chủ trương, chính sách của Trung ương, Nghị quyết của
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của HĐND, phối hợp chặt chẽ với
UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, cộng đồng doanh
nghiệp trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc
phòng - an ninh trong cả giai đoạn và từng năm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao
trong quá trình tổ chức thực hiện.
c) Phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, dám nghĩ, dám làm,
dám chịu trách nhiệm. Xây dựng đội ngũ công chức có bản lĩnh chính trị vững
vàng, phẩm chất đạo đức, có trình độ, năng lực, có tâm huyết, gắn với xây dựng tổ
chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
d) Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh để làm
cơ sở cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Giải quyết tốt việc bảo vệ môi trường
sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu, coi khoa học - công nghệ và sử dụng có
hiệu quả các nguồn lực là nền tảng quan trọng, là động lực cho phát triển.
e) Tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại đã nêu trong báo cáo công tác
nhiệm kỳ của UBND tỉnh; đồng thời quan tâm một số nội dung sau: Tập trung chỉ
đạo các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2021-2026 theo quy định tại Luật Đầu tư công năm 2019; hoàn thiện hồ
sơ trình cấp có thẩm quyền cho chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất
rừng thuộc vùng tưới của Dự án thủy lợi Ia Mơr - huyện Chư Prông nhằm phát huy
hiệu quả đầu tư của Dự án; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án tái cơ cấu ngành
nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
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quan tâm bố trí ngân sách để tăng tỷ lệ quy hoạch chi tiết, phân khu... theo thẩm
quyền trên địa bàn toàn tỉnh.
f) Tiến hành đồng bộ công tác cải cách thủ tục hành chính góp phần thúc đẩy
tăng trưởng kinh tế, cải thiện mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ
chức và cá nhân, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong giải quyết công việc
hành chính có liên quan.
g) Khai thác, phát huy những tiềm năng, lợi thế sẵn có gắn với đổi mới, sáng
tạo, vận dụng linh hoạt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước vào thực tiễn của địa phương để huy động các nguồn lực cho đầu tư phát
triển, làm cơ sở cho công tác quản lý và phát triển kinh tế vùng, đô thị, nhất là hạ
tầng vùng động lực, khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế để thu hút đầu tư.
h) Phát động, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; chú
trọng công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời, nghiêm
minh đối với các hành vi sai phạm.
3. Đối với Tòa án nhân dân tỉnh
a) Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về cải cách tư pháp theo chủ
trương của Đảng để xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, công
bằng, nghiêm minh. Tuân thủ chặt chẽ và bảo đảm thực hiện nghiêm các nguyên
tắc trong hoạt động tố tụng. Tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả
công tác giải quyết vụ án, vụ việc, phát hiện vi phạm pháp luật và tội phạm, bảo
đảm việc điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ
lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.
b) Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra việc giải quyết các loại án đối với
Tòa án nhân dân cấp huyện có tỷ lệ giải quyết án thấp. Bên cạnh đó, tổ chức kiểm
điểm, rút kinh nghiệm đối với những sai sót trong công tác chuyên môn, hạn chế
thấp nhất tỷ lệ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán và hội đồng xét xử.
c) Nâng cao hiệu quả hoạt động của Tòa án nhân dân, xây dựng đội ngũ cán
bộ Tòa án nhân dân trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, đủ năng lực, bản lĩnh
để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; thường xuyên kiểm tra, thanh tra nội bộ, tăng
cường kỷ luật, kỷ cương, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm, tiêu cực
trong hoạt động tư pháp.
c) Từng bước hiện đại hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và tăng
cường các điều kiện bảo đảm để Tòa án nhân dân tỉnh thực hiện tốt chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn.
4. Đối với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
a) Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về cải cách tư pháp theo chủ
trương của Đảng để xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, công
bằng, nghiêm minh.
b) Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư
pháp; kịp thời phát hiện các vụ án tham nhũng trong hoạt động tư pháp và xâm
phạm hoạt động tư pháp; bảo đảm quyền con người, quyền công dân được tôn
trọng và bảo vệ; tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các đơn khiếu nại về oan,
sai, các vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài.
c) Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán
bộ, nhất là các chức danh tư pháp. Chú trọng công tác kiểm sát điều tra và kiểm sát
xét xử để hạn chế thấp nhất các vụ án phải trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố
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tụng; thực hiện nghiêm việc kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự để
kịp thời khắc phục các sai phạm xảy ra (nếu có).
d) Qua kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi
tố đối với một số lĩnh vực quản lý nhà nước tội phạm có tính phổ biến trong thời
gian qua, ngành kiểm sát cần có kiến nghị, cảnh báo kịp thời nhằm hạn chế, phòng
ngừa những hành vi vi phạm pháp luật có thể xảy ra như: Công tác quản lý và bảo
vệ rừng, vấn đề phân lô bán nền, việc xử lý các vụ án liên quan đến lĩnh vực tài
chính - ngân sách, lĩnh vực đất đai,… Ngành Kiểm sát nên có kiến nghị dự báo,
cảnh báo các sai phạm trong một số lĩnh vực trên cho chính quyền địa phương có
giải pháp khắc phục trong thời gian tới, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản
lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.
e) Từng bước hiện đại hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và tăng
cường các điều kiện bảo đảm để Viện kiểm sát nhân dân thực hiện tốt chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn.
Điều 3.
1. Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân,
các Ban HĐND tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn luật định chỉ đạo và tổ
chức thực hiện Nghị quyết này.
2. HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND, Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên căn cứ chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
3. HĐND tỉnh kêu gọi đồng bào, chiến sĩ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh
nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi mục tiêu phát
triển kinh tế - xã hội hằng năm và nhiệm kỳ đến; tổ chức thành công cuộc bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 20212026; đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng luật, an toàn,
tiết kiệm.
Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI, Kỳ họp thứ Mười chín
thông qua ngày 09 tháng 4 năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
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