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CHÍNH PHỦ 
_____ 

Số : 34/2007/NQ-CP 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________ 

Hà Nội, ngày  03  tháng  7  năm 2007 

 
 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về một số giải pháp ñể thực hiện việc cải tạo, 

xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp 
_____ 

 
Hiện nay tại các ñô thị trên cả nước có nhiều nhà chung cư ñược xây 

dựng từ trước những năm 1990 ñang bị hư hỏng hoặc xuống cấp nghiêm 
trọng cần ñược cải tạo, xây dựng lại. 

Tại phiên họp ngày 03 và 04 tháng 5 năm 2007, Chính phủ ñã quyết nghị 
những vấn ñề sau:  

I. Mục tiêu, yêu cầu  

1. Thống nhất chủ trương triển khai việc cải tạo, xây dựng lại các chung 
cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp nhằm tạo ra các khu nhà ở mới có chất lượng tốt 
hơn, góp phần cải thiện và nâng cao ñiều kiện sống của nhân dân, cải tạo bộ 
mặt kiến trúc ñô thị theo hướng văn minh, hiện ñại. 

2. Việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ phải ñược thực hiện theo 
nguyên tắc xã hội hoá, khai thác lợi ích từ dự án ñể tự cân ñối về tài chính và 
ñáp ứng ñủ quỹ nhà ở ñể phục vụ nhu cầu tái ñịnh cư tại chỗ, hạn chế việc ñầu 
tư từ ngân sách, ñảm bảo hài hoà lợi ích của người sử dụng nhà ở, lợi ích của 
nhà ñầu tư. Nhà nước lấy lợi ích chung của cộng ñồng dân cư với các mục 
tiêu xã hội làm chủ ñạo. ðảm bảo cho các hộ dân ñược tái ñịnh cư phải tốt 
hơn chỗ ở cũ cả về diện tích, chất lượng cũng như môi trường sống. Việc phá 
dỡ nhà ở ñể thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ phải tuân thủ theo các 
quy ñịnh tại Mục 4 Chương IV của Luật Nhà ở.  

3. Chính quyền các ñịa phương cần xây dựng lộ trình, kế hoạch cụ thể 
trong việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên ñịa bàn theo nguyên tắc ưu 
tiên triển khai trước ñối với các chung cư bị hư hỏng nặng, môi trường sống 
không ñảm bảo. Phấn ñấu ñạt mục tiêu ñến năm 2015 hoàn thành việc cải tạo, 
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xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp hoặc ñã hết niên hạn sử 
dụng tại các ñô thị trên cả nước.      

4. Công tác cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ cần phải ñược thực 
hiện ñồng bộ theo dự án tổng thể, có phương án quy hoạch - kiến trúc hợp lý, 
có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ñồng bộ cho toàn bộ khu vực cần 
cải tạo, phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng hiện ñại nhằm ñáp ứng 
nhu cầu của cuộc sống ñô thị hiện tại và tương lai; tránh tình trạng triển khai 
manh mún, cục bộ và nhỏ lẻ; chú trọng khai thác tầng hầm ñể phục vụ nhu 
cầu dịch vụ công cộng (bãi ñỗ xe, trung tâm thương mại...). 

5. ðối với các chung cư cũ bị hư hỏng nặng, lún nứt ở mức ñộ nguy 
hiểm, các ñịa phương cần có kế hoạch di dời khẩn cấp các hộ dân ñang sinh 
sống ñể thực hiện việc phá dỡ, xây dựng lại. Những trường hợp bắt buộc phải 
thực hiện việc phá dỡ, xây dựng lại nhưng không huy ñộng ñược các thành 
phần kinh tế tham gia ñầu tư thì Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương cần chỉ ñạo các cơ quan chức năng lập dự án và kế hoạch 
cụ thể ñể thực hiện việc xây dựng lại bằng ngân sách nhà nước.  

6. Phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền ñịa phương và nhân dân 
trong việc xây dựng lại các chung cư cũ. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, 
vận ñộng kết hợp với các biện pháp xử lý cương quyết, kịp thời theo quy ñịnh 
của pháp luật ñể ñảm bảo triển khai dự án theo ñúng tiến ñộ vì lợi ích chung 
của cộng ñồng, ñảm bảo ổn ñịnh, trật tự xã hội.  

II. Các giải pháp và cơ chế, chính sách cụ thể 

1. Giải pháp thu hút các nhà ñầu tư: 

a) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chung 
cư bị hư hỏng, xuống cấp (sau ñây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) có 
trách nhiệm chỉ ñạo các cơ quan chức năng tổ chức khảo sát, ñánh giá và công 
khai danh mục các khu chung cư cũ cần cải tạo, xây dựng lại trên ñịa bàn ñể 
thu hút các nhà ñầu tư trong và ngoài nước ñăng ký tham gia. ðối với các dự án 
chưa có nhà ñầu tư tham gia thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ñược phép lựa chọn 
chủ ñầu tư. Nếu dự án có từ hai nhà ñầu tư trở lên ñăng ký tham gia thì thực 
hiện lựa chọn chủ ñầu tư theo phương thức ñấu thầu. Việc lựa chọn chủ ñầu tư 
dự án thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên ñối với các nhà ñầu tư có kinh nghiệm, 
có khả năng tài chính và có phương án bố trí tạm cư, tái ñịnh cư hợp lý nhất;   

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm chỉ ñạo việc rà soát lại các 
dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp ñã giao cho các 
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chủ ñầu tư nhưng không triển khai hoặc triển khai chậm theo tiến ñộ quy ñịnh, 
ñặc biệt cần chú trọng xem xét lại năng lực của chủ ñầu tư về kinh nghiệm, 
năng lực tài chính và khả năng bố trí tái ñịnh cư, tạm cư. Nếu chủ ñầu tư không 
ñáp ứng yêu cầu thì phải thay thế ngay chủ ñầu tư mới có ñủ năng lực ñể ñảm 
nhận việc ñầu tư. Chủ ñầu tư cũ sẽ ñược hoàn trả các chi phí hợp lý ñã bỏ ra. 
Khuyến khích các nhà ñầu tư nước ngoài có năng lực và kinh nghiệm tham gia 
ñầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp;  

c) Cho phép chủ ñầu tư dự án ñược quyết ñịnh lựa chọn ñơn vị tư vấn, 
nhà thầu xây dựng hoặc tự thiết kế, thi công xây lắp (nếu có ñủ năng lực theo 
quy ñịnh của pháp luật về xây dựng) ñối với hạng mục công trình, công trình 
trong phạm vi dự án ñược ñầu tư xây dựng bằng nguồn vốn của chủ ñầu tư 
(ñối với hạng mục công trình, công trình ñược ñầu tư xây dựng bằng nguồn 
vốn ngân  sách thì phải thực hiện ñấu thầu); 

d) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ñược phép ban hành các cơ chế, chính sách 
theo thẩm quyền ñể khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia ñầu tư cải 
tạo, xây dựng lại chung cư cũ phù hợp với quy ñịnh của pháp luật về ñầu tư 
và tình hình cụ thể của từng ñịa phương. 

2. Giải pháp về quy hoạch - kiến trúc:  

a) Ủy ban nhân dân các cấp theo thẩm quyền có trách nhiệm tổ chức lập  
(hoặc ñiều chỉnh) và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) ñối 
với các khu vực có chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp hoặc hết niên hạn sử 
dụng trên phạm vi ñịa bàn. Trong quá trình lập (hoặc ñiều chỉnh) quy hoạch 
chi tiết xây dựng phải lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân liên quan và sau khi 
ñược phê duyệt phải công bố rộng rãi, công khai trong phạm vi ñịa giới hành 
chính do mình quản lý ñể các tổ chức, cá nhân trong khu vực quy hoạch biết, 
kiểm tra và thực hiện theo quy ñịnh của pháp luật về xây dựng;  

b) Trong quá trình lập (hoặc ñiều chỉnh), phê duyệt quy hoạch chi tiết 
xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ñược phép xem xét, ñiều chỉnh các chỉ 
tiêu quy hoạch (gồm mật ñộ xây dựng, hệ số sử dụng ñất, quy mô dân số, 
chiều cao tầng) ñối với các khu vực có dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư 
cũ nhằm ñảm bảo khả năng cân ñối tài chính, hiệu quả kinh tế, xã hội của 
từng dự án và phù hợp với ñiều kiện cụ thể của từng ñịa phương; 

c) Khi tiến hành cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, phải ưu tiên dành 
phần diện tích nhất ñịnh ñể phục vụ các nhu cầu công cộng; chú trọng ña dạng 
hoá việc thiết kế các căn hộ mới có quy mô diện tích khác nhau ñể ñáp ứng 
nhu cầu của từng loại ñối tượng. Diện tích tối thiểu của căn hộ chung cư dành 
ñể bồi thường cho các hộ tái ñịnh cư ñảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn diện 
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tích tối thiểu của nhà ở xã hội theo quy ñịnh của Luật Nhà ở (diện tích mỗi 
căn hộ không thấp hơn 30 m2 sàn). Diện tích tối thiểu của căn hộ chung cư ñể 
kinh doanh ñảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn diện tích tối thiểu của nhà ở 
thương mại (diện tích mỗi căn hộ không thấp hơn 45 m2 sàn).   

3. Giải pháp về ñất ñai: 

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, cho phép chủ ñầu tư dự án ñược  
chuyển mục ñích sử dụng một phần diện tích ñất trong dự án ñể phục vụ nhu 
cầu kinh doanh, dịch vụ nhằm ñảm bảo hiệu quả về tài chính của từng dự án 
trên cơ sở ñảm bảo phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng do cơ quan có 
thẩm quyền phê duyệt; 

b) Chủ ñầu tư dự án ñược miễn tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất ñối với 
toàn bộ diện tích ñất ñược giao (hoặc thuê) ñể thực hiện dự án (kể cả phần 
diện tích ñược phép chuyển mục ñích sử dụng ñất trong phạm vi dự án theo 
phương án ñã ñược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt). 

4. Giải pháp về tài chính: 

a) Tuỳ theo ñiều kiện cụ thể của từng ñịa phương, Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh xem xét, quyết ñịnh cho phép chủ ñầu tư dự án ñược vay một tỷ lệ vốn 
ñầu tư  (tối ña không vượt quá 70% giá trị xây lắp và thiết bị của dự án) từ 
Quỹ ñầu tư phát triển hoặc Quỹ phát triển nhà ở của ñịa phương (nếu có); 
quyết ñịnh việc hỗ trợ vốn ñầu tư ñể xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật 
ngoài phạm vi dự án và một số công trình hạ tầng xã hội thiết yếu trong phạm 
vi dự án; 

b) Chủ ñầu tư dự án ñược áp dụng thuế suất, thuế thu nhập doanh nghiệp 
là 10% trong 15 năm, kể từ khi bắt ñầu hoạt ñộng kinh doanh, ñược miễn thuế 
trong 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp 
trong 09 năm tiếp theo; ñối với diện tích nhà ở phục vụ tái ñịnh cư tại chỗ 
không thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng;  

c) Các tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân thuộc diện ñược tái ñịnh cư tại chỗ 
không phải nộp lệ phí trước bạ khi cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; 

d) ðối với những trường hợp không có nhu cầu tái ñịnh cư tại chỗ, nếu 
các chủ sở hữu ñó bán căn hộ cũ thuộc quyền sở hữu của mình cho chủ ñầu tư 
ñể chuyển ñến nơi ở khác thì ñược miễn các loại thuế liên quan tới việc mua 
bán căn hộ cũng như thuế thu nhập cá nhân (nếu có); 
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ñ) Chủ ñầu tư dự án ñược phép kinh doanh theo quy ñịnh của pháp luật 
ñối với diện tích các căn hộ còn lại và diện tích các công trình kinh doanh, 
dịch vụ trong phạm vi dự án (nếu có) sau khi hoàn thành tái ñịnh cư tại chỗ. 

5. Giải pháp về bồi thường, bố trí tạm cư và tái ñịnh cư: 

a) Chủ ñầu tư dự án phải lập phương án bồi thường, bố trí tạm cư, tái 
ñịnh cư cho những người ñang sở hữu, sử dụng hợp pháp nhà ở tại chung cư 
cũ trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt trước khi thực hiện việc 
phá dỡ chung cư cũ; 

b) Việc bồi thường, bố trí tạm cư, tái ñịnh cư ñược thực hiện thông qua 
hình thức thanh toán bằng tiền hoặc bằng nhà ở trong phạm vi dự án (sau khi 
cải tạo, xây dựng lại) hoặc bằng nhà ở tại các ñịa ñiểm khác; 

c) Trường hợp chủ sở hữu căn hộ không có nhu cầu tái ñịnh cư tại chỗ 
sau khi dự án hoàn thành thì ñược phép bán căn hộ của mình cho chủ ñầu tư 
theo giá thoả thuận trước khi thực hiện việc phá dỡ chung cư cũ; 

d) Người ñang thuê chung cư cũ thuộc sở hữu Nhà nước (chưa mua theo 
Nghị ñịnh số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ), nếu có nhu 
cầu sở hữu căn hộ mới thì ñược giải quyết mua căn hộ ñó theo mức giá do Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh quy ñịnh; nếu có nhu cầu tiếp tục thuê thì ñược thuê 
căn hộ mới theo giá thuê nhà ở xã hội do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành; 

ñ) Các trường hợp tự cơi nới, xây dựng công trình trên ñất lấn chiếm tại 
khu vực dự án không ñược bồi thường về ñất (trừ trường hợp ñã ñược cấp 
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng ñất ở theo quy ñịnh 
của pháp luật), chỉ ñược ưu tiên mua căn hộ trong phạm vi dự án theo giá kinh 
doanh (nếu có nhu cầu) và ñược hỗ trợ bằng tiền tương ñương 10% giá xây 
dựng mới công trình ñó ñể thực hiện việc phá dỡ, di chuyển; 

e) Các công trình hạ tầng xã hội hiện có (nhà trẻ, trường học, trạm y tế...) 
trong khu chung cư cũ, nếu phải phá dỡ thì chủ ñầu tư dự án có trách nhiệm 
bồi thường cho chủ sở hữu bằng tiền hoặc công trình mới với diện tích tương 
ñương diện tích cũ ñã thu hồi trước khi phá dỡ; 

g) Cho phép chủ ñầu tư dự án áp dụng một số cơ chế sau ñây: 

- Hỗ trợ thêm diện tích hoặc bù thêm bằng tiền cho các tổ chức, hộ gia 
ñình, cá nhân thuộc diện tái ñịnh cư (kể cả các trường hợp ñã có sở hữu hoặc 
ñang thuê nhà ở) ñể thực hiện mục tiêu giải phóng nhanh mặt bằng, ñẩy 
nhanh tiến ñộ dự án trên cơ sở ñảm bảo hiệu quả ñầu tư; 



COÂNG TY COÅ PHAÀN TÖ VAÁN THIEÁT KEÁ XAÂY DÖÏNG & KIEÅM ÑÒNH BAÙCH KHOA VIEÄT 
(BACH KHOA VIET CONSULTING DESIGN CONSTRUCTION &VERIFY CORPORATION) 

TEL: (08)-2 969 139 / 8 443 399  FAX: (08)-9 971 846 

Website: www.polycons.vn             Emai: bkv@polycons.vn  

 

 

NghNghNghNgh� Quy	t � Quy	t � Quy	t � Quy	t     34/2007/NQ-CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Trang Trang Trang Trang 6666////8888    

 

6

- Các trường hợp ñang ở tầng thấp phải chuyển lên tầng cao ñược xem 
xét, hỗ trợ thêm diện tích (hoặc bù bằng tiền) tuỳ theo ñiều kiện cụ thể của 
từng dự án; 

- Ngoài phần diện tích ñã bồi thường, kể cả phần diện tích hỗ trợ tăng 
thêm (nếu có), phần diện tích dôi dư của căn hộ tái ñịnh cư (nếu có) ñược 
thanh toán theo giá kinh doanh; 

- Trường hợp tái ñịnh cư là hộ gia ñình ñông người, có nhu cầu tách hộ 
thì người có nhu cầu cần ñăng ký sớm với chủ ñầu tư dự án ñể chủ ñầu tư dự 
án biết và có trách nhiệm ưu tiên giải quyết bán hoặc cho thuê thêm căn hộ 
khác trong cùng dự án ñó theo giá kinh doanh; 

- Các hộ có sở hữu diện tích ở tầng một (tầng trệt) tại chung cư cũ phải 
chuyển lên tầng cao hơn sau khi dự án hoàn thành thì ñược ưu tiên thuê 01 
ñơn vị diện tích nhà, công trình kinh doanh trong phạm vi dự án (nếu có) với 
thời hạn và giá thuê theo thoả thuận. 

6. Quản lý dự án sau ñầu tư: 

a) Chủ ñầu tư dự án có trách nhiệm quản lý và vận hành chung cư sau 
khi cải tạo, xây dựng lại theo Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư do Bộ 
Xây dựng ban hành; 

b) Các công trình hạ tầng kỹ thuật ñầu tư bằng nguồn vốn ngân sách (nếu 
có) ñược chuyển giao cho các ñơn vị quản lý chuyên ngành của ñịa phương; 

c) Các công trình hạ tầng xã hội không nhằm mục ñích kinh doanh (nếu 
có) ñược bàn giao cho các cơ quan quản lý chuyên ngành hoặc ñược khai 
thác, vận hành theo nguyên tắc xã hội hoá; 

d) Tuỳ theo ñiều kiện cụ thể của từng dự án, cho phép chủ ñầu tư ñược 
bố trí, khai thác một phần diện tích nhà chung cư (sau khi cải tạo, xây dựng 
lại) ñể phục vụ nhu cầu kinh doanh, dịch vụ nhằm bù ñắp chi phí quản lý sử 
dụng chung cư, góp phần giảm bớt các khoản chi phí mà người dân phải ñóng 
góp khi ñưa chung cư vào khai thác, vận hành. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Trách nhiệm của các Bộ 

a) Bộ Xây dựng :  
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- Khẩn trương nghiên cứu, ban hành Quy chuẩn quy hoạch xây dựng, 
trong ñó cần quy ñịnh cụ thể các chỉ tiêu liên quan ñến công tác cải tạo, xây 
dựng lại chung cư cũ ñể áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước;  

- Hướng dẫn về phương pháp ñánh giá, tiêu chuẩn chất lượng của nhà 
chung cư cũ thuộc diện phải phá dỡ ñể cải tạo, xây dựng lại;  

- Theo dõi, ñôn ñốc, kiểm tra và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ 
theo ñịnh kỳ về tình hình thực hiện Nghị quyết này. Nếu có vướng mắc phải 
kịp thời xin ý kiến chỉ ñạo của Thủ tướng Chính phủ. 

b) Các Bộ: Kế hoạch và ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính tổ 
chức nghiên cứu, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền 
ban hành sửa ñổi, bổ sung các cơ chế, chính sách liên quan ñến việc cải tạo, 
xây dựng lại chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp ñảm bảo phù hợp theo quy 
ñịnh của Nghị quyết này ñể áp dụng thống nhất trên cả nước.  

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi có 
các chung cư cũ thuộc diện phải cải tạo, xây dựng lại có trách nhiệm căn cứ 
vào các quy ñịnh của Nghị quyết này ñể ban hành các cơ chế, chính sách cụ 
thể về xây dựng lại chung cư cũ trên ñịa bàn phù hợp với ñiều kiện của ñịa 
phương; xây dựng lộ trình, chương trình và kế hoạch cải tạo, xây dựng lại 
chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên phạm vi ñịa bàn của ñịa phương ñến 
năm 2010 và những năm tiếp theo; phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng 
mắc, báo cáo kết quả thực hiện theo ñịnh kỳ gửi Bộ Xây dựng ñể tổng hợp 
báo cáo Thủ tướng Chính phủ.  

ðối với các chung cư bị hư hỏng nặng hoặc xuống cấp nghiêm trọng, cần 
có biện pháp di dời ngay các hộ dân hiện ñang sinh sống ñể thực hiện phá dỡ, 
xây dựng lại nhằm ñảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của nhân dân.   

3. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ñăng Công 
báo. 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.  

          
TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỚNG  

Nơi nhận:                                                                          
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- Ban Bí thư Trung ương ðảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;   
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;                           ðã ký 
- VP BCð TW về phòng, chống tham nhũng; 
- HðND, UBND các tỉnh, 
  thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của ðảng; 
- Văn phòng Chủ tịch nước;                                                                     
- Hội ñồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;                              Nguyễn Tấn Dũng 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Toà án nhân dân tối cao;                                                                  
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan Trung ương của các ñoàn thể; 
- VPCP: BTCN, các PCN, 
  Website Chính phủ, Ban ðiều hành 112, 
  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, 
  các Vụ, Cục, ñơn vị trực thuộc, Công báo; 
- Lưu: Văn thư, CN (5b). XH 

 

 

 

  

 


