
 

 

TỈNH ỦY QUẢNG NAM                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

*  

Số         -BC/TU                  Quảng Nam, ngày       tháng 12 năm 2019 

  

BÁO CÁO 
tình hình các mặt công tác tháng 11 năm 2019 

----- 

1. Hoạt động của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy 

Trong tháng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị chuyên đề trực tuyến 

tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của 

Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Kết luận số 61-KL/TW, ngày 

03/12/2009 của Ban Bí thư về nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân 

trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và Quyết định số 673/QĐ-

TTCP, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc nông dân Việt Nam trực 

tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, Đề án phát triển kinh tế, 

văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020; Hội nghị tổng kết 10 năm thực 

hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và 

quán triệt, triển khai một số nội dung liên quan. 

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì đối thoại với Nhân dân 02 huyện Thăng Bình và 

Nam Giang; họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức, viên chức vào làm việc 

tại các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã 

hội tỉnh; họp nghe các ngành, đơn vị liên quan báo cáo các nội dung chuẩn bị Hội 

nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW và 62-KL/TW; họp Tổ 

giúp việc Tiểu ban Văn kiện Đại hội XXII. Làm việc với Ban Thường vụ Huyện 

ủy Tây Giang; làm việc với VTV8; tiếp và làm việc với WB về dự án Phát triển bền 

vững tổng hợp tỉnh Quảng Nam; làm việc với Ủy ban quản lý vốn Nhà nước; làm việc 

với các ngành có liên quan về kế hoạch kết nghĩa các xã biên giới. Dự kỳ họp 

HĐND tỉnh bất thường; dự Đại hội lần thứ IX Hội Văn học nghệ thuật tỉnh nhiệm 

kỳ 2019 - 2024 và trao giải thưởng Văn học nghệ thuật Đất Quảng lần thứ III; dự 

Hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình sản xuất nông nghiệp năm 2019 và triển khai 

nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp năm 2020; dự kiểm điểm Đảng đoàn Hội LHPN 

tỉnh năm 2019; dự kiểm điểm tập thể và cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 

đoàn năm 2019; dự Hội thảo “Liên kết khai thác du lịch nông nghiệp, văn hóa, 

sinh thái dựa vào cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại vùng kinh tế trọng 

điểm miền Trung”; … 
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Bên cạnh đó, Thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 

11; thăm và chúc mừng Quốc khánh nước CHDCND Lào; dự Lễ kỷ niệm 60 năm 

thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ và đón nhận Huân chương Lao động hạng 

Nhất; dự Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020 và kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo 

Việt Nam tại Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc - miền núi Quảng Nam; 

dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở một số Khu dân cư trên địa bàn tỉnh năm 

2019; đồng chí Thường trực Tỉnh ủy là Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tham 

dự kỳ họp lần thứ 8 của Quốc hội khóa XIV; đồng chí Thường trực Tỉnh ủy là Bí 

thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ, ủy 

viên Ban Thường vụ và Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh năm 2019.  

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức các cuộc 

họp định kỳ, đột xuất để bàn về công tác cán bộ và thực hiện một số nội dung khác 

theo thẩm quyền.  

2. Khái quát tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh  

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 11/2019 tăng 6,7% so tháng trước 

và tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh  thu 

dịch vụ tiêu dùng tháng 11 đạt trên 4,6 nghìn tỷ đồng, tăng 1,5% so với tháng 

trước và tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam trong tháng 11/2019 có phần chựng lại do ảnh hưởng của thời tiết; 

tổng lượt khách lưu trú do các cơ sở lưu trú phục vụ tháng 11/2019 đạt gần 248 

nghìn lượt khách, giảm 3,2% so tháng trước; tổng lượt khách tham quan do các 

đơn vị lữ hành phục vụ đạt gần 256 nghìn lượt, giảm 9,4% so tháng trước.  

Sản xuất nông nghiệp trong tháng tập trung chủ yếu vào việc tu bổ hệ thống 

kênh mương thủy lợi, làm đất, vệ sinh đồng ruộng chuẩn bị cho sản xuất vụ Đông 

Xuân 2019-2020. Trong sản xuất lúa, diện tích gieo cấy lúa Mùa năm 2019 đạt 

42.732 ha, giảm 929 ha1 so với cùng vụ năm trước; năng suất đạt 48,6 tạ/ha, giảm 

0,9 tạ/ha2; sản lượng đạt 207,7 nghìn tấn, giảm 8,3 nghìn tấn (-3,8%). Tình hình 

Dịch tả lợn Châu Phi chưa có chiều hướng chững lại; tính đến ngày 10/11/2019, 

tổng số lợn tiêu hủy do bệnh DTLCP là 145,6 nghìn con; trọng lượng tiêu hủy trên 

8,6 tấn. Hiện số hộ đang còn dịch là 34.278 hộ ở 714 thôn, 159 xã/16 huyện, thị 

xã, thành phố; 44 xã, phường có dịch qua 30 ngày.  

Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương 

quản lý tháng 11/2019 ước đạt 569 tỷ đồng, giảm gần 2% so với tháng trước, tăng 

trên 77% so cùng kỳ. Hiện nay, tỉnh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

                                                
1 Diện tích đất lúa không sản xuất do ảnh hưởng nắng hạn: Núi Thành 405 ha; Duy Xuyên 106 ha; Điện Bàn  75 ha,... 

Diện tích chuyển đổi cây trồng và chuyển sang mục đích khác 353 ha.  
2 Do nắng hạn kéo dài, trong đó diện tích mất trắng ở một số địa phương như: Phước Sơn 352 ha, Tiên Phước 123 ha, 

Hiệp Đức 119 ha, Đông Giang 64 ha,... 
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các dự án quan trọng trong danh mục dự án đầu tư chào mừng Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XXII: (1) Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 40B; (2) Đường đến Cửa khẩu 

Tây Giang (giai đoạn 2); (3) Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai, Núi Thành; (4) 

Hoàn thiện tuyến đường ven biển 129; (5) Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống 

xâm nhập mặn sông Cổ Cò, thành phố Hội An; (6) Trường THPT Trần Đại Nghĩa; 

(7) Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu- Điện Bàn; (8) Trường THPT Nguyễn Huệ; (9) 

Bệnh viện đa khu vực tỉnh Quảng Nam; (10) Nâng cấp, mở rộng đường Hùng Vương, 

thành phố Tam Kỳ; (11) Hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường khu đô thị Núi 

Thành; (12) Hồ chứa nước Lộc Đại huyện Quế Sơn; (13) Cảng cá Tam Quang; (14) 

Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh; (15) Đường điện 110KV lên Nam Trà My.  

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, trong tháng đã diễn ra Liên hoan bolero “Giai 

điệu quê hương” lần thứ II năm 2019; sự kiện “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại 

Quảng Nam năm 2019”. Do trong giai đoạn mưa ẩm nên tình hình dịch bệnh do thời 

tiết tăng cao, trong tháng, toàn tỉnh đã phát hiện 3.465 trường hợp mắc bệnh sốt xuất 

huyết Dengue; 112 trường hợp mắc bệnh tay, chân, miệng; 85 trường hợp bệnh lao 

phổi; 80 trường hợp mắc bệnh thủy đậu; 01 trường hợp viêm gan virút B; 739 trường 

hợp mắc bệnh tiêu chảy; 48 trường hợp mắc bệnh quai bị... 

Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định. Công tác 

tiếp công dân được duy trì thường xuyên; tháng 11/2019, Ban Tiếp công dân tỉnh 

đã tiếp nhận 64 đơn3, Thanh tra tỉnh đã tiếp nhận 23 đơn4 và Ban Nội chính Tỉnh 

ủy đã tiếp nhận 18 đơn5. Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 29 vụ, làm chết 07 

người, bị thương 48 người (tăng 15 vụ, giảm 01 người chết, tăng 39 người bị 

thương so với tháng trước). 

3. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 

Tháng 11/2019, ngành tuyên giáo của tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện 

và hoàn thành kịp thời các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Thực 

hiện tốt nhiệm vụ theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và đời 

sống của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Ban hành Hướng dẫn tuyên truyền kỷ 

niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020) gắn 

với 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930-28/3/2020) và 

45 năm Ngày giải phóng quê hương Quảng Nam (24/3/1975-24/3/2020) và mừng 

Xuân Canh Tý 2020. Chuẩn bị nội dung tổ chức hội nghị chuyên đề của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về cập nhật kiến thức mới cho cán bộ chủ chốt toàn tỉnh về 

chuyên đề “Văn hóa chính trị và đạo đức công vụ của người lãnh đạo, quản lý”. 

                                                
3- Đơn đủ điều kiện xử lý 54 đơn, lưu 10 đơn. 
4- Đơn thuộc thẩm quyền các cơ quan hành chính các cấp (có văn bản hướng dẫn, chuyển đơn, trả lời) 12 đơn, 

lưu 11 đơn. 
5- Trong đó: Khiếu nại: 02 đơn, tố cáo: 07 đơn, kiến nghị, phản ánh: 09 đơn; đã chuyển đơn đến các đơn vị, địa 

phương xử lý, giải quyết 01 đơn, phúc đáp cho công dân 05 đơn và lưu 12 đơn. 
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Công tác tổ chức xây dựng Đảng được thực hiện tốt. Trong tháng, Tỉnh ủy 

đã bầu cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 và thực hiện quy 

trình giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 01-

HD/TU, ngày 07/11/2019 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm 

đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các 

cấp; Hướng dẫn số 02-HD/TU, ngày 12/11/2019 về thực hiện Chỉ thị số 45-

CT/TU, ngày 31/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về tổ chức đại 

hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 

XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; ban hành Quy chế tuyển dụng công chức, viên chức; 

Đề án thi tuyển công chức khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội 

năm 2019; Đề án thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức trong các 

cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - 

xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2019; Kết luận số 645-KL/TU, ngày 07/11/2019 về 

chỉ đạo xử lý các trường hợp sai sót trong công tác cán bộ theo tinh thần Kết luận 

số 48-KL/TW của Ban Bí thư và Công văn 2069-CV/TU, ngày 25/6/2019 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy.   

Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục triển khai thực hiện tốt theo Chương 

trình, Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019. Trong tháng, cấp ủy các cấp đã kết 

luận kiểm tra 47 tổ chức đảng, 83 đảng viên; đánh giá kết quả giám sát 117 tổ chức 

đảng, 82 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 15 tổ chức đảng cấp dưới và 

23 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; đến nay, đã có kết luận kiểm tra đối với 10 

tổ chức đảng, 11 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử 

lý kỷ luật; các tổ chức đảng và đảng viên còn lại đang kiểm tra, chưa có kết luận. 

UBKT các cấp đã tiến hành thẩm tra phẩm chất đạo đức, lối sống 56 đồng chí 

phục vụ công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh thuộc 

diện cấp ủy quản lý. 

Công tác dân vận trong tháng 11/2019 chủ yếu tập trung chỉ đạo, phối hợp 

với các cơ quan có liên quan chuẩn bị nội dung để tổ chức Hội nghị chuyên đề về 

tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi 

mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn 

thể chính trị - xã hội và Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng về việc “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt 

Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp 

nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”; tổ chức diễn đàn đối thoại trực tiếp 

giữa Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh với Nhân dân huyện Thăng Bình và 

Nam Giang năm 2019. Đã thành lập Đoàn công tác đi thực tế để nắm tình hình, 

đời sống, tâm tư, nguyện vọng, khó khăn trong đồng bào dân tộc thiểu số ở các địa 
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phương có trồng cây cao su nhằm tuyên truyền, vận động bà con Nhân dân tham 

gia cạo mủ cao góp phần tạo thu nhập, cải thiện đời sống của bà con Nhân dân. 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 2755-KH/BDVTW, ngày 28/8/2019 của Ban 

Dân vận Trung ương về theo dõi, nắm tình hình nhân dân đối với đại hội Đảng các 

cấp và tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện đại hội 

XIII của Đảng; hướng dẫn chấm điểm thi đua cho Ban Dân vận các huyện, thị, 

thành ủy. 

4. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - 

xã hội 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh 

tập trung tổ chức các hoạt động chào mừng ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư; ngày Nhà giáo 

Việt Nam 20/11; Tháng cao điểm “Vì người nghèo”.  

Trong tháng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã làm việc với Đoàn 

công tác Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về kiểm tra việc lấy ý 

kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 

tỉnh. Tổ chức giám sát kết quả thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

công tác quản lý thuế trên địa bàn tỉnh đối với Cục thuế tỉnh Quảng Nam, Chi cục 

thuế Hội An, Chi cục thuế Đại Lộc. Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Mặt trận 

năm 2019; phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tập huấn công tác đối 

ngoại nhân dân. Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện tổ chức gặp mặt kiều 

bào năm 2020; hiệp thương với các tổ chức chính trị -xã hội xây dựng chương 

trình giám sát năm 2020… Hội Nông dân tỉnh phối hợp chuẩn bị nội dung tổ chức 

hội nghị tổng kết 10 năm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Kết luận số 61-

KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc “Nâng cao vai 

trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng 

nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”. Vận 

động hội viên, nông dân chuẩn bị các điều kiện phòng chống lụt bão, nhất là các 

hộ nông dân trong vùng có nguy cơ sạt lỡ, di dời đến nơi ở mới an toàn khi có bão 

lũ xảy ra. Đôn đốc các huyện, thị, thành Hội tập trung rà soát, kiểm tra đánh giá 

kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu giao theo các chương trình mục tiêu công tác 

Hội năm 2019; thu hồi vốn, phí vay đến hạn, quá hạn các nguồn vốn vay qua kênh 

Hội quản lý. Tiếp tục tổ chức các lớp truyền thông, tập huấn nâng cao nhận thức 

cho cán bộ, hội viên nông dân ...ở một số huyện, thị, thành Hội. Tổ chức Hội nghị 

giao ban chấm điểm thi đua tại một số đơn vị… Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị 

công tác thi đua, khen thưởng đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nội dung 

đăng ký trong giao ước thi đua năm 2019 với Hội LHPN 18 huyện, thị xã, thành 

phố; tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Công an - Viện Kiểm sát nhân 
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dân - Toà án nhân dân - Hội LHPN tỉnh về thực hiện công tác bảo vệ phụ nữ, trẻ 

em, giai đoạn 2019-2022; tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật” 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tổ chức các hoạt động trợ giúp pháp 

lý cho hội viên, phụ nữ… Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai 

thực hiện Hướng dẫn số 54/HD-CCB-TG, ngày 16/10/2019 của Ban Chấp hành 

Trung ương Hội về đấu tranh với những phát ngôn sai trái với quan điểm của 

Đảng, Nhà nước và bệnh công thần - kiêu ngạo; chỉ đạo các cấp Hội xây dựng kế 

hoạch tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội 

Cựu Chiến binh Việt Nam gắn với  kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân 

dân Việt Nam; 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân; … Tỉnh đoàn chuẩn bị các 

điều kiện tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7, khóa XVIII và Hội nghị giao 

ban công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi cụm duyên hải Nam Trung Bộ năm 

2019. Tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ thi đua khen thưởng năm 2019; xét danh hiệu 

thi đua công tác Đoàn 2019. Liên đoàn Lao động tỉnh tổng kết chương trình phối 

hợp hoạt động với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, giai đoạn 2016 - 2019, 

ký kết chương trình phối hợp 2019 - 2023; sơ kết chương trình phối hợp với 

UBND tỉnh năm 2019. Hướng dẫn LĐLĐ cấp huyện tổ chức xếp loại thi đua, tổng 

kết, đánh giá kết quả hoạt động năm 2019. 

Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 11 và 11 tháng 

đầu năm 2019 duy trì phát triển ổn định. Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi 

nổi, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh - quốc phòng được tăng cường. Tuy nhiên, 

sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gặp không ít khó khăn, thách thức do thời tiết diễn 

biến phức tạp, Dịch tả lợn Châu Phi chưa được khống chế; tình hình sản xuất công 

nghiệp có tăng trưởng nhưng vẫn còn chậm, tiến độ giải ngân vốn đầu tư chưa đạt 

yêu cầu; tình trạng nợ đọng thuế vẫn còn xảy ra. 

Trên đây là báo cáo tháng 11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng 

Nam, kính báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng 

theo dõi, chỉ đạo. 

 

Nơi nhận:    
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (báo cáo),  

- Ban Kinh tế Trung ương Đảng (báo cáo),                                                                          

- Văn phòng Trung ương Đảng, 

- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, 

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, 

- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy 

trực thuộc Tỉnh ủy, 

- MTTQ Việt Nam và các đoàn thể CT-XH tỉnh, 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.        

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

 

Trần Nam Hưng 
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