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ĐỀ ÁN 

Quy định mức thưởng đối với các tập thể, cá nhân lập thành tích trong thi 

đấu tại các giải thể thao cấp quốc gia, cấp tỉnh 
 

Phần thứ nhất 

SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN  

I. Sự cần thiết của việc xây dựng Đề án  

1. Từ năm 2013 đến nay việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt huy 

chương (Vàng, Bạc, Đồng) tại Đại hội, Hội thi Thể thao toàn quốc, khu vực, giải 

thi đấu cấp quốc gia, khu vực và Đại hội, Hội thi Thể thao, giải thi đấu cấp tỉnh 

thực hiện theo Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 03/7/2013 của UBND 

tỉnh ban hành Quy chế về quản lý tổ chức hội thi, hội diễn, kỳ thi, cuộc thi, xét 

chọn giải thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và khen thưởng thành tích đoạt 

giải tại các hội thi, kỳ thi quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia, khu vực quốc gia và 

cấp tỉnh. Nhưng đến nay, Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 03/7/2013 đã 

hết hiệu lực thi hành. 

2. Qua các năm triển khai thực hiện Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND, 

toàn tỉnh đã có 79 lượt huấn luyện viên, 162 lượt vận động viên lập được thành 

tích cao tại Đại hội Thể thao toàn quốc; giải thi đấu cấp quốc gia, giải thi đấu cấp 

tỉnh trên địa bàn tỉnh đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen với tổng số 

tiền thưởng là gần 10 tỷ đồng (mức thưởng này tính trên hệ số lương cơ sở, số 

tiền thực tế được tính tại thời điểm khen thưởng, qua hơn 7 năm đã có nhiều lần 

thay đổi mức lương cơ sở). Việc khen thưởng trên đã tạo được động lực to lớn, 

khơi dậy mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, phát huy sáng kiến, cải tiến, 

hăng say trong tập luyện, thi đấu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 

tỉnh. Tuy nhiên, qua thời gian triển khai thực hiện, Quyết định số 19/2013/QĐ-

UBND đã bộc lộ nhiều điểm tồn tại, hạn chế, cụ thể: 

Thứ nhất: Số tiền thưởng còn ít, chưa tương xứng với thành tích lập được 

của huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh khi tham gia tại Đại hội Thể 

thao toàn quốc; giải thi đấu cấp quốc gia, giải thi đấu cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh 

nên chưa tạo được sự động viên, khích lệ lớn. 

Thứ hai: Chưa quy định cụ thể việc lập được thành tích trên lĩnh vực thể 

dục thể thao để có mức thưởng tương ứng (quy định chung, tính đồng trên tất cả 

các lĩnh vực). 

Đối với lĩnh vực thể dục thể thao vẫn chưa có quy định cụ thể việc lập 

được thành tích ở các cấp độ khác nhau như: Đối với cấp quốc gia trong thể thao 
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có nhiều loại như: Đại hội Thể thao toàn quốc, giải Vô địch thể thao quốc gia; 

Giải Vô địch trẻ, thanh thiếu niên - nhi đồng; giải Cúp các câu lạc bộ toàn quốc; 

Đại hội, giải thể thao dành cho người khuyết tật; hội thi thể thao, giải thể thao 

quần chúng toàn quốc, khu vực… từ đó chưa động viên, khích lệ được những 

huấn luyện viên, vận động viên lập được thành tích cao. 

Thứ ba: Chưa quy định ràng buộc cụ thể đối tượng tham dự Đại hội Thể 

thao toàn quốc; giải thi đấu cấp quốc gia, giải thi đấu cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh 

để được khen thưởng, từ đó nảy sinh bất cập, lợi dụng chính sách để đề nghị 

khen thưởng còn mang tính phong trào, quần chúng, không có tính cạnh tranh 

hoặc những cuộc thi không được cơ quan có thẩm quyền cử đi tham dự,.. nhưng 

vẫn được thưởng như những cuộc thi có tính cạnh tranh cao như Seagame, Đại 

hội Thể thao toàn quốc,... 

3. Để nâng cao chất lượng khen thưởng, khắc phục những tồn tại, hạn chế 

trong công tác khen thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích đoạt huy 

chương (Vàng, Bạc, Đồng) tại Đại hội, Hội thi Thể thao toàn quốc, khu vực, giải 

thi đấu cấp quốc gia, khu vực và Đại hội, Hội thi, giải thi đấu cấp tỉnh trong thời 

gian qua. Đồng thời để tạo động lực to lớn, khơi dậy mạnh mẽ phong trào thi đua 

yêu nước, phát huy sáng kiến, cải tiến, hăng say trong tập luyện, thi đấu, góp 

phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Đặc biệt là kịp thời 

động viên trong dịp chuẩn bị lực lượng vận động viên tham gia Đại hội Thể thao 

toàn quốc lần thứ IX năm 2022 và những năm tiếp theo. Do đó, UBND tỉnh nhận 

thấy việc xây dựng Đề án trên là cần thiết. 

II. Căn cứ pháp lý 

1. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

2. Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18/6/2020; 

3. Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003, Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

4. Căn cứ Luật Thể dục, thể thao ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao ngày 14/6/2018; 

5. Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

6. Căn cứ Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thể dục, thể thao; 

7. Căn cứ Nghị định số 36/2019/NĐCP ngày 29/4/2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao; 

8. Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 
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quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

9. Căn cứ Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ 

quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong 

thời gian tập trung tập huấn, thi đấu; 

10. Căn cứ Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy Quảng 

Nam về phát triển sự nghiệp văn hoá, thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 

2021-2025 và định hướng đến năm 2030. 

III. Mục tiêu của Đề án 

Đề án quy định mức thưởng để động viên, khuyến khích đối với các tập 

thể, cá nhân lập thành tích trong thi đấu tại các giải thể thao cấp quốc gia, cấp 

tỉnh nhằm tạo động lực, khơi dậy mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, phát huy 

sáng kiến, cải tiến, hăng say trong tập luyện, thi đấu, góp phần phát triển kinh tế - 

xã hội của tỉnh. 

Phần thứ hai 

QUY ĐỊNH CHUNG 

I. Phạm vi điều chỉnh 

Đề án này quy định mức thưởng đối với các tập thể, cá nhân của tỉnh 

Quảng Nam lập thành tích trong thi đấu tại các giải thể thao cấp quốc gia và các 

giải thể thao cấp tỉnh.  

II. Đối tượng áp dụng 

1. Huấn luyện viên, vận động viên được cơ quan có thẩm quyền của tỉnh 

quyết định triệu tập và cử đi thi đấu lập thành tích tại các giải thể thao quốc gia. 

2. Vận động viên được cơ quan có thẩm quyền của địa phương, đơn vị cử 

tham gia thi đấu lập thành tích tại giải thể thao cấp tỉnh. 

3. Các đoàn vận động viên được cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, địa 

phương, đơn vị cử tham gia thi đấu lập thành tích tại các giải thể thao cấp quốc 

gia, cấp tỉnh. 

III. Giải thích từ ngữ 

1. Tập thể: Là các đoàn vận động viên của tỉnh và của địa phương, đơn vị 

được cơ quan có thẩm quyền cử tham gia thi đấu tại các giải thể thao cấp quốc 

gia, cấp tỉnh. 

2. Cá nhân: Là huấn luyện viên, vận động viên được cấp có thẩm quyền cử 

tham gia thi đấu tại các giải thể thao cấp quốc gia, cấp tỉnh. 

3. Đại hội là các cuộc thi thể thao toàn quốc, toàn tỉnh được tổ chức định 

kỳ 4 (bốn) năm một lần trên phạm vi toàn quốc, toàn tỉnh.  

4. Hội thi thể thao (bao gồm hội thao, hội thi thể thao trong các Lễ hội, 

Ngày hội văn hóa - thể thao - du lịch) là cuộc thi thể thao có tính quần chúng; có 

quy mô toàn quốc, toàn tỉnh nhưng tổ chức theo khu vực, được tổ chức định kỳ 
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hằng năm, 2 (hai) năm hoặc 4 (bốn) năm một lần.  

5. Giải thi đấu cấp quốc gia, khu vực là các cuộc thi do cơ quan có thẩm 

quyền ở Trung ương tổ chức trên phạm vi toàn quốc hoặc tổ chức theo khu vực. 

6. Giải thi đấu cấp tỉnh là các cuộc thi do cơ quan có thẩm quyền ở tỉnh tổ 

chức trên phạm vi toàn tỉnh hoặc tổ chức theo khu vực trong tỉnh. 

7. Nội dung thi đấu tập thể đạt giải tại các cuộc thi quốc gia được thưởng 

theo Đề án này là có từ 02 người trở lên cùng tham dự một nội dung, thể loại thi. 

8. Đội tuyển thể thao người khuyết tật của tỉnh: Là những vận động viên 

khuyết tật của tỉnh được tập trung tập huấn, thi đấu trong các giải thể thao dành 

cho người khuyết tật khu vực, toàn quốc.  

9. Đội tuyển thể thao cấp huyện, sở, ngành: Là những vận động viên ở địa 

phương, sở, ngành được cử tham gia các giải thể thao cấp tỉnh. 

10. Môn thể thao tập thể: Là các môn Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ, 

Bóng ném… 

IV. Nguyên tắc thưởng 

1. Việc thưởng đối với các tập thể, cá nhân lập thành tích trong các giải thi 

đấu thể thao được tiến hành chính xác, công khai, kịp thời nhằm tôn vinh các 

huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích. 

2. Căn cứ văn bản cơ quan có thẩm quyền của tỉnh cử đi tham dự các giải 

thể thao và kết quả đạt được (chứng nhận hoặc thông báo kết quả của Ban tổ chức 

giải). 

Phần thứ ba 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

I. Quy định mức thưởng tại các giải thể thao cấp quốc gia  

1. Mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên lập thành tích tại 

các giải thể thao cấp quốc gia và khu vực như sau: 

Đơn vị tính: triệu đồng 

TT Giải thi đấu thể thao 

Mức thưởng 

HCV HCB HCĐ 
Phá kỷ 

Lục 

1 Đại hội thể thao toàn quốc 15 9 6 9 

2 Giải vô địch quốc gia từng môn 12 7,2 4,8 7,2 

3 Giải cúp, giải trẻ quốc gia từng môn (Trường hợp giải thi đấu không quy 

định lứa tuổi tham gia thi đấu thì được áp dụng mức chi tại lứa tuổi từ 18 

tuổi trở lên) 

a Từ 18 tuổi trở lên 6 3,6 2,4 3,6 
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b Từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi 5 3 2 3 

c Từ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi 4 2,4 1,6 2,4 

d Dưới 12 tuổi 3 1,8 1,2 1,8 

4 Hội thi thể thao, giải thể thao quần 

chúng trong hệ thống thi đấu quốc gia 

(trong chương trình thi đấu của Tổng 

cục Thể dục Thể thao) 

4 2,4 1,6 2,4 

5 Các giải thể thao tổ chức theo khu vực 

(trong chương trình thi đấu của Tổng 

cục Thể dục Thể thao hoặc Liên đoàn 

thể thao phối hợp tổ chức) 

3 1,8 1,2 

 

2. Quy định cách tính tiền thưởng đối với cá nhân  

a)  Đối với vận động viên 

 - Vận động viên lập thành tích thi đấu nội dung cá nhân trong các môn thể 

thao thì được hưởng mức thưởng theo quy định tại khoản 1 điều này. 

 - Vận động viên lập thành tích thi đấu trong các môn thể thao có nội dung 

thi đấu tập thể được hưởng mức thưởng bằng số lượng người được thưởng theo 

quy định của điều lệ giải nhân với mức thưởng tương ứng đối với vận động viên 

lập thành tích thi đấu nội dung cá nhân. 

 b) Đối với huấn luyện viên 

- Huấn luyện viên trực tiếp đào tạo, huấn luyện vận động viên lập thành 

tích trong các giải thi đấu thể thao cấp quốc gia có nội dung thi đấu cá nhân thì 

được hưởng mức thưởng chung bằng mức thưởng đối với vận động viên. 

- Huấn luyện viên trực tiếp đào tạo, huấn luyện vận động viên thi đấu lập 

thành tích trong các giải thi đấu thể thao cấp quốc gia có môn hoặc có nội dung 

thi đấu tập thể thì được hưởng mức thưởng chung bằng mức thưởng đối với vận 

động viên đạt giải nhân với số lượng huấn luyện viên, theo quy định như sau: 

dưới 04 vận động viên tham gia thi đấu, mức thưởng chung tính cho 01 huấn 

luyện viên; từ 04 đến 08 vận động viên tham gia thi đấu, mức thưởng chung tính 

cho 02 huấn luyện viên; từ 09 đến 12 vận động viên tham gia thi đấu, mức 

thưởng chung tính cho 03 huấn luyện viên; từ 13 đến 15 vận động viên tham gia 

thi đấu, mức thưởng chung tính cho 04 huấn luyện viên; trên 15 vận động viên 

tham gia thi đấu, mức thưởng chung tính cho 05 huấn luyện viên. 

- Tỷ lệ phân chia tiền thưởng đối với các huấn luyện viên được thực hiện 

theo nguyên tắc: Huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện và chỉ đạo vận động viên 

trong thời gian thi đấu đạt thành tích được hưởng 60%; huấn luyện viên trực tiếp 

huấn luyện nhưng không trực tiếp huấn luyện và chỉ đạo vận động viên trong thời 

gian thi đấu được hưởng 40%. 

 c) Đối với các môn, nội dung thi đấu mà thành tích thi đấu được sử dụng 
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để xác định huy chương của các nội dung cá nhân và đồng đội được tính trong 

cùng một lần thi, thì từ huy chương thứ hai trở lên, mức thưởng chung cho huấn 

luyện viên, vận động viên bằng số lượng người được thưởng nhân với 50% mức 

thưởng tương ứng. 

3. Đại hội, Hội thi, giải thể thao cấp quốc gia, khu vực (trong chương trình 

thi đấu của Tổng cục Thể dục Thể thao hoặc liên đoàn thể thao phối hợp tổ chức) 

dành cho người khuyết tật: Tiền thưởng được áp dụng bằng mức thưởng tương 

ứng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Mục này. 

4. Đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong thi đấu tại các giải thể 

thao cấp quốc gia trong năm 2021 tính đến trước ngày Đề án được thông qua vẫn 

được hưởng các mức thưởng theo quy định tại Đề án này. 

II. Quy định mức thưởng tại các giải thể thao cấp tỉnh 

1. Mức thưởng đối với vận động viên, tập thể lập thành tích tại các giải thể 

thao cấp tỉnh như sau: 

   ĐVT: Triệu đồng 

TT Giải thi đấu thể thao/Nội dung đạt được 
Mức thưởng 

HCV HCB HCĐ 

1 Đại hội thể dục thể thao toàn tỉnh    

 - Cá nhân 1,5 0,9 0,6 

 - Đôi 2,3 1,4 0,9 

 - Đồng đội 3 1,8 1,2 

 - Môn tập thể từ 15 người trở lên 12 7,2 4,8 

 - Môn tập thể dưới 15 người 9 5,4 3,6 

 - Toàn đoàn từng môn 3 1,8 1,2 

 - Toàn đoàn Đại hội 15 9 6 

2 Giải vô địch từng môn, Hội thi, Hội thao, Lễ 

hội, Ngày hội 
   

 - Cá nhân 1 0,6 0,4 

 - Đôi 1,5 0,9 0,6 

 - Đồng đội 2 1,2 0,8 

 - Môn tập thể từ 15 người trở lên 9 5,4 3,6 

 - Môn tập thể dưới 15 người 6 3,6 2,4 

 - Toàn đoàn từng môn 2 1,2 0,8 

 - Toàn đoàn Hội thi, Hội thao, Lễ hội, Ngày hội 10 6 4 

3 Giải trẻ, giải các nhóm tuổi, giải các câu lạc bộ 

từng môn 
   

 - Cá nhân 0,7 0,4 0,3 

 - Đôi 1 0,6 0,4 

 - Đồng đội 1,5 0,9 0,6 
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 - Môn tập thể 15 người trở lên 6 3,6 2,4 

 - Môn tập thể dưới 15  4,5 2,7 1,8 

 - Toàn đoàn từng môn 1,5 0,9 0,6 

2. Căn cứ nguồn kinh phí tổ chức giải và tính chất của từng giải để cân đối 

mức thưởng động viên phong trào thi đấu đối với cá nhân, tập thể với các nội 

dung sau: 

a) Danh hiệu Thủ môn xuất sắc; vận động viên xuất sắc; vận động viên 

Miss (chỉ dành cho môn bóng chuyền nữ): mỗi danh hiệu không quá 01 giải; 

mức thưởng bằng với mức thưởng Huy chương vàng cá nhân. 

b) Giải khuyến khích: Chỉ áp dụng với những môn tập thể và không quá 

02 giải cho 01 môn thi đấu; mức thưởng mỗi giải không quá 80% mức thưởng 

đạt huy chương đồng của môn đó. 

c) Giải Phong cách: Chỉ áp dụng với những môn tập thể và không quá 01 

giải thưởng cho một giải thi đấu; mức tiền thưởng không quá 80% so với mức 

thưởng giải khuyến khích. 

3. Đại hội, Hội thi, giải thể thao cấp tỉnh dành cho người khuyết tật: Tiền 

thưởng được áp dụng bằng mức thưởng tương ứng quy định tại khoản 1 và khoản 

2 mục này. 

4. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị tùy 

vào điều kiện kinh phí vận động xã hội hóa và các nguồn hợp pháp của mỗi địa 

phương, đơn vị, căn cứ tính chất, thành tích đạt được của huấn luyện viên, vận 

động viên tại các giải quốc gia và cấp tỉnh có thể có mức thưởng thêm bằng tiền 

phù hợp để động viên kịp thời. 

III. Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân 

1. Tặng Bằng khen cho cá nhân tham gia đạt thành tích tại các giải thể thao 

cấp quốc gia: Hằng năm, cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng huấn luyện viên, vận 

động viên lập danh sách những cá nhân thi đấu, huấn luyện đạt thành tích xuất 

sắc đoạt huy chương vàng giải Vô địch toàn quốc trình Sở Nội vụ xem xét để 

trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen (không kèm theo tiền thưởng). Trường 

hợp vận động viên, huấn luyện viên nhiều lần đoạt huy chương vàng thì cũng chỉ 

được tặng một lần duy nhất trong năm. 

2. Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tham gia đạt thành tích tại các 

giải thể thao cấp tỉnh: Sau khi kết thúc Đại hội thể dục thể thao, Hội thi, Ngày 

hội…Ban Tổ chức giải có trách nhiệm đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng 

khen (không kèm theo tiền thưởng) cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất 

sắc. 

Phần thứ tư 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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I. Nguồn kinh phí thực hiện 

1. Dự kiến khoảng 2,8 tỷ đồng/năm. 

2. Kinh phí thưởng cho huấn luyện viên, vận động viên lập thành tích trong 

thi đấu tại các giải thể thao cấp quốc gia được chi từ nguồn Quỹ khen thưởng của 

tỉnh. 

3. Kinh phí thưởng cho các giải thể thao cấp tỉnh được cân đối từ nguồn 

kinh phí sự nghiệp Thể dục thể thao hằng năm cấp cho Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch để chi trả. 

II. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan 

quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Đề án. 

2. Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan 

Phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị liên 

quan thực hiện Đề án này nhằm đảm bảo việc khen thưởng kịp thời, chính xác 

cho các tập thể, cá nhân góp phần tạo động lực phát triển phong trào thể dục thể 

thao tỉnh nhà. 

3. Sửa đổi, bổ sung 

Trong quá trình triển khai tổ chức, thực hiện Đề án quy định mức thưởng 

đối với các tập thể, cá nhân lập thành tích trong thi đấu tại các giải thể thao cấp 

quốc gia, cấp tỉnh, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc không còn phù hợp, đề nghị 

các cơ quan có liên quan phản ánh về UBND tỉnh để tổng hợp và đề nghị HĐND 

tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

Trên đây là Đề án về quy định mức thưởng đối với các tập thể, cá nhân lập 

thành tích trong thi đấu tại các giải thể thao cấp quốc gia, cấp tỉnh, UBND tỉnh 

kính trình HĐND tỉnh phê duyệt Đề án, làm cơ sở để UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức 

thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 

- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể; 

- Các ban HĐND tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KTTH, NC, TH, KGVX. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Văn Tân 
 

 


