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TỜ TRÌNH
Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết 

số 04/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
quy định cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình
cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

Kính gửi:  Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, căn cứ 
vào tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 
13/01/2021 của HĐND tỉnh quy định cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các 
công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 trong 
thời gian qua và tình hình thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình 
Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 04/2021/NQ-
HĐND ngày 13/01/2021 (Nghị quyết 04) của Hội đồng nhân dân tỉnh, như sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 
1. Việc ban hành các văn bản để triển khai thực hiện
Để triển khai thực hiện Nghị quyết 04, Sở Xây dựng ban hành và tham mưu 

UBND tỉnh ban hành các văn bản:
- Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 17/3/2021 của UBND tỉnh về việc 

triển khai thực hiện quy định cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công 
trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; 

- Công văn số 789/SXD-QLHT ngày 14/6/2021 của Sở Xây dựng về việc 
kêu gọi đầu tư các dự án xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung theo Cơ 
chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung trên 
địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

2. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết và tồn tại, hạn chế
Sau 05 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết, tình hình triển khai thực hiện 

Nghị quyết như sau:
- Đối với phát triển nhà máy nước: đã kêu gọi, lựa chọn nhà đầu tư các nhà 

máy nước, gồm: Nhà máy nước Nông Sơn, Nhà máy nước Bắc Trà My, Nhà 
máy nước Đại Tân. Một số nhà máy nước khác có nhu cầu đầu tư như Nhà máy 
nước Đông Giang, Nhà máy nước Tây Giang không kêu gọi được doanh nghiệp 
đầu tư; nguyên nhân do suất đầu tư lớn, số hộ đấu nối sử dụng thấp, doanh 
nghiệp tính toán không hiệu quả nên không đầu tư. Ngoài ra, đối với một số nhà 
máy nước thuộc tài sản nhà nước đang được các địa phương quản lý có nhu cầu 
đầu tư nâng cấp, mở rộng phạm vi cấp nước nhưng không thể kêu gọi doanh 
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nghiệp đầu tư theo Cơ chế (do không có cơ chế cho doanh nghiệp đầu tư vào 
công trình của nhà nước);

- Đối với phát triển mạng lưới cấp nước: chưa kêu gọi được doanh nghiệp 
đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước. Việc kêu gọi đầu tư phát triển mạng lưới 
cấp nước chủ yếu tập trung khu vực đồng bằng (Điện Bàn, Núi Thành, Thăng 
Bình, Duy Xuyên,…), các khu vực này có nhu cầu phát triển mở rộng mạng lưới 
cấp nước ra các xã lân cận. Tuy nhiên, Nghị quyết 04 chỉ hỗ trợ đầu tư đường 
ống cấp I; đường ống cấp II, cấp III không được hỗ trợ đầu tư. Đồng thời, do đặc 
thù khu vực chưa có nước sạch chủ yếu nằm ở khu vực nông thôn, mật độ dân 
cư thấp, dân cư thưa thớt, xa đô thị nên hiệu quả đầu tư thấp. Hiện tại, khu vực 
đồng bằng của tỉnh chỉ có 01 đơn vị thực hiện cấp nước sinh hoạt, doanh nghiệp 
này không thấy hấp dẫn với cơ chế hỗ trợ nêu trên (thấp hơn Cơ chế khuyến 
khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh 
giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 180/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 
của HĐND tỉnh) nên không thực hiện đầu tư;

- Qua kiểm tra một số dự án đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước thực hiện 
ở giai đoạn 2016-2020, hầu như tỷ lệ đấu nối sử dụng nước sạch thấp, mặc dù 
đường ống cấp nước đã ở phía trước nhà nhưng người dân không thống nhất đấu 
nối sử dụng nước dẫn đến chưa phát huy hết hiệu quả của các dự án. Nguyên 
nhân chủ yếu do chi phí đấu nối cao (hơn 1,5 triệu đồng/đấu nối). 

Do đó, cần thiết phải xem xét sửa đổi Nghị quyết 04 để khuyến khích thu 
hút các doanh nghiệp đầu tư, tạo cơ chế cho các địa phương có điều kiện nâng 
cấp, mở rộng phạm vi cấp nước đối với một số nhà máy nước thuộc tài sản nhà 
nước. Nội dung này đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất tại Công văn 
số 176/HĐND-VP ngày 27/7/2021.

3. Các nội dung đề xuất sửa đổi
Trên cơ sở thực tế tình hình cấp nước của địa phương, ý kiến thống nhất 

của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 176/HĐND-VP ngày 27/7/2021, 
UBND tỉnh đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 04 với các nội dung chính:

- Bổ sung cơ chế cho các địa phương đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải 
tạo nhà máy nước, phát triển mạng lưới đường ống cấp nước từ nguồn vốn ngân 
sách nhà nước;

- Đề xuất tăng chi phí hỗ trợ đầu tư xây dựng đường ống cấp I, bổ sung hỗ 
trợ đầu tư mạng lưới đường ống cấp II, cấp III (ống dịch vụ);

- Bổ sung hỗ trợ chi phí đấu nối, không thu tiền đấu nối của hộ gia đình 
theo quy định tại Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ. 
Chi phí đấu nối hộ gia đình không tính khấu hao để không làm tăng giá nước 
sạch, giảm chi trả tiền nước cho người dân.

Xét thấy các nội dung điều chỉnh, bổ sung làm thay đổi nhiều nội dung của 
Nghị quyết 04; để thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện, UBND tỉnh đề 
xuất HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết 04.
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II. NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT
Trên cơ sở các nội dung trên, UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh ban hành 

Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của 
HĐND tỉnh quy định cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp 
nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, với các nội dung:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định Cơ chế khuyến khích, hỗ trợ đầu tư cho các địa 

phương, doanh nghiệp thực hiện đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch 
tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 đối với các dự án đầu tư xây 
dựng trên địa bàn các địa phương quy định tại Điều 5 Nghị quyết này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Nghị quyết này được áp dụng đối với các địa phương, doanh nghiệp, đơn 

vị sự nghiệp công lập, hợp tác xã, tổ hợp tác (sau đây gọi chung là tổ chức) thực 
hiện các hoạt động đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung trên 
địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. 

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cụ thể chủ đầu tư các công trình cấp 
nước sạch tập trung theo quy định pháp luật hiện hành và phân vùng cấp nước đã 
được phê duyệt.

Điều 3. Điều kiện hỗ trợ
1. Các dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung phải phù 

hợp với quy hoạch, kế hoạch cấp nước, (ưu tiên các dự án đầu tư xây dựng nhà 
máy nước tại các khu vực chưa có nhà máy nước và phát triển mạng lưới cấp 
nước đấu nối vào hệ thống cấp nước hiện có), thuộc danh mục đầu tư được Ủy 
ban nhân dân tỉnh phê duyệt và phải được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ 
trương đầu tư hoặc thống nhất chủ trương đầu tư.

2. Nhà đầu tư là doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác phải có phương án tổ 
chức sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ; có năng lực tài chính, năng lực quản 
lý, khai thác và cam kết cung cấp dịch vụ nước sạch phục vụ người dân trên địa 
bàn tỉnh theo dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

Điều 4. Mục tiêu đến năm 2025
1. Mục tiêu tổng quát: 
Xã hội hóa, khuyến khích công tác đầu tư và quản lý, khai thác công trình 

cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh, giảm đầu tư từ ngân sách nhà 
nước, từng bước cải thiện điều kiện cung cấp nước sạch, nâng cao nhận thức, 
thay đổi hành vi về sử dụng nước sạch, góp phần nâng cao sức khỏe và chất 
lượng sống cho người dân.

2. Mục tiêu cụ thể:
a) Tỷ lệ bao phủ cấp nước đối với các đô thị loại IV trở lên đạt 95%; các đô 

thị loại V đạt 70%.
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b) Trên 60% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn quy định.
Điều 5. Quy định về phân vùng thực hiện chính sách
1. Vùng 1, gồm các xã thuộc thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, thị xã 

Điện Bàn, huyện Núi Thành (trừ các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven 
biển, xã đảo, các xã miền núi của huyện Núi Thành) và các thị trấn các huyện 
đồng bằng.

2. Vùng 2, gồm các xã thuộc các huyện: Quế Sơn, Đại Lộc, Duy Xuyên, 
Thăng Bình, Phú Ninh (trừ các xã miền núi của các huyện Quế Sơn, Đại Lộc, 
các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển);

3. Vùng 3, gồm các xã miền núi các huyện đồng bằng: Quế Sơn, Núi 
Thành, Đại Lộc; các thị trấn, xã trung tâm các huyện miền núi và các xã còn lại 
(trừ các xã thuộc Vùng 4);

4. Vùng 4, gồm các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và các xã biên 
giới, xã đảo.

Điều 6. Chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư
1. Hỗ trợ nguồn vốn đầu tư cho các doanh nghiệp được giao làm chủ đầu tư 

các dự án đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung:
a) Đối với công trình xây dựng nhà máy, hệ thống xử lý nước sạch (ưu tiên 

xây dựng mới tại các khu vực chưa có nhà máy nước; nâng cấp, cải tạo các nhà 
máy nước thuộc tài sản nhà nước).

Mức hỗ trợ đầu tư (triệu đồng/m3/ngày đêm)
Loại hình xây dựng

Vùng 1 Vùng 2 Vùng 3 Vùng 4
Xây dựng mới 1,5 2,0 2,5 3,0
Nâng cấp, cải tạo 1,0 1,33 1,67 2,0

b) Đối với dự án xây dựng mới, mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước 
sạch: Hỗ trợ đầu tư tùy thuộc vào từng vùng, từng loại đường ống và điều kiện 
kinh tế - xã hội địa phương theo bảng mức hỗ trợ đầu tư như sau:

Bảng mức hỗ trợ đầu tư (triệu đồng/km ống)
Vùng D40

(mm)
D50
(mm)

D63
(mm)

D90
(mm)

D110
(mm)

D160
(mm)

D225
(mm)

1 32,45 43,39 51,58 90,71 123,43 219,73 404,96
2 43,27 57,86 68,78 120,95 164,58 292,98 539,95
3 54,08 72,32 85,97 151,19 205,72 366,22 674,94
4 64,9 86,78 103,17 181,43 246,87 439,46 809,93
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Vùng
D250
(mm)

D280
(mm)

D315
(mm)

D355
(mm)

D400
(mm)

D450
(mm)

D500
(mm)

1 494,2 606,25 764,51 972,3 1.206,05 1.512,86 1.907,53
2 658,93 808,33 1.019,35 1.296,4 1.608,07 2.017,15 2.543,37
3 823,66 1.010,41 1.274,19 1.620,5 2.010,09 2.521,43 3.179,22
4 988,4 1.212,5 1.529,02 1.944,6 2.412,11 3.025,72 3.815,06

Đối với đường ống cấp I: hỗ trợ 100% chi phí đầu tư theo Bảng;
Đối với đường ống cấp II, cấp III: hỗ trợ 100% chi phí đầu tư theo Bảng 

đối với các dự án đầu tư tại các địa phương miền núi; 50% chi phí đầu tư theo 
Bảng đối với dự án đầu tư tại các địa phương đồng bằng.

c) Hỗ trợ chi phí đấu nối hộ gia đình theo dự án được phê duyệt, với mức 
hỗ trợ như sau: 1,0 triệu đồng/đấu nối đối với khu vực đồng bằng; 1,5 triệu 
đồng/đấu nối đối với khu vực miền núi;

2. Cơ cấu nguồn vốn hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp thực hiện đầu tư: 
Theo tổng mức hỗ trợ đầu tư xác định tại khoản 1 Điều này, ngân sách các cấp 
hỗ trợ theo tỉ lệ như sau:

a) Các địa phương cấp huyện tự cân đối ngân sách: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 
10%, ngân sách cấp huyện hỗ trợ 90%.

b) Các địa phương cấp huyện không tự cân đối ngân sách: 
Đối với khu vực đồng bằng: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50%; ngân sách cấp 

huyện hỗ trợ 50%. 
Đối với khu vực miền núi: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 90%, ngân sách cấp huyện 

hỗ trợ 10%.
3. Ưu đãi về đất đai, ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:
Thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.
4. Hỗ trợ giá nước sinh hoạt: 
Trên cơ sở giá nước sạch đề xuất của nhà đầu tư (tính đúng, tính đủ), nếu 

lớn hơn giá nước sạch do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thì nhà nước xem xét 
hỗ trợ một phần giá nước chênh lệch theo hai hình thức: Hỗ trợ nhà đầu tư hoặc 
hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng giá sản phẩm nước sạch.

5. Giải pháp hoàn trả ngân sách: 
Phần kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng công trình 

cấp nước sạch tập trung tại các địa phương không thuộc địa bàn kinh tế - xã hội 
khó khăn, có khả năng thu đủ chi phí được hạch toán đầy đủ vào nguyên giá tài 
sản cố định và được hoàn trả ngân sách nhà nước bằng khấu hao tài sản cố định 
theo quy định hiện hành, trừ chi phí đấu nối hộ gia đình.
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Điều 7. Đầu tư công
Thực hiện đầu tư bằng hình thức đầu tư công đối với các dự án đầu tư hệ 

thống cấp nước tại các địa phương miền núi và các địa phương đồng bằng không 
kêu gọi được doanh nghiệp đầu tư theo cơ chế:

a) Đối với các địa phương miền núi: Ngân sách tỉnh bố trí 100% vốn đầu tư 
dự án.

b) Đối với các địa phương đồng bằng không kêu gọi được doanh nghiệp đầu tư:
Các địa phương cấp huyện không tự cân đối ngân sách: Ngân sách tỉnh hỗ 

trợ 50% tổng mức đầu tư dự án, 50% còn lại ngân sách huyện tự cân đối.
Các địa phương cấp huyện tự cân đối ngân sách: Ngân sách cấp huyện bố trí 

100% vốn đầu tư dự án.
c) Các dự án đầu tư theo hình thức đầu tư công thực hiện theo đúng trình tự, 

thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành.
 Điều 8. Nguồn vốn và thời gian thực hiện
1. Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 đến năm 2025.
2. Tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2021-2025: Khoảng 843,38 tỷ đồng; trong đó:
a) Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư: Khoảng 390,78 tỷ đồng;
b) Vốn ngân sách các địa phương hỗ trợ đầu tư: Khoảng 79,71 tỷ đồng;
c) Vốn kêu gọi doanh nghiệp đầu tư: Khoảng 372,89 tỷ đồng;
3. Dự kiến tổng vốn đầu tư theo từng năm:

Vốn đầu tư theo từng năm (tỷ đồng)
Nguồn vốn

2021 2022 2023 2024 2025
Doanh nghiệp 37,29 111,87 130,51 55,93 37,29
Ngân sách tỉnh 38,74 119,58 135,60 58,11 38,74
Ngân sách huyện 7,19 29,37 25,17 10,79 7,19

Tổng cộng 83,22 260,83 291,28 124,83 83,22

 (Danh mục dự án dự kiến đầu tư, dự kiến chỉ tiêu phát triển mạng lưới 
đường ống cấp nước theo từng năm tại Phụ lục I, Phụ lục II kèm theo)

Điều 9. Xử lý chuyển tiếp
Các dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung đã tổ chức 

lựa chọn nhà đầu tư và thực hiện một số thủ tục đầu tư theo Nghị quyết số 
04/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh nhưng chưa 
phê duyệt dự án đầu tư thì cho phép áp dụng cơ chế quy định tại Nghị quyết này.

Điều 10. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Lưu 
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ý kiểm soát chặt chẽ danh mục, nội dung dự án đầu tư, đảm bảo phù hợp quy 
hoạch, tránh chồng chéo vùng cấp nước giữa các đơn vị cấp nước.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu 
Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện 
Nghị quyết.

3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ..... tháng ..... năm 2021. 
Thay thế Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của HĐND tỉnh 
quy định cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập 
trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
Theo ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 176/HĐND-VP 

ngày 27/7/2021, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, 
ngành liên quan và địa phương rà soát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 
04/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của HĐND tỉnh; đề xuất nội dung điều 
chỉnh, bổ sung Cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước 
sạch tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 tại Công văn số 
4895/UBND-KTN ngày 02/8/2021.

Sở Xây dựng tổ chức xây dựng, lấy ý kiến của các Sở, ngành, địa phương 
tại Công văn số 1114/SXD-QLHT ngày 02/8/2021, có Báo cáo tổng hợp tiếp 
thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương và hoàn thiện dự 
thảo Nghị quyết. 

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 
04/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của HĐND tỉnh được Sở Tư pháp thẩm 
định tại Báo cáo số 162/BC-STC ngày 09/9/2021 và gửi lấy ý kiến của các thành 
viên UBND tỉnh. Sở Xây dựng đã tiếp thu, giải trình ý kiến của các thành viên 
UBND tỉnh, hoàn chỉnh, báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành theo 
quy định. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT
1. Bố cục và nội dung cơ bản của Nghị quyết: Theo dự thảo Nghị quyết 

gửi kèm Tờ trình.
2. Hồ sơ kèm theo
- Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định cơ chế khuyến 

khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh 
giai đoạn 2021-2025;

- Báo cáo số 162/BC-STP ngày 09/9/2021 của Sở Tư pháp về việc thẩm định 
dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 04/2021/NQ-
HĐND ngày 13/01/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương;
- Báo cáo số 233/BC-SXD ngày 09/9/2021 của Sở Xây dựng về việc rà soát, 

đánh giá tình hình thực hiện và đề nghị sửa đổi Nghị quyết số 04/2021/NQ-
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HĐND ngày 13/01/2021 của HĐND tỉnh;
- Báo cáo số 240/BC-SXD ngày 14/9/2021 của Sở Xây dựng tiếp thu, giải 

trình ý kiến thành viên UBND tỉnh về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của HĐND tỉnh;

- Báo cáo số 241/BC-SXD ngày 20/9/2021 của Sở Xây dựng về việc điều 
chỉnh Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của HĐND tỉnh.

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua./.
(Tờ trình này thay thế Tờ trình số 6124/TTr-UBND ngày 14/9/2021 của 

UBND tỉnh)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa X;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Xây dựng; 
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 [daky]
Nguyễn Hồng Quang
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