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BÁO CÁO  

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 

 

 

Thực hiện Công văn số 1344/STP-Ttr ngày 14/11/2022 của Sở Tư pháp, về 

việc Báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2022, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch (VHTTDL) báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

năm 2022 như sau: 

Sở đã ban hành Kế hoạch số 31/KH-SVHTTDL ngày 21/3/2021 của Sở 

VHTTDL về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022. 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THEO 

DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2022 

1.1. Những ưu điểm và kết quả đạt được 

1.1.1. Về việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật  

Sở đã ban hành Quyết định số 327/QĐ-SVHTTDL ngày 22/12/2021 về 

việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022; Quyết định số 18/QĐ-SVHTTDL 

ngày 19/01/2022 về việc kiểm tra công tác quản lý, tổ chức Lễ hội, hoạt động 

kinh doanh lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo dịp trước, trong và 

sau tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022. Kế hoạch số 09/KH-TTr ngày 

09/6/2022 của Thanh tra Sở VHTTDL về kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch 

vụ văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. 

           - Chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ, 

phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Cao Bằng và các phòng chức năng 

liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, 

lưu trú du lịch trên địa bàn huyện Hòa An, Hà Quảng; các phường: Sông Hiến, 

Đề Thám và các xã: Hoàng Tung, Hưng Đạo - Thành phố Cao Bằng theo kế 

hoạch. Kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo của các tổ chức, cá nhân (sử 

dụng đèn Led, màn hình Led, sản phẩm in hình pháo nổ...). Đẩy mạnh công tác 

kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ lĩnh vực ngành phụ trách nhằm tuyên 

truyền, nắm bắt tình hình việc chấp hành phòng chống dịch bệnh Covid-19.  

- Thực hiện chế độ báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

đúng theo quy định. 

1.1.2. Về các điều kiện bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật 
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- Tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm thực hiện 

công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật: 

+ Về tổ chức bộ máy, biên chế làm công tác pháp chế nói chung, công tác 

theo dõi thi hành pháp luật nói riêng: Sở VHTTDL đã thực hiện xong công tác 

sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở; thực hiện sáp nhập một số 

đơn vị sự nghiệp theo tin thần, nội dung  Đề án số 11-ĐA/TU ngày 08/11/2018 

và Đề án số 12-ĐA/TU ngày 08/11/2018 của Tỉnh ủy Cao Bằng. Nhiệm vụ theo 

dõi tình hình thi hành Văn bản quy phạm pháp luật của ngành giao cho Phòng Tổ 

chức - Pháp chế phụ trách, phân công 01 chuyên viên thực hiện công tác pháp 

chế. 

+ Việc bố trí kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm thực hiện công tác theo dõi 

thi hành pháp luật: Đến nay Sở chưa bố trí được kinh phí để thực hiện các hoạt 

động của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

- Công tác phổ biến, tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ, kiểm tra việc thực 

hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được tổ chức lồng ghép trong 

các cuộc họp giao ban hằng tháng, các Hội nghị tập huấn chuyên môn, trên Trang 

thông tin điện tử của Sở,... 

1.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

Do nguồn kinh phí hạn hẹp, Sở chưa bố trí được kinh phí hàng năm để 

thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

II. KẾT QUẢ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRONG 

LĨNH VỰC THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ  

2.1. Đánh giá chung về tình hình thi hành pháp luật  

2.1.1. Tình hình tham mưu ban hành văn bản quy định chi tiết thuộc 

thẩm quyền  

2.1.1.1. Tính kịp thời, đầy đủ của việc tham mưu ban hành văn bản quy 

định chi tiết 

- Các văn bản quy phạm pháp luật được tổ chức triển khai thực hiện kịp 

thời, thống nhất, đúng thẩm quyền, đầy đủ và hiệu quả, hạn chế việc vi phạm 

pháp luật. 

- Kết quả, tiến độ ban hành văn bản:  

+ Năm 2022, Sở tham mưu UBND tỉnh ban hành 10 văn bản sau1 

 
1+ Quyết định số 327/QĐ-SVHTTDL ngày 22/12/2021 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra 

năm 2022; Quyết định số 18/QĐ-SVHTTDL ngày 19/01/2022 về việc kiểm tra công tác quản lý, tổ 

chức Lễ hội hoạt động kinh doanh lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo dịp trước, trong 

và sau tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022; Kế hoạch số 17/KH-SVHTTDL ngày 10/02/2022 về công 

tác PCTN năm 2022; Kế hoạch số 09/KH-TTr ngày 09/6/2022 của Thanh tra Sở VHTTDL về kiểm tra 

các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; Công văn số 

578/SVHTTDL-TTr ngày 07/6/2022 của Sở VHTTDL về việc triển khai thực hiện Kết luận của đồng 

chí Tổng Bí thư, Trưởng BCĐ TW về PCTN, tiêu cực tại cuộc họp thường trực BCĐ ngày 27/4/2022; 
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+ Tham mưu HĐND tỉnh xây dựng 03 văn bản áp dụng pháp luật: Nghị 

quyết số 78/2021/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng 

đồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2025, được thông qua tại kỳ họp thứ 6 

khóa  XVII  ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng; 

Nghị quyết số 79/NQ/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 quy định chế dộ dinh 

dưỡng đặc thù đối với Huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao 

tỉnh Cao Bằng;  Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà văn hóa xóm, tổ dân phố trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2025.  

+ Đề nghị bãi bỏ một số văn bản không còn phù hợp như: Quyết định số 

505/2012/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban 

hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận Danh hiệu “Gia đình 

văn hóa”, “Xóm văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

(hiện nay xét danh hiệu Gia đình văn hóa, xóm, tổ dân phố văn hóa thực hiện 

theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018  của Chính phủ quy định về 

xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp 

văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” (gọi chung là danh hiệu Gia đình 

văn hóa, Khu dân cư văn hóa); Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 

9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy ước (mẫu) của 

xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. (Hiện nay thực hiện theo Quyết định 

số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây 

dựng, thực hiện hương ước, quy ước; Thông tư số 04/2020/TT-BVHTTDL ngày 

06 tháng 8 năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định biện pháp 

thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy 

ước); Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 25/9/2012 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận  

“Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 

29/2017/QĐ-UBND và Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND (vì đối với việc đăng 

ký và xét công nhận, công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt 

chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2023 và các năm tiếp 

theo chỉ đạo thực hiện theo Hướng dẫn số 58/HD-TLĐ ngày 10/5/2022 của Tổng 

Liên đoàn Lao động Việt Nam về triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-

 
Công văn số 1126/SVHTTDL-Ttr ngày 14/10/2022 của Sở VHTTDL về việc thực hiện chế độ báo cáo 

công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022; Công văn số 729/SVHTTDL-TTr ngày 11/7/2022 của 

Sở VHTTDL về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về việc thực 

hiện Chương trình công tác năm 2022 của BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; 

Công văn số 735/SVHTTDL-TTr ngày 12/7/2022 về việc đôn đốc thực hiện Luật PCTN năm 2018; 

Công văn số 756/SVHTTDL-TTr ngày 15/7/2022 của Sở VHTTDL về việc thực hiện chế độ báo cáo 

công tác phòng, chống tham nhũng; Công văn số 1109/SVHTTDL ngày 11/10/2022 về rà soát các quy 

định của pháp luật nhằm phát hiện những sơ hở, bất cập, chồng chéo, dễ bị lợi dụng vi phạm pháp luật, 

tham nhũng, tiêu cực. 
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TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực 

hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-

2026. Bàn giao nhiệm vụ về xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn 

văn hóa” và các tài liệu, hồ sơ có liên quan từ Phòng Văn hóa và Thông tin cấp 

huyện sang Liên đoàn Lao động cùng cấp đảm bảo theo quy định và tình hình 

thực tế tại địa phương). 

- Văn bản chậm ban hành: Không có. 

2.1.1.2. Chất lượng tham mưu ban hành văn bản quy định chi tiết 

- Sở góp ý kịp thời các nội dung Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định 

của UBND tỉnh về các lĩnh vực thuộc ngành quản lý. 

- Liệt kê đầy đủ danh mục văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết 

thuộc phạm vi tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền, gồm:  

+ Văn bản trái pháp luật: Không có 

+ Văn bản có quy định trái, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không hợp lý, khả 

thi, không phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội: Không có 

2.1.2. Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật 

 - Thực trạng tổ chức bộ máy biên chế và nguồn nhân lực đảm bảo cho thi 

hành pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý hiện nay chưa 

đáp ứng được yêu cầu, nhất là nhân lực phụ trách công tác theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật cần được tập huấn thường xuyên. 

- Về kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, các điều kiện bảo đảm cho 

công tác thi hành pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý còn 

hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu cho việc thi hành văn bản pháp luật. 

- Việc tổ chức phổ biến tập huấn các quy định pháp luật: Sở VHTTDL đã 

phổ biến kiến thức pháp luật cho CBCCVC toàn ngành thông qua các cuộc họp, 

hội nghị, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, góp phần tuyên truyền rộng rãi những quy 

định pháp luật mới, nâng cao sự hiểu biết về pháp luật. 

2.1.3. Tình hình tuân thủ pháp luật 

2.1.3.1. Tình hình tuân thủ pháp luật của cơ quan nhà nước và người có 

thẩm quyền 

- Sở đã có văn bản hướng dẫn phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, 

thành phố về việc tuân thủ các văn bản quy định của Nhà nước và pháp luật hiện 

hành trong công tác quản lý nhà nước về  văn hoá, thể thao và du lịch trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng. 

- Tình hình thi hành pháp luật của cơ quan: Công tác giải quyết khiếu nại, 

tố cáo kịp thời đúng thời gian quy định. Cụ thể như sau: 

* Công tác tiếp công dân: 

+ Nội dung tiếp công dân: Không có 

+ Kết quả xử lý qua tiếp công dân: Không có 

* Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư: 
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+ Đơn kiến nghị: không có 

- Tình hình tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực thuộc 

phạm vi quản lý còn một số ít tổ chức, cá nhân chưa chấp hành tốt những quy 

định của Nhà nước, Pháp luật hiện hành. Qua công tác kiểm tra phát hiện và xử lý 

vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. 

- Tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm 

quyền trong công tác bồi thường nhà nước đối với ngành VHTTDL năm 2022:  

Không có. 

- Công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công 

dân luôn được thực hiện đúng quy định; Niêm yết lịch tiếp công dân tại phòng 

tiếp công dân. Ban hành Quy chế tiếp công dân tại Quyết định số 41/QĐ-

SVHTTDL ngày 02/02/2021 của Sở VHTTDL tỉnh Cao Bằng; Nội quy tiếp công 

dân; Thông báo lịch tiếp công dân; Công khai địa chỉ đường dây nóng và hộp thư 

điện tử tiếp nhận thông tin phàn ánh, kiến nghị, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, 

gây phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp. 

3. Kết quả thực hiện:  

3.1. Công tác tuyên truyền VBQPPL về PCTN, KNTC: 

- Tuyên truyền lồng ghép: 8 cuộc. 

- Tuyên truyền thông qua Hội nghị trực tiếp 01 cuộc. 

- Tuyên truyền thông qua các cuộc thanh tra, kiểm tra: 20 cuộc. 

3.2. Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra 

- Năm 2022 - Công tác kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính. 

+ Công tác kiểm tra, thanh tra liên ngành việc thi hành pháp luật về xử lý 

vi phạm hành chính được thực hiện triển khai thông qua các Quyết định và Kế 

hoạch được phê duyệt vào tháng 12/2021 và đầu năm 2022; Thanh tra Sở đã tiến 

hành thanh tra chuyên ngành Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa 

và Truyền thông huyện Trùng Khánh và thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; 

Thanh tra hành chính đơn vị Thư viện tỉnh là đơn vị trực thuộc 

+ Sở VHTTDL chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với các đơn vị liên quan: 

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Cao Bằng, phòng Quản lý Văn hóa, 

phòng Quản lý du lịch, phòng Quản lý Thể dục-Thể thao, phòng Văn hóa – 

Thông tin các huyện và thành phố tiến hành kiểm tra các cơ sở hoạt động kinh 

doanh dịch vụ VHTTDL trên địa bàn các huyện Hà Quảng, Hòa An, Trùng 

Khánh, Bảo lạc, Nguyên Bình, Thạch An và thành phố Cao Bằng. 

Kết quả kiểm tra: 

- Lễ hội đã kiểm tra: 05 Lễ hội. 
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- Dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, quảng cáo: 172 cơ sở 

+ Cơ sở lưu trú du lịch: 44 cơ sở;  

+ Karaoke: 45 cơ sở; 

+ Cơ sở quảng cáo: 67 cở sở; 

+ Cơ sở thể thao: 16 cơ sở. 

+ Về kinh tế: Tổng số tiền vi phạm: Không 

+ Về xử lý vi phạm : Xử phạt hành chính 21.500.000 đồng (ban hành 06 

Quyết định xử phạt nộp Kho Bạc Nhà nước tỉnh Cao Bằng). 

Qua thanh tra, kiểm tra chưa phát hiện VBQPPL nào trái luật, chồng chéo. 

Tình hình vi phạm pháp luật hình sự (tình hình tội phạm): Không có. 

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Hạn chế: 

- Hiện nay một số Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính chưa 

kịp thời sửa đổi để phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế xã hội của đất nước, địa 

phương. Chế tài xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo chưa đủ 

sức giáo dục, răn đe người vi phạm (tại khoản 1 điều 51 của Nghị định số 

158/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh 

vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 

2.000.000 đồng đối với hành vi treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên 

cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng). 

- Về các điều kiện bảo đảm thi hành Luật: 

+ Kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu, chưa đáp ứng được nhu 

cầu trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

+ Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, bồi dưỡng, tập huấn 

nghiệp vụ: Chưa tổ chức được nhiều hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cũng như công 

tác tuyên truyền các văn bản pháp luật đến mọi tổ chức công dân hiểu biết thực 

hiện. 

2. Nguyên nhân :  

Do điều kiện cơ sở vất chất, kinh phí chưa đáp ứng được nhiệm vụ công 

tác. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Đề nghị cơ quan chuyên môn tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng về 

chuyên môn, nghiệp vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật cho đội ngũ cán bộ 

thực hiện nhiệm vụ này. 
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Trên đây là báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 

2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng./. 

Nới nhận: 

- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TCPC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngọc Văn Chắn 

 

 

 

 



 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch       

 Mẫu số 1  

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH THAM MƯU BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THUỘC THẨM QUYỀN  CỦA HĐND, UBND TỈNH 

(Kèm theo Báo cáo số:         /BC-SVHTTDL ngày     /11/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

             

STT Loại văn bản 

Số văn bản  

quy định 

chi tiết  

cần ban 

hành  

theo kế 

hoạch 

Số văn bản  

quy định chi 

tiết  

đã được ban 

hành 

Số văn bản  

quy định chi 

tiết  

chậm ban hành  

so với kế hoạch 

Số văn bản  

được kiểm 

tra,  

rà soát 

Số văn bản  

trái pháp luật 

Số văn bản  

có quy định 

trái,  

mâu thuẫn, 

chồng chéo  

hoặc không 

hợp lý,  

khả thi, không 

phù hợp  

với tình hình  

kinh tế - xã hội 

Tình trạng xử lý 

Ghi chú 
Số văn bản 

đã xử lý   

Số văn 

bản  

chưa xử lý  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1  Nghị quyết 03  03 0   04 0   04   0   0 

 

 

 

  

2 Quyết định 0   0   0   0 0   0   0  0  
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 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch        

 Mẫu số 2 (*) 

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH TUÂN THỦ PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC,  

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN VÀ CÁ NHÂN, TỔ CHỨC  

(Kèm theo Báo cáo số: ..../BC-SVHTTDL ngày ..../11/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

            

ST

T 
Lĩnh vực 

Tổng số vụ việc  

tố cáo 

Tổng số vụ 

việc 

khiếu nại 

Tổng số vụ việc  

kỷ luật 

Tổng số vụ việc  

vi phạm hình sự 

Tổng số vụ việc  

vi phạm hành chính 

     Ghi chú 
Số vụ  

đã được  

giải quyết 

Số vụ 

 chưa 

được  

giải 

quyết 

Số vụ  

đã 

được  

giải 

quyết 

Số vụ 

 chưa 

được  

giải 

quyết 

Số vụ  

đã 

được  

giải 

quyết 

Số vụ 

 chưa 

được  

giải quyết 

Số vụ  

đã được  

giải quyết 

Số vụ 

 chưa 

được  

giải 

quyết 

Số vụ  

đã 

được  

giải 

quyết 

Số vụ 

 chưa 

được  

giải quyết 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

.... 
Văn hóa, thể 

thao, du lịch 
0 0 0 0 02 0 0 0 0 0 
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