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I- SƠ LƢỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

1- Đặc điểm, tình hình 

- Tên đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí Trường Đại học 

Luật Hà Nội. 

- Địa điểm trụ sở: 87 đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, thành phố 

Hà Nội. 

 Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí được thành lập theo Quyết định 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội số 2557/QĐ-TCCB, ngày 29 

tháng 10 năm 2015 trên cơ sở sáp nhập Phòng Quản lý khoa học và Phòng Biên 

tập sách và trị sự Tạp chí. Hiện nay, Phòng có 11 cán bộ, viên chức, trong đó 02 

người là giảng viên, 09 người là chuyên viên hoặc biên tập viên. Về trình độ 

chuyên môn 02 người là tiến sĩ luật học, 01 người là thạc sĩ ngôn ngữ học đồng 

thời là cử nhân luật; 03 người là thạc sĩ luật học; 05 người là cử nhân luật học. 

Trong số 11 viên chức của Phòng có 08 người là đảng viên. 

2- Chức năng, nhiệm vụ 

Theo quy định, Phòng thực hiện các mảng công tác sau: 1) Đề xuất với 

Hiệu trưởng các chủ trương, quan điểm về tổ chức nghiên cứu khoa học, quản lý 

các hoạt động và kết quả nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Luật Hà Nội; 

2) Đề xuất với Hiệu trưởng các quan điểm giải pháp, xây dựng và tổ chức thực 

hiện kế hoạch biên tập, chế bản, liên kết xuất bản, in, phát hành giáo trình, tài 

liệu tham khảo và các học liệu khác của Trường; 3) Phối hợp với Tổng biên tập 

Tạp chí Luật học trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch biên tập, 

xuất bản các số định kì, đặc san hoặc số đặc biệt; thực hiện công tác trị sự và 

phát hành Tạp chí Luật học. 

Thuận lợi của Phòng: Công tác quản lý khoa học, liên kết xuất bản, in, phát 

hành giáo trình và các học liệu cũng như hoạt động của Tạp chí Luật học và 

Cổng thông tin điện tử của Trường là những mặt công tác được sự quan tâm đặc 

biệt, thường xuyên của lãnh đạo nhà trường và các đơn vị thuộc Trường. Điều 
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kiện vật chất, phương tiện làm việc đảm bảo cho Phòng có thể hoàn thành được 

tốt nhiệm vụ của mình. Ngoài ra, sự phối kết hợp và h  trợ của các Phòng, Ban, 

 hoa trong đa số trường hợp cũng là một trong những yếu tố gi p Phòng hoàn 

thành tốt nhiệm vụ của mình. Bên cạnh đó, nội bộ lãnh đạo và toàn Phòng luôn 

đoàn kết, gi p đỡ nhau trong công việc, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch 

trong công tác lãnh đạo và thực hiện công việc, m i thành viên đều n  lực hết 

sức trong thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo Phòng và Công đoàn luôn quan tâm đến 

nguyện vọng và lợi ích của các thành viên trong Phòng, cũng là những yếu tố 

gi p Phòng đạt hiệu quả cao trong công tác quản lý khoa hoc, biên tập sách, xuất 

bản và trị sự tạp chí. 

 hó khăn: Hiện nay, số lượng viên chức của Phòng theo biên chế cho phép 

còn hạn chế, tuy nhiên, Phòng được giao khối lượng công việc rất lớn. Theo yêu 

cầu của công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường, số lượng đề 

tài nghiên cứu khoa học (cấp cơ sở, cấp bộ), hội thảo các cấp, giáo trình, sách 

tham khảo; các số tạp chí (thường kỳ, đặc san hoặc số đặc biệt); các nội dung 

đăng trên Cổng thông tin ngày càng nhiều, có thời điểm viên chức của Phòng 

phải làm ngoài giờ hoặc làm thêm cả ngày nghỉ…    

Theo kế hoạch được phê duyệt, Phòng có trách nhiệm tổ chức thực hiện các 

kế hoạch nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiệm thu kết quả nghiên cứu khoa 

học, phối hợp tổ chức các hội thảo; tổ chức thực hiện các hợp đồng liên kết xuất 

bản, tiến hành biên tập, chế bản và thực hiện hợp đồng in và phát hành các sách 

và tài liệu trên; tổ chức thẩm định nội dung khoa học, biên tập các bài do cộng 

tác viên gửi đăng, đảm bảo cho Tạp chí Luật học được xuất bản và phát hành 

theo định kì m i tháng một số (12 số/năm). Ngoài ra, Phòng còn tổ chức thẩm 

định nội dung, biên tập các bài gửi đăng 1-2 đặc san của Tạp chí Luật học. 

Phòng còn được giao nhiệm vụ quản lí nội dung Cổng thông tin điện tử của 

Trường, tham dự và đưa tin về các hoạt động của Nhà trường; hai cán bộ viên 

chức của Phòng đảm nhận trách nhiệm Phó Ban biên tập và uỷ viên Ban biên tập 

Cổng thông tin điện tử của Trường.  

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC 

1. Công tác chính trị-tƣ tƣởng 

Phòng thường xuyên làm tốt công tác chính trị-tư tưởng.Tích cực hưởng ứng 

cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cuộc vận 

động của ngành giáo dục và đào tạo trong điều kiện và yêu cầu công tác cụ thể 

của Phòng.Toàn thể viên chức của Phòng nhận thức và thực hiện đ ng vai trò, 

trách nhiệm của đơn vị và m i cá nhân. Nội bộ đơn vị đoàn kết, chấp hành 
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đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước,các quy định của 

Trường; thực hiện tốt quy chế dân chủ của Trường và các quy định cụ thể hoá ở 

đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác thường xuyên và đột 

xuất, xây dựng Phòng thành đơn vị vững mạnh của Trường. 

2. Công tác quản lý khoa học 

Hoàn thành tốt công tác tham mưu và vai trò cơ quan đầu mối về nghiên 

cứu khoa học của Trường; thực hiện hiệu quả hoạt động quản lý khoa học đối 

với các đơn vị và các giảng viên, chuyên viên của Trường; cải tiến các quy trình, 

hoạt động quản lý khoa học trong Trường theo hướng khuyến khích sự tham gia 

của các đơn vị, cá nhân trong Trường, đồng thời nâng cao chất lượng các công 

trình nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên 

và giảng viên trẻ, cụ thể:  

2.1. Công tác xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, quy chế, quy định 

- Thực hiện tốt vai trò tham mưu xây dựng  ế hoạch nghiên cứu khoa học 

hằng năm của Trường; soạn thảo Quyết định giao nhiệm vụ và hợp đồng NC H 

trình Hiệu trưởng ký; tiến hành tổ chức và quản lý các hoạt động nghiên cứu 

khoa học theo  ế hoạch nghiên cứu khoa học hằng năm được phê duyệt; 

- Chủ trì xây dựng Dự thảo Chiến lược phát triển khoa học giai đoạn 2016 

– 2021 của Trường Đại học Luật Hà Nội; Dự thảo Định hướng phát triển nghiên 

cứu khoa học của Trường Đại học Luật Hà Nội giai đoạn 2018 – 2020; Tham 

mưu triển khai xây dựng Dự thảo Quy chế quản lý các hoạt động khoa học của 

Trường... 

- Đóng vai trò chủ trì trong tham mưu sửa đổi, bổ sung các định mức chi 

liên quan đến nghiên cứu khoa học trong Quy chế chi tiêu nội bộ, thông qua đó 

cải tiến quy trình thực hiện một số hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường: 

Đề xuất nghiệm thu 2 cấp đối với đề tài khoa học cấp cơ sở; đề xuất cơ chế phản 

biện chuyên đề Hội thảo khoa học cấp quốc tế; đề xuất biên tập, chế bản  ỷ yếu 

hội thảo các cấp trước và sau tổ chức... 

2.2. Công tác thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo 

Thực hiện hiệu quả chức năng thường trực Hội đồng  hoa học và Đào tạo và 

tổ chức họp Hội đồng  hoa học và Đào tạo cho ý kiến về các vấn đề có liên quan; 

kiện toàn Hội đồng  hoa học và Đào tạo; hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Quy 

chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng  hoa học và Đào tạo… 

2.3. Công tác quản lý đề tài khoa học các cấp 

- Phối hợp với Viện  hoa học pháp lý (Bộ Tư pháp) triển khai hiệu quả 

hoạt động quản lý đề tài khoa học cấp Bộ hằng năm; phối hợp với Phòng Tài 
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chính -  ế toán triển khai h  trợ các chủ nhiệm đề tài khoa học cấp Bộ trong các 

thủ tục hành chính và tài chính; chuẩn bị các thủ tục tài chính và hành chính để 

nghiệm thu cấp cơ sở các đề tài cấp Bộ
(1)

;  

- Triển khai thực hiện, đôn đốc các cá nhân, đơn vị hoàn thành đ ng tiến 

độ, đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở theo  ế hoạch nghiên 

cứu khoa học hằng năm
(2)

.  

2.4. Công tác tổ chức hội thảo các cấp 

Tham mưu, chủ trì và phối hợp với các đơn vị và cá nhân liên quan tổ chức 

thành công các hội thảo quốc tế, cấp Trường và cấp  hoa
(3)

 về các lĩnh vực 

chuyên môn, quản lý thuộc chức năng nhiệm vụ của Trường. Các hội thảo đã 

thu h t được sự tham gia của nhiều chuyên gia đầu ngành đến từ các trường đại 

học, viện nghiên cứu…, các chuyên gia làm công tác thực tiễn…, trong đó có 

nhiều chuyên gia đến từ các nước CHLB Đức, CH Pháp, Trung Quốc… Chú 

trọng và tạo điều kiện tham gia đối với sinh viên, học viên và giảng viên trẻ. 

2.5. Công tác nghiên cứu khoa học sinh viên 

- Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện hiệu quả, đ ng tiến độ cuộc 

thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” hằng năm của Trường; phối hợp với Đoàn 

thanh niên tổ chức Lễ biểu dương các sinh viên đạt giải và giảng viên hướng dẫn 

sinh viên đạt giải cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ và Giải thưởng 

                                           
(1).   - 03 đề tài năm 2015: 1) Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng, hoàn thiện pháp luật bảo đảm thi hành quy 

định của Hiến pháp năm 2013 về các quyền dân sự, chính trị (GS.TS. Thái Vĩnh Thắng chủ nhiệm); 2) Đào tạo 

nguồn nhân lực pháp luật tham gia giải quyết tranh chấp đầu tư và thương mại quốc tế (PGS.TS. Nguyễn Thanh 

Tâm chủ nhiệm); 3) Nghiên cứu tính thống nhất giữa Bộ luật hình sự trong việc quy định các tội phạm với các 

luật khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam (GS.TS. Nguyễn Ngọc Hoà chủ nhiệm). 

- 03 đề tài năm 2016: 1) Nâng cao hiệu quả công tác pháp chế đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp 

quyền” (TS. Trần Văn Đạt chủ nhiệm); 2) Hiến pháp năm 2013 và sự phát triển tư tưởng về nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam (PGS.TS. Tô Văn Hoà chủ nhiệm); 3) Cơ chế đảm bảo thực hiện quyền bí mật 

dữ liệu cá nhân (TS. Nguyễn Thị Hạnh chủ nhiệm). 

- 04 dề tài năm 2017: 1) Các khía cạnh pháp lý của tiền ảo: Thực tiễn các nước và một số kinh nghiệm cho 

Việt Nam (TS. Nguyễn Minh Oanh chủ nhiệm); 2) Sử dụng án lệ trong hoạt động đào tạo cán bộ pháp luật, tư 

pháp ở Việt Nam hiện nay (TS. Nguyễn Bá Bình chủ nhiệm); 3) Đổi mới hoạt động giảng dạy và đánh giá kết 

quả học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực pháp luật của Trường Đại học Luật Hà Nội (PGS.TS. 

Bùi Đăng Hiếu chủ nhiệm); 4) Hoàn thiện cơ chế tổ chức theo dõi thi hành pháp luật  ở Việt Nam hiện nay (ThS. 

Đặng Thanh Sơn chủ nhiệm). 

- 03 đề tài năm 2018: 1) Nhận diện các rào cản pháp lý đối với hoạt động khởi nghiệp và các giải pháp khắc 

phục (TS. Hồ Quang Huy chủ nhiệm); 2) Lập pháp hình sự về trách nhiệm của pháp nhân dưới góc độ so sánh 

luật (GS.TS. Nguyễn Ngọc Hoà chủ nhiệm); 3) Cơ chế pháp lý bảo vệ quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá 

nhân, bí mật gia đình (PGS.TS. Phùng Trung Tập chủ nhiệm) 

- 01 đề tài năm 2019: “Đổi mới mô hình quản trị đại học luật đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt 

động và thực hiện tự chủ đại học” do PGS.TS. Vũ Thị Lan Anh chủ nhiệm. 

- 01 đề tài năm 2020: “Nghiên cứu hoàn thiện pháp luật đáp ứng các khuyến nghị của Liên hợp quốc đối 

với việc thực hiện Công ước ICCPR tại Việt Nam” do TS. Nguyễn Thị Hồng Yến chủ nhiệm. 

(
2
). Năm 2015: 19 đề tài, 05 giáo trình, tập bài giảng; Năm 2016: 49 đề tài; 09 giáo trình, tập bài giảng và 03 tài 

liệu dịch; Năm 2017: 49 đề tài, 14 giáo trình, tập bài giảng; Năm 2018: 41 đề tài, 10 giáo trình, tập bài giảng, 

sách chuyên khảo; Năm 2019: 34 đề tài, 05 giáo trình. 

(
3
).Năm 2014: 18 hội thảo các cấp; năm 2015: 22 hội thảo các cấp; Năm 2016: 40 hội thảo các cấp; Năm 2017: 

50 hội thảo các cấp; Năm 2018: 49 hội thảo các cấp; Năm 2019: 71 hội thảo các cấp 
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sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka
(4)
. Phòng đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo và Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tặng thưởng Bằng khen vì 

những đóng góp cho phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học. 

- Triển khai các thủ tục hành chính và tài chính để h  trợ tiền nghiên cứu 

khoa học cho sinh viên đã tham dự các cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học 

năm 2018. 

2.6. Chủ trì và phối hợp tổ chức Tuần nghiên cứu khoa học hằng năm 

- Phối hợp với các đơn vị hữu quan chuẩn bị các hoạt động, các thủ tục 

hành chính, tài chính và tổ chức thành công, hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm  

Tuần lễ Nghiên cứu khoa học hằng năm của Trường, bắt đầu từ năm 2015 với 

nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực được triển khai và nhận được sự tham gia của 

nhiều đại biểu đại diện cho các đơn vị khách mời, các chuyên gia, nhà khoa học 

cùng đông đảo giảng viên, học viên và sinh viên của Trường Đại học Luật Hà 

Nội. Những hoạt động của Tuần lễ được đánh giá là có ý nghĩa thiết thực, góp 

phần tạo nên không khí sôi động, cổ vũ cho phong trào nghiên cứu khoa học của 

Trường Đại học Luật Hà Nội; đề xuất được các giải pháp nhằm tăng cường năng 

lực và phát triển nghiên cứu của Trường trong bối cảnh hội nhập quốc tế về giáo 

dục và quản trị hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng Trường thành trường trọng 

điểm đào tạo cán bộ về pháp luật.   

3. Công tác Tạp chí Luật học 

- Chủ trì tham mưu hoàn thiện để ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Tạp chí Luật học, trong đó xác định được mục tiêu phát triển của Tạp chí là 

trở thành tạp chí khoa học luật tiên phong hội nhập với khu vực và quốc tế.  

- Tham mưu thành lập Hội đồng biên tập mới của Tạp chí đáp ứng được 

các yêu cầu, tiêu chuẩn của các hệ thống trích dẫn khu vực và thế giới. 

- Tổ chức thẩm định nội dung khoa học, liên hệ tác giả chỉnh sửa, bổ sung 

hoàn thiện và xử lí khoảng 200 bài do cộng tác viên gửi đến m i năm; Hoàn 

thành kế hoạch biên tập, chế bản, in, phát hành số 12 số thường kỳ/năm và 1-2 

đặc san m i năm với yêu cầu chất lượng ngày càng được nâng cao. 

- Tổ chức thành công các hội thảo nhằm hoàn thiện tổ chức và hoạt động 

                                           
(

4
). Năm 2018, có 143 đề tài tham dự cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học, trong đó 72 đề tài đạt giải cấp 

trường. Trường đã chọn ra 7 đề tài gửi dự thi cấp Bộ, 17 đề tài tham gia Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa 

học – Eureka lần thứ XX, trong đó có 05 đề tài đạt giải cấp Bộ (2 nhì, 2 ba, 1 khuyến khích); 03 đề tài đạt giải 

trong Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học – Eureka lần thứ XX (1 ba, 2 khuyến khích); Năm 2019, có 

110 đề tài tham dự cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học, trong đó 57 đề tài đạt giải cấp trường. Trường đã 

chọn ra 7 đề tài gửi dự thi cấp Bộ, 24 đề tài tham gia Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học – Eureka lần 

thứ XXI, trong đó có 7 đề tài đạt giải cấp Bộ (2 nhì, 2 ba, 3 khuyến khích); 04 đề tài đạt giải trong Giải thưởng 

sinh viên nghiên cứu khoa học – Eureka lần thứ XXI (4 khuyến khích) 
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của Tạp chí; tìm hiểu kinh nghiệm của các tạp chí có uy tín trong và ngoài nước, 

hướng đến xây dựng Tạp chí Luật học theo tiêu chuẩn quốc tế. 

4. Công tác biên tập sách, liên kết xuất bản, chế bản, in, phát hành giáo 

trình, tài liệu tham khảo và các học liệu khác 

- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác liên kết xuất 

bản, in giáo trình, tài liệu phục vụ kế hoạch giảng dạy, học tập và nghiên cứu 

của Trường: Triển khai hợp đồng liên kết xuất bản với hai đối tác là Nhà xuất 

bản Tư pháp và Nhà xuất bản Công an nhân dân; phối hợp với Xí nghiệp in Nhà 

xuất bản Lao động xã hội thực hiện biên tập, chế bản, liên kết xuất bản, in 

khoảng 40 lượt giáo trình và tài liệu khác m i năm. 

- Tìm kiếm, mở rộng mạng lưới phát hành, ký kết các hợp đồng phát hành 

với các đối tác mới để phát hành giáo trình, tài liệu của Trường; đồng thời quảng 

bá sản phẩm nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên của Trường. 

5. Công tác quản lí nội dung website Trƣờng 

- Tham gia với Ban biên tập Cổng thông tin, Trung tâm Công nghệ thông 

tin soạn thảo Quy định về quản lý Cổng thông tin điện tử; 

- Biên tập, trình Trưởng Ban biên tập duyệt các tin, bài trên Cổng thông tin 

điện tử liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị… phục vụ công tác quản 

lí, hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn pháp luật của Trường 

III- CÁC HÌNH THỨC KHEN THƢỞNG ĐÃ ĐƢỢC GHI NHẬN 

Các danh hiệu thi đua,                

Hình thức khen thƣởng 

Số quyết định                                                   

ngày, tháng, năm 

1. Danh hiệu thi đua 

Tập thể lao động tiên tiến từ năm 

2004 đến 2019 

 

Tập thể lao động xuất sắc năm 2004 Quyết định số 743/QĐ-BTP ngày 31/12/2004 

Tập thể lao động xuất sắc năm 2006 Quyết định số 2936/QĐ-BTP ngày 29/12/2006 

Tập thể lao động xuất sắc năm 2007 Quyết định số 2911/QĐ-BTP ngày 31/12/2007 

Tập thể lao động xuất sắc năm 2008 Quyết định số 254/QĐ-BTP ngày 20/01/2009 

Tập thể lao động xuất sắc năm 2011 Quyết định số 4524/QĐ-BTP ngày 23/12/2011 

Tập thể lao động xuất sắc năm 2012 Quyết định số 05/QĐ-BTP ngày 02/01/2013 

Tập thể lao động xuất sắc năm 2016 Quyết định số 2623/QĐ-BTP ngày 22/12/2016 

Tập thể lao động xuất sắc năm 2017 Quyết định số 2647/QĐ-BTP ngày 22/12/2017 
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Tập thể lao động xuất sắc năm 2018 Quyết định số 3159/QĐ-BTP ngày 28/12/2018 

Tập thể lao động xuất sắc năm 2019 Quyết định số 3136/QĐ-BTP ngày 23/12/2019 

2. Hình thức khen thưởng 

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp vì 

có thành tính xuất sắc, đóng góp vào quá 

trình xây dựng, trưởng thành của Tạp chí 

Luật học giai đoạn 1994 - 2014 

Quyết định số 25/QĐ-BTP ngày 

07/01/2015 

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp năm 

2016 

Quyết định số 2623/QĐ-BTP ngày 

22/12/2016 

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo năm 2018 

Quyết định số 4584/QĐ-BGDĐT ngày 

26/10/2018 

Bằng khen của Thành đoàn Thành phố Hồ 

Chí Minh cho đóng góp vào sự phát triển 

của Giải thưởng sinh viên NC H Eureka 

Quyết định số 482/QĐ T/TĐTN-VP 

ngày 16/11/2018 

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 

đóng góp vào quá trình xây dựng và phát 

triển Trường Đại học Luật Hà Nội 

Quyết định số 2826/QĐ-BTP ngày 

07/11/2019 

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và 

Đào tạo năm 2019 

Quyết định số 4604/QĐ-BGDĐT ngày 

29/11/2019 

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp năm 

2019 

Quyết định số 3150/QĐ-BTP ngày 

24/12/2019 

Giấy khen của Trường Đại học Luật Hà 

Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong 

phong trào thi đua 5 năm (2005 – 2010) 

 

Giấy khen của Hiệu trưởng năm 2014 Quyết định số 2679a/QĐ-ĐHLHN 

ngày 31/10/2014 

HIỆU TRƢỞNG  

Nhận xét, xác nhận 

 

 

 

 

Thủ trƣởng đơn vị 

(đã ký) 

 

 

Hoàng Ly Anh 

 


