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Kính gửi:  

- Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện; 

- Ủy ban nhân dân xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 439/STTTT-TTBC ngày 31/5/2022 của Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc định hướng tuyên truyền tháng 6/2022 và thời gian 

tiếp theo; Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị Đài Truyền thanh - Truyền hình 

huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền trên hệ thống Đài 

Truyền thanh các nội dung sau: 

- Tuyên truyền Kế hoạch số 30-KH/BTGTU ngày 27/4/2022 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh uỷ về việc tuyên truyền việc thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 

20/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu 

trong các loại hình chi bộ ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2022-2025”; Kế hoạch hành 

động số 69/KH-UBND ngày 09/5/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị 

quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và 

phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội 

về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình; Quyết định số 1828/QĐ-BNN-

VPĐP ngày 23/5/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê 

duyệt Chương trình Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 

27/5/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền 

thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 

- Tập trung tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh đạo ôn cổ bông và các 

đối tượng sâu, bệnh hại khác bảo vệ sản xuất nông nghiệp vụ Xuân năm 2022; 

tuyên truyền để nông dân nhận thức được tác hại của bệnh đạo ôn cổ bông và việc 

sử dụng thuốc hóa học chỉ có tác dụng phòng bệnh ở giai đoạn lúa trổ và trổ thoát 

bông, khi đã có vết bệnh biểu hiện trên cổ bông hoặc bông lúa đã bị bạc thì không 

có khả năng phòng trừ (theo Công điện số 2/CĐ-UBND ngày 11/5/2022 của 

UBND tỉnh về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn hại cổ bông 

và các đối tượng sâu, bệnh hại khác bảo vệ lúa vụ Xuân năm 2022). Cảnh báo 

nguy cơ mất mùa sẽ xảy ra nếu không tập trung chỉ đạo quyết liệt đợt phòng bệnh 

đạo ôn cổ bông đối với trà lúa còn chắc xanh, đang trỗ và chưa trỗ bông trên địa 

bàn toàn tỉnh. 
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- Tăng cường tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước về chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; kết 

quả hoạt động công tác người có công, kết quả các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, 

“Uống nước nhớ nguồn”, “Chăm sóc giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sĩ và người 

có công với nước”; những tấm gương người có công tiêu biểu trong mọi mặt đời 

sống xã hội; mục đích, ý nghĩa và các hoạt động của tỉnh Thái Bình hưởng ứng kỷ 

niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022) (theo Kế hoạch 

số 71/KH-UBND ngày 09/5/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động 

trọng tâm kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022)). 

Tuyên truyền về công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến 

tranh trên địa bàn tỉnh; các điển hình trong công tác khắc phục hậu quả chất độc 

hóa học/dioxin và thân nhân của những người đã hy sinh, nạn nhân bị ảnh hưởng 

bởi chất độc hóa học/dioxin; công tác xã hội hóa khắc phục hậu quả chất độc hóa 

học/dioxin sau chiến tranh; tôn vinh các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trong thực hiện 

nhiệm vụ, những tập thể, cá nhân có thành tích trong khắc phục hậu quả chất độc 

hóa học/dioxin (theo Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa 

học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 

– 2030). 

- Tiếp tục tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích, tác dụng của việc tiêm vắc xin 

phòng Covid-19; tuyên truyền vận động để người dân hưởng ứng tiêm vaccine 

phòng Covid-19 mũi 3, mũi 4 nhằm bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng 

đồng; tiêm ngay khi đủ điều kiện tiêm, không lựa chọn vắc xin, không chủ quan lơ 

là trong công tác phòng chống dịch. Cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình 

hình dịch bệnh viêm gan cấp ở trẻ em, các biện pháp phòng, chống để người dân 

chủ động, tích cực phòng, chống dịch bệnh.  

- Thông tin sâu rộng các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước, chủ trương của tỉnh liên quan đến không gian mạng, an toàn 

thông tin trên môi trường mạng; về chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, công dân 

số  giúp thanh niên, thiếu niên, nhi đồng nhận diện rõ bản chất của các quan điểm 

sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, qua 

đó định hướng, giáo dục thanh niên, thiếu niên, nhi đồng khi tham gia các hoạt 

động trên không gian mạng. Tuyên truyền kiến thức, kỹ năng hỗ trợ, định hướng 

trẻ em tương tác an toàn, lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng; kỹ năng tự 

bảo vệ mình, tìm hiểu thông tin và khả năng tự phát hiện, tố cáo các hành vi có 

nguy cơ xâm hại khi tham gia môi trường mạng; vận động thanh niên, thiếu niên, 

nhi đồng thực hiện tốt Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội ban hành kèm theo 

Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông (theo Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 17/5/2022 của UBND tỉnh về 

việc thực hiện Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn 

hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 – 

2030” trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 23/5/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-874-qd-btttt-2021-bo-quy-tac-ung-xu-tren-mang-xa-hoi-478154.aspx
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của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em 

tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng đến năm 2025” trên địa bàn 

tỉnh Thái Bình). 

- Chú trọng tuyên truyền công khai minh bạch thông tin về giá; kịp thời lên 

án những thông tin thất thiệt, không đúng sự thật gây hoang mang cho người tiêu 

dùng gây bất ổn thị trường; khuyến khích doanh nghiệp, người dân tăng cường 

triển khai các giải pháp nhằm sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng (xăng dầu, 

điện...) nhằm góp phần tiết giảm chi phí giá thành sản phẩm, giảm chi phí xã hội, 

thúc đẩy bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.  

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách của 

Nhà nước và của tỉnh về đất đai, chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, 

hiệu quả của các dự án trọng điểm trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 

địa phương; tuyên truyền phong trào thi đua “Đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải 

phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh”; biểu dương 

các điển hình tiên tiến, các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác giải phóng 

mặt bằng.  

- Tiếp tục phổ biến nội dung Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, 

định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 

2025” và các văn bản hướng dẫn về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ 

chuyển đổi số quốc gia, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy 

Đảng, chính quyền, người dân về tiện ích, thuận lợi khi thực hiện đăng ký tài 

khoản định danh và xác thực điện tử. Tuyên truyền về tiện ích, thuận lợi khi thực 

hiện đăng ký tài khoản định danh, xác thực điện tử và việc thực hiện 25 dịch vụ 

công thiết yếu trên môi trường mạng qua hình thức tin nhắn SMS. 

- Tuyên truyền chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo 

Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và nội 

dung Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 09/5/2022 của UBND tỉnh về việc triển 

khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh 

Thái Bình để người sử dụng lao động, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân 

biết đầy đủ thông tin, hiểu đúng chính sách. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam”; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, các 

cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người tiêu dùng trong tỉnh ưu tiên mua sắm, sử 

dụng hàng Việt Nam, trước hết là sản phẩm hàng hóa sản xuất trong tỉnh; giới 

thiệu những sản phẩm của địa phương có thương hiệu trên thị trường gắn với 

Chương trình “Thương hiệu quốc gia Việt Nam”, “Mỗi xã một sản phẩm”; biểu 

dương những tập thể, cá nhân tích cực tham gia Cuộc vận động, tôn vinh các mô 

hình hiệu quả, điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam 
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ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (theo Hướng dẫn số 20-HD/BTGTU ngày 05/5/2022 

của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về việc tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 

03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình 

hình mới). 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác dinh 

dưỡng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và thực hành dinh dưỡng hợp lý theo 

vòng đời, đặc biệt là phòng chống suy dinh dưỡng thấp còi, thiếu vi chất dinh 

dưỡng, kiểm soát thừa cân – béo phì và các bệnh mạn tính không lây nhiễm liên 

quan đến dinh dưỡng cho mọi tầng lớp nhân dân (theo Kế hoạch số 73/KH-UBND 

ngày 13/5/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh 

dưỡng giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Thái Bình). 

- Tập trung tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, Quyết định số 

2074/QĐ-TTg và các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận … của Đảng, Nhà nước có liên 

quan đến công tác xây dựng gia đình; tuyên truyền các chuẩn mực, giá trị văn hoá 

gia đình, kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình, các mô hình gia đình tiêu biểu, các 

rủi ro đối với gia đình; lên án lối sống thực dụng, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, 

các hủ tục lạc hậu trong hôn nhân và gia đình (theo Kế hoạch số 68/KH-UBND 

ngày 09/5/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW 

ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Thái 

Bình). Tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo 

lực gia đình (Tháng 6) với chủ đề “Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm 

của các cấp, các ngành, mọi gia đình và toàn xã hội” và Ngày Gia đình Việt Nam 

(28/6) năm 2022 với chủ đề “Gia đình bình an – Xã hội hạnh phúc”; biểu dương, 

khen thưởng các gia đình văn hoá tiêu biểu trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hoá” và các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong 

công tác phòng, chống bạo lực gia đình... (theo Kế hoạch số 78/KH-BCĐ ngày 

27/5/2022 của Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân ĐKXDĐSVH và công tác gia 

đình về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về 

phòng, chống bạo lực gia đình (Tháng 6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) năm 

2022). 

- Tuyên truyền chủ trương, đường lối,  của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về người cao tuổi; hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt 

Nam năm 2022 với chủ đề “Chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó 

khăn”; kiến thức về kỹ năng tự chăm sóc nâng cao sức khỏe phòng, chống bệnh 

tật; hướng dẫn phương pháp chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi và gia đình 

người cao tuổi, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành 

và nhân dân về vị trí, vai trò của người cao tuổi, Hội Người cao tuổi; biểu dương 

các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò 

người cao tuổi trên địa bàn tỉnh (theo Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 04/5/2022 
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của UBND tỉnh về thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 

2022, trên địa bàn tỉnh Thái Bình). 

- Phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; giới thiệu mô hình hay, 

điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục 

trẻ em; phát hiện, phê phán hành vi vi phạm quyền trẻ em. Tuyên truyền phòng, 

chống tai nạn, thương tích trẻ em tại cộng đồng trong các hoạt động thể dục thể 

thao, vui chơi ngoài trời, đặc biệt là kỹ năng an toàn trong môi trường nước và bơi 

an toàn cho trẻ em; các biện pháp can thiệp, phòng ngừa, giảm thiểu tỷ lệ mắc và 

tử vong do tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em.  

- Tuyên truyền vị trí, vai trò của hoạt động công chứng, giá trị pháp lý của 

văn bản công chứng để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện đúng chủ trương, 

đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước (theo Quyết định số 980/QĐ-UBND 

ngày 12/5/2022 về việc phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt 

động công chứng trên địa bàn tỉnh Thái Bình).  Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục 

pháp luật trong công tác thi hành án hình sự theo quy định tại Luật Thi hành án 

hình sự năm 2019 và công tác tái hoà nhập cộng đồng theo quy định tại Nghị định 

số 49/2020/NĐ-CP; các chính sách an sinh xã hội của tỉnh, việc tạo điều kiện, giúp 

đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng của cấp uỷ, chính 

quyền các cấp (tạo điều kiện học nghề, vay vốn, hỗ trợ tìm kiếm việc làm,…).  

- Tuyên truyền Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 18/5/2022 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh về việc thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội Nhân 

dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành 

pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027”. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về 

phòng, chống ma tuý; thông báo tình hình, phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma 

tuý; hậu quả, tác hại của tệ nạn ma tuý, nhất là ma tuý tổng hợp; biểu dương các 

mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma tuý. Tuyên truyền 

hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2022 (từ ngày 01-

30/6/2022) với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý 

người sử dụng trái phép chất ma túy - Vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn” và 

Ngày Quốc tế, Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý (26/6) (theo Kế hoạch số 

1326/KH-BCĐ-CQTT ngày 09/5/2022 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về việc thực hiện 

“Xây dựng xã, phường, thị trấn an toàn về ma tuý” giai đoạn 2022-2025; Kế 

hoạch số 79/KH-BCĐ ngày 27/5/2022 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về tổ chức Tháng 

hành động phòng, chống ma tuý năm 2022).  

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự 

an toàn giao thông, phòng chống tác hại của rượu, bia tới đông đảo tầng lớp nhân 

dân, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, chống ùn tắc giao thông và ô nhiễm 

môi trường; vận động toàn dân xây dựng văn hoá tham gia giao thông an toàn và 
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thân thiện với môi trường (theo Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 16/5/2022 của 

UBND tỉnh về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai 

đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình). Tuyên truyền hưởng ứng “Giải 

thưởng Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2022” (theo Kế hoạch 

được gửi kèm). 

- Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về 

môi trường và đa dạng sinh học; các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì 

môi trường”, Ngày Môi trường thế giới (05/6) năm 2022 với chủ đề “Chỉ một Trái 

đất”; các mô hình, giải pháp bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học hiệu quả; 

biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp có 

đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi 

trường, bảo tồn đa dạng sinh học, sản xuất tiêu dùng bền vững và ứng phó với biến 

đổi khí hậu. 

- Tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước, luật pháp quốc tế về biển, đảo; các quyền và lợi ích hợp pháp, chính 

đáng của Việt Nam trên biển; vị trí vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo và đại 

dương; tài nguyên, môi trường biển, đảo; phát triển bền vững kinh tế biển … 

Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022 (ngày 08/6) với chủ 

đề là "Hồi sinh: cùng hành động vì đại dương"; Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 

năm 2022 (từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 6) với chủ đề là "Phát triển bền vững 

kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển".  

- Tuyên truyền các quy định của pháp luật và văn bản chỉ đạo có liên quan 

đến công tác phòng, chống thiên tai; diễn biến của các loại hình thiên tai; kế hoạch, 

phương án phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các địa 

phương, cơ quan, đơn vị. Phổ biến kiến thức cơ bản về phòng, chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai; hướng dẫn cho nhân 

dân những biện pháp chủ động chuẩn bị, tự tổ chức phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai. 

- Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch 

Hội đồng bộ trưởng nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (11/6/1912 - 

11/6/2022) (theo đề cương gửi kèm).  

 Nhận được Công văn này đề nghị Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, 

Ủy ban nhân dân xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VHTT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

     

 

 

 

Bùi Viết Tuấn 
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