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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM THỦY 

Số: 1849 /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                Cẩm Thủy, ngày 30  tháng 11 năm 2015 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành “Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và 

phát triển rừng huyện Cẩm Thủy, giai đoạn 2011-2020” 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN CẨM THỦY 

 

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng, giai đoạn 2011-2020; 

Căn cứ Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của Chủ tịch 

UBND huyện Cẩm Thủy về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát 

triển rừng huyện Cẩm Thủy, giai đoạn 2011-2020; 

Xét đề nghị của của ông Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo 

về Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng huyện Cẩm Thủy, giai đoạn 2011-2020”. 
 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết 

định số 118/QĐ-UBND ngày 23/01/2014 của Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy về 

việc ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ về kế hoạch BV&PTR huyện Cẩm Thủy 

giai đoạn 2011-2020. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo huyện 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                           
- Như Điều 3 Quyết định;                                                                                                
- BCĐ Kế hoạch BV&PTR tỉnh (b/cáo);                         

- TT Huyện uỷ, HĐND huyện (b/cáo);                    

- Chủ tịch, các P.Chủ tịch UBND huyện;                                                                                                                                                                                                                    

- Lưu: VT, HKL.                                                                             

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Viết Hoài 
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QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG 

Của Ban chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng  

huyện Cẩm Thủy, giai đoạn 2011 - 2020 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1849 /QĐ-UBND ngày 30 /11/2015  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Thủy) 

 
CHƢƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi, đối tƣợng áp dụng: 

1. Quy chế này quy định về trách nhiệm, quyền hạn, chế độ hoạt động của Ban 

chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện Cẩm Thủy, giai đoạn 2011 - 

2020 (sau đây gọi là Ban chỉ đạo huyện). 

2. Quy chế này áp dụng đối với Ban chỉ đạo huyện, cơ quan thường trực Ban chỉ 

đạo huyện; tổ công tác giúp việc cho Ban chỉ đạo huyện; các phòng ban, ngành, UBND 

các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị có liên quan về triển khai thực hiện Kế hoạch bảo 

vệ và phát triển rừng (BV&PTR) huyện Cẩm Thủy, giai đoạn 2011-2020. 

3. Ban chỉ đạo huyện có Trưởng ban, các Phó trưởng ban và các thành viên, Ban 

chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, ban ngành đoàn 

thể, các xã, thị trấn, các chủ rừng và tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có liên quan trên địa 

bàn huyện thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. 

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động: 

1. Ban chỉ đạo huyện làm việc theo chế độ kiêm nhiệm theo nguyên tắc tập 

trung dân chủ, đề cao trách nhiệm cá nhân của các thành viên Ban chỉ đạo huyện; 

phát huy tính chủ động sáng tạo và nâng cao trách nhiệm của mỗi thành viên Ban chỉ 

đạo huyện; thực hiện phương châm chỉ đạo quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với các cơ 

quan, ban ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn, chủ rừng nhà nước để triển khai 

thực hiện Kế hoạch BV&PTR, PCCCR. 

2. Giải quyết công việc đúng phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm được phân 

công, đúng trình tự, thủ tục theo các quy định của pháp luật, bảo đảm kịp thời, chất 

lượng và hiệu quả. 

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo: 

1. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo thực hiện Kế hoạch BV&PTR, 

PCCCR, giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn huyện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện về các nhiệm vụ được giao. 

2. Xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác; kế hoạch kiểm tra, đôn đốc 

triển khai thực hiện kế hoạch BV&PTR, PCCCR hàng năm; chỉ đạo các Ban chỉ đạo 

cấp xã và các chủ rừng triển khai nhiệm vụ BV&PTR, PCCCR theo quy định của 

pháp luật và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện. 
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3. Trực tiếp kiểm tra, đôn đốc UBND, BCĐ cấp xã, chủ rừng triển khai thực 

hiện Kế hoạch BV&PTR dài hạn, trung hạn và hằng năm; công tác PCCCR ở các xã, 

thị trấn, chủ rừng. 

4. Phối hợp với các ban, ngành, địa phương, đơn vị huy động lực lượng, 

phương tiện, hậu cần để ứng cứu chữa cháy rừng và ngăn chặn các hành vi xâm hại 

tài nguyên rừng. 

5. Nghiên cứu đề xuất với Ban chỉ đạo tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện các biện pháp, giải pháp triển khai thực hiện ở địa phương về BV&PTR, 

PCCCR trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật. 

6. Tổng hợp kết quả công tác BV&PTR, PCCCR trên địa bàn huyện, báo cáo 

định kỳ hoặc đột xuất với Ủy ban nhân dân huyện, Ban chỉ đạo tỉnh theo quy định. 

CHƢƠNG II 

NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO, 

CƠ QUAN THƢỜNG TRỰC VÀ TỔ CÔNG TÁC 

Điều 4. Trƣởng Ban chỉ đạo huyện: 

1. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về toàn bộ hoạt động 

của Ban chỉ đạo huyện được quy định tại Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 17/      

11/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Thủy. 

2. Quyết định chương trình, kế hoạch công tác, kế hoạch kiểm tra cơ sở; phân 

công các thành viên trong ban chỉ đạo phụ trách từng công việc và địa bàn cụ thể, chỉ 

đạo các cơ quan chức năng, UBND các xã, thị trấn và các chủ rừng thực hiện nghiêm 

túc công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR, cùng bàn bạc thống nhất 

trong ban chỉ đạo để xây dựng các nội dung, chương trình, nhiệm vụ và hoạt động 

của BCĐ. Điều hành chung công tác QLBV&PTR và PCCCR từ huyện đến các xã, 

thị trấn; triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban chỉ đạo huyện. 

3. Quyết định huy động lực lượng, phương tiện, hậu cần của các địa phương cơ sở, 

tổ chức, cá nhân, hộ gia đình để ứng cứu chữa cháy rừng trong những tình huống cấp 

bách hoặc các vụ vi phạm nghiêm trọng tài nguyên rừng trên địa bàn huyện. 

Điều 5. Phó trƣởng ban thƣờng trực BCĐ huyện: 

1. Giúp trưởng ban chỉ đạo huyện thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền 

của Trưởng ban chỉ đạo huyện được quy định tại điều 4 Quy chế này; thay Trưởng 

Ban chỉ đạo huyện điều hành hoạt động, xử lý công việc của Ban chỉ đạo huyện khi 

Trưởng ban chỉ đạo huyện đi vắng. 

2. Thay mặt Trưởng ban chỉ đạo huyện chỉ đạo cơ quan Công an, Quân sự, 

Kiểm lâm và các ngành chức năng, chính quyền các địa phương có liên quan để giải 

quyết các vấn đề liên quan đến công tác BV&PTR, PCCCR trên địa bàn huyện khi 

được Trưởng Ban chỉ đạo huyện ủy quyền. 

3. Chỉ đạo các ngành Công an, Kiểm lâm và Chính quyền các địa phương phối 

hợp chặt chẽ điều tra, truy tìm các đối tượng gây cháy rừng, khai thác, buôn bán, 

kinh doanh lâm sản, động vật rừng trái phép để xử lý theo quy định pháp luật. 

4. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban chỉ đạo phân công.  
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Điều 6. Phó trƣởng ban chỉ đạo huyện: 

1. Phố hợp với đồng chí Phó trưởng ban trực giúp trưởng ban theo dõi việc 

thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR, đề xuất với Trưởng ban về các 

giải pháp thực hiện có hiệu quả các Phương án, Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, 

PCCCR từ huyện đến xã; Chỉ đạo và yêu cầu chính quyền các xã, các chủ rừng thực 

hiện nghiêm túc phương án, kế hoạch đã được xây dựng. 

2. Khi Trưởng ban và Phó trưởng ban trực đi vắng, chịu trách nhiệm điều hành 

mọi hoạt động của BCĐ và trực tiếp chỉ huy chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra và 

chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về những công việc được phân công hoặc ủy quyền. 

3. Trực tiếp chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho Tổ công tác giúp BCĐ và được 

sử dụng con dấu và tài khoản của Hạt Kiểm lâm để giao dịch các công việc trong 

một số trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật. 

4. Chỉ đạo Tổ giúp việc cho BCĐ huyện theo dõi tổng hợp số liệu, cập nhật 

thông tin liên quan đến công tác bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn, báo cáo kịp 

thời tình hình quản lý bảo vệ rừng, PCCCR trên địa bàn huyện cho UBND huyện và 

Thường trực BCĐ tỉnh (Chi cục Kiểm lâm) theo đúng quy định. 

5. Chỉ đạo việc lập kế hoạch kinh phí hoạt động hàng năm của BCĐ huyện 

trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt. Tham gia các đoàn kiểm tra của BCĐ các 

cấp tại địa phương. 

6. Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng ban chỉ đạo phân công.  

Điều 7. Các thành viên Ban chỉ đạo:  

Chịu sự phân công điều hành của Trưởng ban, phối hợp với các ngành, các 

đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

1. Chỉ đạo công tác Quản lý Bảo vệ rừng, thanh tra, kiểm tra rừng, chống buôn 

lậu lâm sản, PCCCR trên địa bàn huyện. 

2. Phối hợp với Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện và các ngành 

chức năng có liên quan xây dựng Phương án, kế hoạch BV&PTR, PCCCR hằng 

năm; trong đó trọng tâm là phương án giữ vững ổn định an ninh rừng, phương án 

chữa cháy rừng, kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện, hậu cần chữa cháy rừng 

theo phương châm 4 tại chỗ 

3. Tham gia với các xã trong chỉ huy chữa cháy rừng (nếu có). 

4. Chỉ đạo, hướng dẫn các chủ rừng sử dụng, kinh doanh rừng; phòng trừ sâu 

bệnh hại rừng; trồng rừng, PCCCR, công tác khuyến lâm theo quy định. 

5. Chỉ đạo, hướng dẫn lập kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp huyện, xã 

theo từng giai đoạn. Kiểm tra, hướng dẫn các xã thực hiện kế hoạch được giao. 

6. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất kết quả 

thực hiện nhiệm vụ BV&PTR trên địa bàn được phân công về Ban chỉ đạo huyện, 

chịu trách nhiệm trước trưởng ban và cấp trên về hoạt động chỉ đạo của mình trên 

địa bàn được phân công. 

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban chỉ đạo huyện. 
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8. Các thành viên được phân công phụ trách địa bàn cụ thể và chịu trách 

nhiệm chỉ đạo toàn diện công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, 

phát triển rừng và quản lý lâm sản tại địa bàn được phân công phụ trách. 

( có bảng phân công địa bàn cụ thể kèm theo ) 

Điều 8. Cơ quan thƣờng trực của BCĐ (Hạt Kiểm lâm huyện): 

1. Tham mưu cho Ban chỉ đạo huyện xây dựng và triển khai chương trình, kế 

hoạch công tác; kế hoạch kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ BV&PTR, PCCCR 

trên địa bàn huyện, trình Ban chỉ đạo huyện xem xét, quyết định. 

2. Tham mưu cho Ban chỉ đạo huyện chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện 

các nhiệm vụ QLBV&PTR, PCCCR trên địa bàn huyện. 

3. Thực hiện dự báo và cảnh báo nguy cơ cháy rừng thông tin kịp thời xuống 

UBND, BCĐ các xã, thị trấn, các chủ rừng Nhà nước; cùng Tổ công tác giúp việc 

BCĐ huyện trực chỉ huy PCCCR 24/24 giờ trong các ngày khô hanh, nắng nóng 

nguy cơ cháy rừng cao. 

4. Tổng hợp kết quả báo cáo Trưởng ban chỉ đạo huyện, Ủy ban nhân dân 

huyện và Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh về thực hiện Kế hoạch BV&PTR, PCCCR 

trên địa bàn huyện theo định kỳ hàng tháng, quý, năm và đột xuất; chuẩn bị các điều 

kiện cần thiết phục vụ các hội nghị của Ban chỉ đạo huyện. 

5. Lập kế hoạch, dự toán kinh phí hoạt động hàng năm của BCĐ huyện trình 

Chủ tịch UBND huyện phê duyệt. 

6. Lưu trữ, quản lý hồ sơ, văn bản của Ban chỉ đạo huyện; cung cấp tài liệu liên 

quan đến công tác BV&PTR, PCCCR cho thành viên Ban chỉ đạo huyện để chỉ đạo. 

7. Theo dõi đề xuất với Ban chỉ đạo huyện công tác thi đua, khen thưởng cho 

các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác BV&PTR, PCCCR. 

Điều 9. Tổ công tác giúp việc BCĐ: 

Thực hiện nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số           /QĐ-BCĐ ngày 

/11/2015 của Ban chỉ đạo huyện về việc kiện toàn Tổ công tác giúp việc Ban chỉ 

đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện Cẩm Thủy, giai đoạn 2011-2020. 

CHƢƠNG III 

CHẾ ĐỘ HỘI HỌP, THÔNG TIN BÁO CÁO 

VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO HUYỆN  

Điều 10. Chế độ họp của Ban chỉ đạo huyện: 

Ban chỉ đạo huyện họp sơ kết 6 tháng, tổng kết năm; họp đột xuất do Trưởng 

Ban chỉ đạo huyện triệu tập khi có công việc đột xuất. 

Điều 11. Chế độ thông tin, báo cáo: 

 Các thành viên Ban chỉ đạo huyện thực hiện chế độ báo cáo đột xuất với 

Trưởng Ban chỉ đạo huyện, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo huyện bằng điện thoại 

hoặc văn bản về những nội dung công việc đột xuất xảy ra. 
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Ban chỉ đạo kế hoạch BV&PTR cấp xã định kỳ báo cáo 6 tháng trước ngày 25 

tháng 6, báo cáo năm trước ngày 25 tháng 11 và báo cáo đột xuất khi có sự việc xảy 

ra; báo cáo gửi về Cơ quan thường trực BCĐ huyện (Hạt Kiểm lâm, Tổ 3, Thị trấn 

Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hoá) bằng văn bản và qua thư điện tử địa chỉ E-mail: 

hkl.camthuy@gmail.com 

Thường trực Ban chỉ đạo huyện (Hạt Kiểm lâm) tổng hợp báo cáo UBND 

huyện, BCĐ huyện, Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh định kỳ hàng tháng trước ngày 25 

của tháng, báo cáo 6 tháng trước ngày 30 tháng 6, báo cáo năm trước ngày 30 tháng 

11 và báo cáo đột xuất khi có sự việc xảy ra. 

Điều 12. Chế độ khen thƣởng, kỷ luật: 

1. Hàng năm hoặc đột xuất, ban chỉ đạo huyện xét và đề xuất cấp trên khen 

thưởng kịp thời cho tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác BV&PTR, 

PCCCR. 

2. Tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm quy định của 

pháp luật bị xử lý theo quy định. 

Điều 13. Kinh phí hoạt động: 

Kinh phí phục vụ cho hoạt động của Ban chỉ đạo huyện, cơ quan thường trực 

và Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo huyện thực hiện theo quy định hiện hành. 

CHƢƠNG IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 14. Tổ chức thực hiện: 

1. Các thành viên Ban chỉ đạo huyện, cơ quan thường trực của BCĐ, Tổ công 

tác giúp việc Ban chỉ đạo huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan, các phòng ban của 

UBND huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc Quy chế này. 

2. Các thành viên Ban chỉ đạo huyện được Trưởng ban chỉ đạo phân công phụ 

trách các xã theo bản phân công kèm theo Quy chế này, trong quá trình thực hiện 

Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo huyện, nếu có phát sinh, vướng mắc hoặc cần 

sửa đổi, bổ sung, báo cáo Trưởng ban chỉ đạo huyện xem xét, quyết định ./. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Viết Hoài 
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BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ, ĐỊA BÀN PHỤ TRÁCH  

CỦA CÁC THÀNH VIÊN BCĐ VỀ KẾ HOẠCH BV&PTR HUYỆN CẨM THỦY, 

GIAI ĐOẠN 2011-2020. 

 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày         /11/2015 của chủ tịch UBND 

huyện Cẩm Thủy về việc ban hành “Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo về Kế hoạch 

Bảo vệ và Phát triển rừng huyện Cẩm Thủy, giai đoạn 2011-2020” 

TT Họ, tên Chức vụ cơ quan 
Chức vụ 

BCĐ 
Điện thoại 

Địa bàn phụ 

trách 

1 Phạm Viết Hoài 
Chủ tịch UBND 

huyện 
Trưởng Ban 0913.549.187 

Phụ trách 

chung 

2 Mai Thị Hà 
Phó Chủ tịch  

UBND huyện 

Phó trưởng 

Ban trực 
0904.585.469 

Giúp việc cho 

Trưởng Ban 

3 Mai Xuân Tố 
Hạt trưởng Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Phó trưởng 

Ban 
0912.109.767 

Giúp việc cho 

Trưởng ban, 

phụ trách xã 

Cẩm Thành 

4 Trương Công Sự 
Trưởng Công an 

huyện 
Ban viên 0904.064.345 Cẩm Bình 

5 Nguyễn Văn Trường 
Chỉ huy trưởng 

BCHQS huyện 
Ban viên 0912.605.870 Cẩm Giang 

6 Thiều Như Huynh 
Đội trưởng đội 

QLTT số 12 
Ban viên 0982.412.799 Cẩm Long 

7 Hoàng Văn Đạt 
Chánh thanh tra 

huyện 
Ban viên 0373.705.404 Cẩm Phú 

8 Nguyễn Tiến Lực 
Trưởng phòng Tài 

chính Kế hoạch 
Ban viên 0904.026.414 Cẩm Vân 

9 Nguyễn Tiến Dũng 
Trưởng Phòng 

NN&PTNT 
Ban viên 0373.705.501 Cẩm Quý 

10 Nguyễn Khắc Tuấn 

Trưởng phòng Tài 

nguyên môi 

trường 

Ban viên 0945.388.737 Cẩm Liên 

11 Hoàng Trung Hải 
Chánh văn phòng 

UBND huyện 
Ban viên 0904.604.675 Cẩm Lương 

12 Vũ Xuân Phúc 
Phó Trưởng 

phòng VH-TT 
Ban viên 0989.259.287 Cẩm Yên 

13 Chu Văn Thiện 
Trưởng phòng 

Thống kê 
Ban viên 01248.336.445 Cẩm Châu 

14 Nguyễn Văn Thông 
Trưởng phòng 

LĐTB XH 
Ban viên 0973.463.484 Cẩm Phong 

15 Trần Duy Hưng 
Trưởng phòng 

Kinh tế hạ tầng 
Ban viên 0904.261.588 

Cẩm Tân + 

Phúc Do 
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16 Phạm Quốc Bảo 
Trưởng phòng 

GD&ĐT 
Ban viên 01246.945.439 

TT Cẩm Thủy 

+ Cẩm Sơn 

17 Vũ Thị Lợi 
Trưởng phòng Tư 

pháp 
Ban viên 0944.876.108 Cẩm Thạch 

18 Đỗ Ngọc Hoàn 
Trưởng Đài PT-

TH huyện 
Ban viên 0904.652.255 Cẩm Ngọc 

19 Bùi Thanh Minh 
Chủ tịch 

UBMTTQ huyện 
Ban viên 0917.750.148 Cẩm Tú 

20 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 
Bí Thư huyện 

đoàn 
Ban viên 01646.646.959 Cẩm Tâm 

21 Trần Chí Thành 
Cán bộ Tổng hợp 

Hạt kiểm lâm 
Thư ký BCĐ 0919.155.666  

Giúp việc cho 

Trưởng Ban, 

Phó ban 
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