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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BẮC KẠN 
_____________________ 

Số: 2199/Qð-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Bắc Kạn, ngày 21 tháng 12 năm 2012 

QUYẾT ðỊNH 
Phê duyệt Quy hoạch phát triển  

An toàn thông tin số tỉnh Bắc Kạn giai ñoạn 2012 ñến năm 2020 
____________________ 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003;  

Căn cứ Nghị ñịnh số: 64/2007/Nð-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ 

quy ñịnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt ñộng của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Quyết ñịnh số: 63/Qð-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2010 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc 

gia ñến năm 2020; 

Căn cứ Nghị ñịnh số: 92/2006/Nð-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về 

lập, phê duyệt và quản lý Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội; 

Căn cứ Thông tư số: 01/2007/TT-BKH ngày 07/02/2007 của Bộ Kế hoạch 

và ðầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số: 92/2006/Nð-

CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế - xã hội; 

Căn cứ Quyết ñịnh số: 114/Qð-UBND ngày 17/01/2012 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt ñề cương và dự toán kinh phí xây dựng Quy 

hoạch an toàn thông tin số tỉnh Bắc Kạn ñến năm 2020; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc sở Thông tin - Truyền thông tại Tờ trình số: 
24/TTr-STTTT ngày 10/12/2012, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số tỉnh Bắc Kạn 

giai ñoạn 2012 ñến năm 2020 (sau ñây gọi tắt là Quy hoạch) với những nội dung 

chủ yếu sau:  
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I. QUAN ðIỂM XÂY DỰNG QUY HOẠCH 

Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số tỉnh Bắc Kạn là kế hoạch tổng thể 

và toàn diện nhằm ñảm bảo sự an toàn tối ña ñối với thông tin ñược trao ñổi trên 

các phương tiện ñiện tử và các hệ thống thông tin ñiện tử trong phạm vi toàn tỉnh 

góp phần vào sự phát triển chung của kinh tế xã hội và tạo ra một môi trường mạng 

an toàn và lành mạnh phục vụ các ứng dụng công nghệ thông tin. 

Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số tỉnh Bắc Kạn là kim chỉ nam ñịnh 
hướng cho các ñơn vị sử dụng thông tin ñiện tử trên toàn tỉnh tổ chức các giải pháp 
ñảm bảo an toàn thông tin số cho riêng mình, có kế hoạch sẵn sàng ứng phó với 
những rủi ro trong suốt quá trình vận hành, khai thác các hệ thống thông tin ñiện tử. 

Quy hoạch an toàn thông tin số tỉnh Bắc Kạn phải ñáp ứng ñược những ñặc 
thù kinh tế, xã hội của ñịa phương, ñảm bảo tối ưu hóa nguồn lực ñầu tư qua từng 
giai ñoạn phát triển cụ thể. 

II. ðỊNH HƯỚNG ðẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN SỐ ðẾN NĂM 2020 

Phát triển an toàn thông tin số tỉnh Bắc Kạn ñạt mức “Hoàn toàn tuân thủ” 
theo mô hình phát triển an toàn thông tin cụ thể: 

� Mỗi ñơn vị, tổ chức, doanh nghiệp hoạt ñộng trên ñịa bàn tỉnh phải xây 

dựng và triển khai kế hoạch toàn diện ñảm bảo an toàn thông tin số cho ñơn vị, tổ 

chức, doanh nghiệp mình bao gồm chính sách, quy trình ngăn ngừa, phát hiện, phòng 

chống và khắc phục các sự cố liên quan ñến an toàn thông tin số phù hợp với các quy 

ñịnh và tiêu chuẩn chung về an toàn thông tin số của tỉnh. Công tác ñảm bảo an toàn 

thông tin số phải ñược ñịnh kỳ ñánh giá nội bộ và báo cáo ñơn vị quản lý an toàn 

thông tin số có thẩm quyền. Các công nghệ sử dụng ñể ñảm bảo an toàn thông tin số 

phải ñược trang bị một cách thống nhất, ñồng bộ và theo chuẩn ñã ñược nhà nước, 

tỉnh ban hành. 

�  Mọi luồng thông tin lưu chuyển trong hệ thống ñược giám sát ñể ñảm bảo 
khi cần thiết, có thể tìm ñược nguyên nhân và nhanh chóng khắc phục. 

�  Các tổ chức có một hệ thống báo cáo sự cố liên quan ñến an toàn thông 
tin và theo dõi tình trạng của sự cố.  

1.  ðảm bảo an toàn mạng và hạ tầng thông tin 

a) 100% hệ thống thông tin của các cơ quan ðảng, Nhà nước và các doanh 
nghiệp có mức ñộ ứng dụng CNTT cao (ngân hàng, doanh nghiệp viễn thông…) 
ñược trang bị thiết bị và phần mềm chuyên dùng, có ñộ tin cậy cao. 
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b) Hệ thống theo dõi, giám sát, cảnh báo sớm những rủi ro và khắc phục sự 
cố về an toàn thông tin ñược triển khai và vận hành hiệu quả theo quy trình, quy 
chế ñược tiêu chuẩn hóa, phù hợp với các chuẩn do Nhà nước ban hành. 

c) Hệ thống máy chủ và các thiết bị ñầu cuối ñều ñược trang bị giải pháp 
ñảm bảo an toàn thông tin phù hợp. 

d) Hệ thống lưới ñiện của tỉnh ñược nâng cấp, ñáp ứng với yêu cầu phát triển 
của ngành CNTT&TT tỉnh Bắc Kạn. 

2. ðảm bảo cho dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin 

a) 100% hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các cơ quan/tổ chức/doanh 
nghiệp (ñặc biệt là hệ thống thông tin và hệ thống cơ sở dữ liệu của khối cơ quan 
ðảng, Nhà nước và hệ thống cơ sở dữ liệu trọng yếu như ngân hàng, viễn thông, 
quản lý tài nguyên…) trên ñịa bàn tỉnh ñược sao lưu và ñảm bảo an toàn ở mức cao 
nhất góp phần vào công tác giữ gìn trật tự, an ninh của tỉnh và ñảm bảo tính tin 
cậy, tính bảo mật của thông tin nhà nước và mức ñộ tin cậy cao ñối với những dịch 
vụ công ñược cung cấp trực tuyến, góp phần thúc ñẩy sự phát triển của những 
ngành, lĩnh vực trọng yếu. 

b) 100% ứng dụng công nghệ thông tin và trao ñổi dữ liệu ñiện tử ñều tương 

thích về chuẩn an toàn thông tin. Các hệ thống CNTT có thể nhận biết ñược những rủi 

ro xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống và kịp thời ñưa ra các biện pháp phòng 

ngừa bên cạnh việc luôn có những kế hoạch khắc phục rủi ro khi có sự cố xảy ra. 

c) Việc ñảm bảo ATTT không chỉ hạn chế trong các hoạt ñộng của cơ quan 

quản lý nhà nước mà còn tạo ra môi trường ứng dụng CNTT lành mạnh cho toàn 

bộ các cơ quan, ñơn vị, tổ chức, cá nhân ứng dụng CNTT trên ñịa bàn tỉnh. 

3. Phát triển nguồn nhân lực và nâng cao nhận thức về an toàn số 

a) Nhân lực ñảm bảo an toàn thông tin có ñủ trình ñộ và năng lực ñảm bảo 

an toàn thông tin cho hệ thống mà ñơn vị mình quản lý, vận hành và ñược ñào tạo 

thường xuyên những kiến thức nền tảng nhất, mới nhất, cũng như kiến thức chuyên 

sâu về ñảm bảo an toàn thông tin. 

b) Nhận thức xã hội về an toàn thông tin ñược phổ cập và không ngừng ñược 

nâng cao. Người sử dụng có ý thức bảo vệ an toàn thông tin và ñược trang bị kiến 

thức, thông tin cần thiết về cách sử dụng các tính năng ñảm bảo an toàn ñã ñược 

tích hợp sẵn trong thiết bị và thường xuyên ñược cảnh báo về những rủi ro mất an 

toàn thông tin. 



44 CÔNG BÁO/Số 01/Ngày 04-01-2013

c) 100% cán bộ quản trị hệ thống thông tin trọng yếu ñược ñào tạo và cấp 

chứng chỉ quốc gia về an toàn thông tin. 

4. Môi trường pháp lý về an toàn thông tin số 

a) 100% các ñơn vị có ứng dụng CNTT trên ñịa bàn tỉnh ñã xây dựng duy trì 

ñược các quy chế, chính sách riêng tuân thủ theo tiêu chuẩn chung về ñảm bảo 

ATTT cho hệ thống CNTT của ñơn vị mình. 

b) Các quy chế, chính sách này ñược ñánh giá thường kỳ của ñơn vị ñánh 

giá ñộc lập ñảm bảo sự tuân thủ tối ña với các yêu cầu về ATTT. 

III. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN AN TOÀN THÔNG TIN SỐ ðÊN NĂM 2015  

Phát triển ATTT số tỉnh Bắc Kạn ñạt mức “Cơ bản tuân thủ” theo mô hình 

phát triển ATTT, cụ thể: 

� An toàn ứng dụng và an toàn mạng bước ñầu ñược tổ chức và thực hiện 

một cách có hệ thống.  

� Các chương trình nâng cao nhận thức về ATTT ñược tổ chức thường 

xuyên nhằm liên tục nâng cao nhận thức về ñảm bảo ATTT cho mọi ñối tượng 

người sử dụng. 

� Các quy chế, chính sách ATTT của các ñơn vị ñược ñề ra và ñã có một số ñánh 

giá các rủi ro ñược tiến hành. Bên cạnh ñó, bộ phận chuyên trách về ATTT ñược thành 

lập và có nhưng các hoạt ñộng tích cực trong việc ñảm bảo ATTT trong ñơn vị mình.  

1. ðảm bảo an toàn cho cơ sở hạ tầng thông tin 

a) Hệ thống thư ñiện tử, hệ thống quản lý văn bản ñiện tử, hệ thống giao ban 

trực tuyến, cổng thông tin ñiện tử ñều ñược trang bị các giải pháp thiết bị và phần 

mềm ñảm bảo an toàn thông tin phù hợp, ñồng bộ, trung lập về nhà cung cấp, có khả 

năng nâng cấp và ñược kiểm tra ñịnh kỳ, ñánh giá và kiểm ñịnh hàng năm về mức 

ñộ ñảm bảo an toàn thông tin theo các tiêu chuẩn do nhà nước quy ñịnh. 

b) Hệ thống theo dõi, giám sát, cảnh báo sớm những rủi ro và khắc phục sự 

cố về an toàn thông tin ñược xây dựng và ñưa vào triển khai. 

c) Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và internet (ISP) cam kết 

ñảm bảo an toàn dữ liệu trên ñường truyền với chuẩn chất lượng ñã công bố, khắc 

phục kịp thời các sự cố về ñường truyền kết nối. 
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2. ðảm bảo an toàn dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin cho cơ 
quan nhà nước trên ñịa bàn. 

a) Các cơ quan, ñơn vị, doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ công ñiện tử, các 
giao dịch ñiện tử xây dựng ñược quy chế, quy trình ñảm bảo an toàn thông tin phù 
hợp với các tiêu chuẩn do Nhà Nước ban hành. 

b) Cơ sở dữ liệu về thống kê, ñịa chính, doanh nghiệp và người dân, cũng 
như cơ sở dữ liệu trọng yếu ñược trang bị giải pháp bảo mật và sao lưu dữ liệu cần 
thiết, ñược quản lý theo quy trình chuẩn hóa về ñảm bảo an toàn thông tin 

c) Toàn bộ các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà 
nước phải lập luận chứng về việc ñảm bảo an toàn thông tin. 

3. Phát triển nhân lực và nâng cao nhận thức về an toàn thông tin số 

a) 100% cán bộ quản lý CNTT, kỹ sư hệ thống, quản trị mạng, lập trình viên 
ñược ñào tạo, nâng cao kiến thức, ñược thường xuyên cập nhật thông tin mới nhất về an 
toàn thông tin. 

b) ðội ngũ cán bộ ñảm bảo ATTT tại các Trung tâm tích hợp dữ liệu của 
tỉnh ñược trang bị các kỹ năng, kiến thức chuyên sâu và tuân thủ theo quy chế, 
chính sách ñảm bảo ATTT của ñơn vị. 

c) Chương trình ñào tạo ñảm bảo an toàn thông tin số ñược lồng ghép với các 
chương trình ñào tạo nâng cao trình ñộ nghiệp vụ, kỹ năng ứng dụng và khai thác 
công nghệ thông tin và phổ cập CNTT cho cộng ñồng người sử dụng tại tỉnh. 

d) Người sử dụng Internet và các dịch vụ trực tuyến thường xuyên ñược 
cảnh báo, thông báo và cập nhập mới về những rủi ro mất an toàn thông tin. 

4. Môi trường pháp lý về an toàn thông tin số 

a) UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông là ñơn vị chuyên trách 

chịu trách nhiệm nghiên cứu, ban hành các tiêu chuẩn, quy chế, chính sách ñảm 

bảo ATTT cho các hệ thống ứng dụng CNTT trên ñịa bàn tỉnh. 

b) Các cơ quan nhà nước có ứng dụng CNTT phải có quy chế, chính sách ñảm 

bảo ATTT cho ñơn vị mình và thường xuyên cập nhật các quy chế này. Quy chế ñảm 

bảo ATTT phải ñược giám sát bởi cơ quan chuyên trách ñảm bảo ATTT cấp tỉnh. 

c) Các ñơn vị ứng dụng CNTT ngoài nhà nước, nhận thức ñược tầm quan 

trọng của quy chế, chính sách ñảm bảo ATTT của ñơn vị mình và có kế hoạch xây 

dựng và triển khai Quy chế này. 
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ðiều 2. Tổ chức, giám sát và thực hiện Quy hoạch 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ ñạo tổ chức, triển khai thực hiện Quy hoạch an 

toàn thông tin số tỉnh Bắc Kạn ñến năm 2020 trên toàn ñịa bàn tỉnh. 

2. Ban Chỉ ñạo Công nghệ thông tin tỉnh là ñơn vị ñầu mối quản lý các 

vấn ñề về an toàn thông tin số trên ñịa bàn tỉnh. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông là ñơn vị thường trực Ban Chỉ ñạo công 

nghệ thông tin tỉnh: 

a) Chủ trì xây dựng cơ chế, kế hoạch, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện Quy 

hoạch an toàn thông tin số tỉnh Bắc Kạn theo từng năm phù hợp với nội dung Quy 

hoạch trình Ban chỉ ñạo CNTT phê duyệt. 

b) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ ñạo, hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành, Ủy 

ban nhân dân các huyện/thị, các doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh xây dựng và triển 

khai thực hiện các kế hoạch, chương trình phát triển an toàn thông tin bảo ñảm phù 

hợp với kế hoạch phát triển công nghệ thông tin và nội dung bản quy hoạch này.  

c) Thành lập bộ phận chuyên trách về An toàn thông tin ñể thường xuyên 

theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch ñịnh 

kỳ hàng năm của các Sở, Ban, Ngành và các ñơn vị liên quan theo yêu cầu của Ủy 

ban nhân dân tỉnh và ñề xuất những kế hoạch, giải pháp thực hiện Quy hoạch hiệu 

quả, căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh những nội dung cập nhật mới và ñiều chỉnh Quy hoạch cho phù hợp theo từng 

thời kỳ; Chủ ñộng phối hợp với ñơn vị chuyên môn kịp thời tổ chức ứng cứu khắc 

phục sự cố an toàn mạng xảy ra trên ñịa bàn tỉnh. 

d) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn các cơ quan hành 

chính sự nghiệp, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch phát triển an toàn thông tin hàng 

năm phù hợp với Quy hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt ñể thực hiện. 

e) Phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh 

phí thực hiện các chương trình, dự án ñảm bảo an toàn thông tin trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét, phê duyệt. 

f) Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện/thị, các 

doanh nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông thực hiện thống kê số liệu thống 

kê hàng năm. 
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g) Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện/thị, các 

doanh nghiệp công nghệ thông tin, viễn thông trong việc tổ chức triển khai thực 

hiện các chương trình ñầu tư hạ tầng viễn thông phục vụ mục tiêu phát triển công 

nghệ thông tin theo nội dung Quy hoạch. 

h) Phối hợp với Sở Nội vụ trong việc phát triển nguồn nhân lực an toàn 

thông tin. Nghiên cứu ñề xuất các tiêu chuẩn tuyển dụng, bố trí sử dụng ñội ngũ 

chuyên gia, cán bộ có trình ñộ an toàn thông tin về công tác ở các ñơn vị nhà nước 

trên ñịa bàn Tỉnh. 

i) Triển khai các hoạt ñộng ñào tạo cho các chuyên gia CNTT kiến thức 

chuyên sâu về an toàn thông tin, tuyên truyền phổ biến nâng cao ý thức của người 

sử dụng về bảo ñảm an toàn thông tin. 

4. Công an tỉnh 

a) Chịu trách nhiệm ñảm bảo an toàn thông tin trong các hoạt ñộng quản lý, 

kiểm soát, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, ñấu tranh chống hành vi lợi dụng 

công nghệ thông tin ñể xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và lợi 

ích của người dân. 

b) Phối hợp với Sở Thông tin, Truyền thông tổ chức hướng dẫn, giám sát các 

hoạt ñộng ñảm bảo ATTT ñối với các hệ thống ứng dụng CNTT trên ñịa bàn Tỉnh. 

5. Sở Kế hoạch và ðầu tư 

a) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch triển khai 

Quy hoạch này. 

b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính cân ñối và bố 

trí nguồn vốn ñể ñảm bảo kinh phí thực hiện kế hoạch, ñặc biệt là nguồn vốn từ 

ngân sách nhà nước cho các dự án, chương trình và kế hoạch phát triển an toàn 

thông tin của tỉnh; tổ chức triển khai các biện pháp nhằm tập trung các nguồn lực 

phát triển an toàn thông tin. 

6.  Sở Khoa học Công nghệ 

a) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông ñề xuất các chương trình, ñề 

tài nghiên cứu khoa học phục vụ công tác ñảm bảo an toàn thông tin của tỉnh. 

b) Tham mưu, ñề xuất các sáng kiến ñảm bảo an toàn thông tin số cho Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn và Ban Chỉ ñạo Công nghệ thông tin. 
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7. Sở Tài chính 

Phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông xây 

dựng cơ chế, chính sách, tạo ñiều kiện ñảm bảo ưu tiên bố trí kinh phí cho các 

chương trình, ñề án, dự án ñảm bảo an toàn thông tin bằng ngân sách của tỉnh, 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo Quy hoạch ñược phê duyệt. 

8. Ủy ban nhân dân các huyện/thị 

a) Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông và 

các Sở, Ban, Ngành liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện các chương trình, 

dự án trên ñịa bàn, ñảm bảo tính thống nhất giữa ngành với ñịa phương và của tỉnh. 

Chủ trì hoặc phối hợp với các ñơn vị liên quan ñể xây dựng, thực hiện các dự án 

ñảm bảo an toàn  thông tin trên ñịa bàn theo sự chỉ ñạo, hướng dẫn của tỉnh. 

b) Chỉ ñạo các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện 

ñảm bảo an toàn thông tin cấp cơ sở nhằm ñảm bảo tính ñồng bộ, thống nhất và ñạt 

hiệu quả cao. 

9.  Các Sở, Ban, Ngành khác 

a) Căn cứ Quy hoạch này bổ sung các nội dung về an toàn thông tin trong kế 

hoạch giai ñoạn 2011 - 2015, giai ñoạn 2016 - 2020 và kế hoạch hàng năm về ứng 

dụng công nghệ thông tin. 

b) Xây dựng và ban hành quy chế ñảm bảo an toàn thông tin số cho các hệ 

thống thông tin của ñơn vị mình quản lý. 

c) Dự toán một phần kinh phí thích ñáng ñể trang bị các giải pháp ñảm bảo 

an toàn thông tin trong các dự án ứng dụng công nghệ thông tin ñang và sẽ triển 

khai của ñơn vị. 

d) Quản lý, giám sát, ñảm bảo hiệu quả, tiến ñộ của các dự án ñược cấp có 
thẩm quyền giao triển khai. 

e) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các hoạt ñộng nâng 
cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức do ñơn vị mình quản lý về an toàn 
thông tin số. 

10. Các doanh nghiệp/ñơn vị/tổ chức khác trên ñịa bàn tỉnh 

a) Xây dựng quy chế, trang bị các giải pháp ñảm bảo an toàn thông tin cho 

hệ thống thông tin và giải pháp sao lưu dữ liệu phù hợp với ñặc thù ñơn vị mình. 
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b) Thực hiện báo cáo ñịnh kỳ hoặc ñột xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh (thông 
qua Sở Thông tin và Truyền thông) về các hoạt ñộng ñảm bảo an toàn thông tin. 

c) Kịp thời thông báo và phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông khắc 
phục các sự cố mất an toàn thông tin tại ñơn vị mình.  

ðiều 3.  Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc Sở Thông 
tin và Truyền thông, Giám ñốc các Sở, Ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các 
huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
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