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1. MỤC ĐÍCH 
- Quy định thống nhất cách thức quản lý và thực hiện quy trình giải quyết 

chế độ hưu trí/trợ cấp BHXH một lần theo một phương pháp thống nhất, 
khoa học, đáp ứng được yêu cầu đề ra. 

- Nâng cao hiệu quả trong công việc. 
- Dễ dàng thực hiện luân chuyển công việc trong nội bộ phòng Tổ chức-

Hành chính. 
- Các đối tượng liên quan dễ dàng thực hiện các thủ tục cần thiết một cách 

nhanh chóng, chính xác nhờ quy định thống nhất về trình tự, biểu mẫu. 
 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG 
Công chức, viên chức, nhân viên đang công tác (gọi chung là Người lao 
động) tại Trường và đã có thời gian tham gia đóng BHXH bắt buộc từ đủ 
12 tháng trở lên và đóng BHXH đủ 20 năm trở lên. 
 

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 
- Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2014 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; 

- Căn cứ quyết định số 767/QĐ-ĐHQG-TCCB  ngày 12 tháng 9 năm 2006 
của  Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM về việc ban hành Quy chế về 
tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Bách khoa; 

- Quyết định số 803/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 16 tháng 7 năm 2009 của 
Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM về việc phê duyệt sửa đổi , bổ sung 
Điều 15 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Bách khoa; 

- Căn cứ Quyết định số 261/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 05 tháng 4 năm 2010 
của Đại học Quốc gia TP.HCM về việc ban hành Quy định thực hiện 
quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với Trường Đại học thành viên 
trong Đại học Quốc gia TP.HCM ; 

- Căn cứ Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII 
nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 
năm 2012; 
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- Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 
2014; 

- Căn cứ Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao 
động; 

- Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của 
Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 



 

PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH 
QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT  

CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ/TRỢ CẤP 
BHXH 1 LẦN 

Số hiệu: QT.TCHC-32 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 27/6/2014 
 
 

 
4/20 

 

4. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VÀ CHỮ VIẾT TẮT 
- QT: Quy trình 
- BM: Biểu mẫu 
- HS: Hồ sơ 
- P.TC-HC: Phòng Tổ chức-Hành chính 
- P.KH-TC: Phòng Kế hoạch-Tài chính 
- BGH: Ban Giám hiệu 
- CV: Chuyên viên 
- BHXH: Bảo hiểm xã hội 
- BHYT: Bảo hiểm y tế 
- BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp 
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5. NỘI DUNG 
5.1. Lưu đồ 

 Giải quyết Chế độ hưu trí 
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Bắt đầu

Hưu trí trong 
điều kiện bình thường?

P.TCHC

Tháng 7 hàng năm thông báo DS viên 
chức dự kiến nghỉ hưu năm kế tiếp

BM01-QT.TCHC-32
(1)

Thời gian: 1 ngày làm việc
Trách nhiệm: CV2

Thủ trưởng đơn vị

Xem xét và phê duyệt 2 danh sách:
- Danh sách viên chức nghỉ hưu trí;

- Danh sách viên chức được đề nghị kéo 
dài thời gian công tác.

(2)
Thời gian: 10 ngày làm việc

P.TCHC

Nhận và tổng hợp danh sách 
các đơn vị:

- Danh sách viên chức nghỉ hưu trí;
BM02-QT.TCHC-32

- Danh sách viên chức được đề nghị kéo 
dài thời gian công tác:
BM03-QT.TCHC-32

(3)
Thời gian: 3 ngày làm việc

Trách nhiệm: CV2

Trưởng P.TCHC
Xét duyệt

Ban Giám hiệu
Xét duyệt

Bình thường Giám định y khoa

Đồng ý

Không 
đồng ý

Không 
đồng ý

+

Đồng ý

P.TCHC

Làm Quyết định kéo dài thời gian 
công tác đối với viên chức.

BM05-QT.TCHC-32
(9)

Thời gian: 2 ngày làm việc
Trách nhiệm: CV2

(*)

1 2

P.TCHC

Gửi danh sách viên chức đủ tuổi 
nghỉ hưu (đính kèm tờ khai Lý lịch 

trích ngang, BM 13-HSB)
đến viên chức.

BM04-QT.TCHC-32
BM07-QT.TCHC-32

(4)
Thời gian: 1 ngày làm việc

Trách nhiệm: CV1

Đương sự 

Hoàn thành mẫu khai và nộp lại 
cho P.TCHC 

Thời gian: 5 ngày làm việc

Đương sự

Viên chức xin nghỉ hưu trí vì lý do sức 
khỏe (Xin cấp giấy giới thiệu của đơn 
vị sử dụng lao động đến TT GĐYK -> 
TT hướng dẫn viên chức làm thủ tục, 
hồ sơ -> TT gửi biên bản giám định 
cho viên chức sau khi có kết quả)

(10)

P.TCHC

Tiếp nhận biên bản GĐYK -> đơn xin 
nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí và mẫu 

khai của viên chức -> P.TCHC làm 
quyết định

(11)
Thời gian: 1 ngày làm việc

Trách nhiệm: CV1

P.TCHC

Làm Quyết toán báo giảm (11)
BM02-QT.TCHC-32 (D02-TS)

Trưởng P.TCHC

Ký nháy
Thời gian: trong ngày làm việc

Hiệu trưởng

Ký duyệt
Thời gian: 2 ngày làm việc

P.TCHC

Cấp số Quyết định (11)
Thời gian: trong ngày làm việc

Trách nhiệm: CV6

P.TCHC

Tổng hợp hồ sơ và nộp BHXH
Thời gian: 20 ngày làm việc

(12)

P.TCHC

Nhận hồ sơ phê duyệt của BHXH và 
trả lại cho đương sự

(12)
Thời gian: 2 ngày làm việc

Trách nhiệm: CV1

Hưu trí Lưu hưu

Đương sự 

Sau khi có biên bản GĐYK, viên chức 
hoàn thành mẫu khai:

- BM04-QT.TCHC-32
- BM07-QT.TCHC-32

Nộp lại cho P.TCHC (10)
Thời gian: 5 ngày làm việc

3
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 Giải quyết chế độ trợ cấp BHXH 1 lần 
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5.2. Mô tả : 
Giải quyết Chế độ hưu trí: (Hưu trí trong điều kiện bình thường) 

(1) Phòng Tổ chức-Hành chính vào tháng 7 hàng năm thông báo danh sách 
viên chức dự kiến nghỉ hưu năm kế tiếp đến các đơn vị  
(BM01-QT.TCHC-32) 

(2)  Thủ trưởng đơn vị xem xét và phê duyệt 2 danh sách  
- Danh sách viên chức nghỉ hưu trí  
- Danh sách viên chức được đề nghị kéo dài thời gian công tác 
(3) Phòng TC-HC nhận và tổng hợp danh sách các đơn vị 
- Danh sách viên chức nghỉ hưu trí (BM02-QT.TCHC-32) 
- Danh sách viên chức được đề nghị kéo dài thời gian công tác  

(BM03-QT.TCHC-32) 
    Trình trưởng P.TC-HC ký nháy, trình BGH xét duyệt 

Ban giám hiệu xét duyệt 2 danh sách trên đồng ý. 
 

Danh sách viên chức nghỉ hưu trí  
(4)  Phòng TC-HC sẽ gửi danh sách viên chức đủ tuổi nghỉ hưu (đính kèm tờ 

khai lý lịch trích ngang, biểu mẫu 13-HSB) đến các viên chức (BM04-
QT.TCHC-32; BM07-QT.TCHC-32 ), đương sự hoàn thành 2 mẫu khai 
và nộp lại cho P.TC-HC 

(5)  Phòng Tổ chức –Hành chính làm Quyết định nghỉ  hưu đối với viên chức 
(BM06QT.TCHC-32),lập danh sách lao động tham gia BHXH,BHYT 
(BM04QT.TCHC-32(D02-TS)). 
Trình trưởng phòng TC-HC ký nháy, Ban giám hiệu ký duyệt 

(6) Phòng TC-HC tổng hợp hồ sơ gửi BHXH Tp.HCM 
(7) Phòng TC-HC nhận hồ sơ phê duyệt của BHXH TP.HCM và trả lại cho 

đương sự. 
(8) Phòng TC-HC mời họp mặt viên chức nghỉ hưu trí 
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Danh sách viên chức được đề nghị kéo dài thời gian công tác (Lưu 
hưu): 

(9) Phòng TC-HC làm Quyết định kéo dài thời gian công tác đối với viên 
chức (BM05-QT.TCHC-32) 
Trình trưởng phòng TC-HC ký nháy, Ban giám hiệu ký duyệt. 
Lưu hồ sơ P.TC-HC, cá nhân. 
 
 

Giải quyết Chế độ hưu trí: Điều kiện viên chức xin nghỉ hưu trí vì 
lý do sức khỏe phải giám định y khoa. 

(10) Đương sự xin nghỉ hưu trí vì lý do sức khỏe (Xin cấp giấy giới thiệu 
của đơn vị sử dụng lao động đến TT GĐYK -> TT hướng dẫn viên chức làm 
thủ tục, hồ sơ -> TT gửi biên bản giám định cho viên chức sau khi có kết 
quả).  
(10) Đương sự sau khi có biên bản GĐYK, hoàn thành mẫu khai (BM04-
QT.TCHC-32; BM07-QT.TCHC-32 ), và nộp lại cho P.TC-HC. 
(11) Phòng TC-HC tiếp nhận biên bản GĐYK -> đơn xin nghỉ việc hưởng 
chế độ hưu trí và mẫu khai của viên chức -> P.TCHC làm quyết định trình 
Trưởng phòng TC-HC ký nháy, Hiệu trưởng ký duyệt, phòng TC-HC cấp số 
Quyết định. 
(11) Phòng TC-HC làm quyết toán báo giảm. 
(12) Phòng TC-HC tổng hợp hồ sơ gửi BHXH -> Phòng TC-HC nhận kết 
quả phê duyệt của BHXH TP.HCM và trả lại cho đương sự.  
(13) Phòng TC-HC mời họp mặt viên chức nghỉ hưu trí. 

 
Giải quyết chế độ trợ cấp BHXH 1 lần 

(1)  Phòng TC-HC căn cứ Quyết định thôi việc, chuyển công tác và đề nghị 
của viên chức để giải quyết chế độ hưởng BHXH. 

(1) Phòng TC-HC làm danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT,BHTN  
(BM04QT.TCHC-32(D02-TS)), trình Trưởng phòng TC-HC ký nháy, 
Hiệu trưởng ký duyệt. 

(2) Phòng TC-HC tổng hợp hồ sơ gửi đến BHXH TP.HCM. 
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(3) Phòng TC-HC nhận lại hồ sơ phê duyệt của BHXH TP.HCM và gửi cho 
đương sự, phòng TC-HC hướng dẫn đương sự làm thủ tục nhận tiền 
BHTN và tiền BHXH. 

(4) Phòng TC-HC bàn giao toàn bộ hồ sơ BHXH cho viên chức, Phòng Tổ 
chức – Hành chính lưu hồ sơ cá nhân. 

 
A. Đối tượng 

- Người đang đóng BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH.  
 

B. Điều kiện hưởng 
1/ Lao động nữ hoạt động không chuyên trách ở xã phường thị trấn 
đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm. 

 2/  Lao động đang tham gia BHXH mà đóng BHXH từ đủ 20 năm 
trở lên và thuộc 1 trong các trường hợp sau đây: 

 
 

Tuổi   Điều kiện khác 

Nam Nữ 

60 55   

55 50 15 năm làm nghề, công việc 
nặng nhọc, độc hại, PCKV 0,7 

50 15 khai thác hầm lò 

Không giới hạn tuổi Nhiễm HIV/AIDS do rủi ro bệnh nghề nghiệp 
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- Điều kiện nghỉ hưu khi suy giảm khả năng lao động. 

Từ Điều kiện nghỉ hưu khi suy giảm khả năng lao động. 

Tuổi Tỷ lệ suy giảm 
khả năng lao 

động 

Thời gian 

đóng 

BHXH 

Khác 

Nam Nữ 

01/2016 51 46 61% -> 80% 20 năm   

01/2017 52 47 

01/2018 53 48 

01/2019 54 49 

01/2020 55 50 

  50 45 81% 

  Không phân biệt 61% 15 năm làm nghề 
hoặc công việc đặc 
biệt nặng nhọc, độc 
hại, nguy hiểm 

 
C. Tỉ lệ lương hưu 

Từ 1/1/2018 
- Đối với nữ: 15 năm => 45%, cứ thêm 1 năm => 2% 
- Đối với nam: tỷ lệ 45% tương ứng với số năm đóng theo bảng dưới, cứ 

thêm 1 năm => 2% 
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Năm nghỉ hưu Thời gian đóng BHXH tương ứng tỷ lệ 
45% 

Thời gian đóng BHXH 
tương ứng tỷ lệ tối đa 

75% 

Năm 2018 16 năm 31 năm 

Năm 2019 17 năm 32 năm 

Năm 2020 18 năm 33 năm 

Năm 2021 19 năm 34 năm 

Năm 2022 trở đi 20 năm 35 năm 

 
D. Cách tính lương hưu 

Lương hưu = Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH x tỷ lệ % lương 
hưu. 

Trong đó: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH làm căn cứ tính 
lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu tính như sau: 
a) Đối với người có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do nhà 
nước quy định: 
  
  
M bqtl 
  

  
  
= 

Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của t  
năm cuối trước khi nghỉ việc 

(t x 12) tháng 
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t Thời gian tham gia bảo hiểm xã hội 

= 5 Tham gia BHXH trước ngày 01/01/1995 

= 6 Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ 01/01/1995 đến 31/12/2000. 

= 8 Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ 01/01/2001 đến 31/12/2006. 

= 10 Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ 01/01/2007 đến 31/12/2015. 

= 15 Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ 01/01/2016 đến 31/12/2019 

= 20 Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ 01/01/2020 đến 31/12/2024 

Tham gia từ 01/01/2025 => Tính bình quân toàn bộ quá trình đóng BHXH 

 

b) Đối với người lao động có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo tiền lương do 
người sử dụng lao động quyết định : 

  
  
  
  
  
  

c) Đối với người lao động vừa có thời gian đóng BHXH theo tiền lương do người 
sử dụng lao động quyết định vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương 
do Nhà nước quy định: 

  
M bqtl  = 

Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH 

Tổng số tháng đóng BHXH 
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M bqtl   

  
  
  
= 

Tổng số tiền lương tháng 
đóng BHXH theo chế độ 
tiền lương do Nhà nước quy 
định 

  
+ 

Tổng số tiền lương tháng đóng 
BHXH theo chế độ tiền lương do 
người sử dụng lao động quyết 
định 

Tổng số tháng đóng BHXH 

  
Ø  Chế độ hưu trí trong thời gian bị tù giam: Vẫn hưởng lương hưu trong thời 

gian bị tù giam 
Ø  Người đang hưởng chế độ hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài 

định cư: hưởng trợ cấp 1 lần: 
v  Người hưởng lương hưu: 

            - A. Trước năm 2014:  mỗi năm = 1,5 tháng lương hưu 
            - B. Từ năm 2014: mỗi năm = 2 tháng lương hưu. 
            Công thức: (A+B)-(Số tháng đã nhận lương hưu x ½) >= 3 tháng lương hưu 

v  Người hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng: 03 tháng trợ cấp đang hưởng; 
Ø  Tạm dừng lương hưu, trợ cấp hàng tháng: 
v  Xuất cảnh trái phép; 
v  Tòa án tuyên bố mất tích; 
v  Có căn cứ xác định việc hưởng BHXH không đúng quy định.   
        

E. Thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu 
- Thời điểm đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu là ngày 01 tháng 

liền kề sau tháng sinh của năm mà người lao động đủ điều kiện về tuổi 
đời hưởng lương hưu. 

Ví dụ: Ông A sinh ngày 01/3/1956, làm việc trong điều kiện bình 
thường. Thời điểm ông A đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu là 
ngày 01/4/2016. 

 
- Trường hợp tháng sinh là tháng 12 thì thời điểm đủ điều kiện về tuổi đời 

hưởng lương hưu là ngày 01 của tháng 01 năm liền kề sau năm mà người 
lao động đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu. 
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Ví dụ: Ông M sinh ngày 01/12/1956, làm việc trong điều kiện bình 
thường. Thời điểm ông M đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu là 
ngày 01/01/2017. 

 
- Thời điểm đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu đối với trường hợp 

không xác định được ngày sinh, tháng sinh (chỉ ghi năm sinh) là ngày 01 
tháng 01 của năm liền kề sau năm người lao động đủ điều kiện về tuổi 
đời hưởng lương hưu. 

Ví dụ: Bà C làm việc trong điều kiện bình thường, trong hồ sơ chỉ ghi 
sinh năm 1961. Thời điểm bà C đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu 
là ngày 01/01/2017. 

- Thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao 
động đối với người có đủ điều kiện về tuổi đời và thời gian đóng BHXH 
được tính từ ngày 01 tháng liền kề sau tháng có kết luận bị suy giảm khả 
năng lao động. 

Ví dụ: Bà D sinh ngày 10/5/1965, có thời gian đóng BHXH bắt buộc 
là 23 năm. Ngày 05/7/2016, Hội đồng Giám định y khoa kết luận bà D bị 
suy giảm KNLĐ 61%. Thời điểm bà D đủ điều kiện hưởng lương hưu là 
ngày 01/8/2016. 

- Người lao động đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu mà thời gian đóng 
BHXH bắt buộc còn thiếu tối đa 06 tháng thì được đóng một lần cho số 
tháng còn thiếu theo mức 22% tiền lương tháng đóng BHXH trước khi 
nghỉ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất để hưởng lương hưu. Người lao động 
được hưởng lương hưu tại tháng đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu và 
đã đóng đủ BHXH cho số tháng còn thiếu. 

Ví dụ: Ông C sinh tháng 3/1956, làm việc trong điều kiện bình 
thường, đến hết tháng 3/2016 ông C có 19 năm 7 tháng đóng bảo hiểm 
xã hội. Trường hợp ông C đóng một lần cho 5 tháng còn thiếu vào tháng 
4/2016 thì ông C được hưởng lương hưu từ tháng 4/2016. 

Trường hợp ông C đến tháng 7/2016 mới đóng một lần cho 5 tháng 
còn thiếu thì được hưởng lương hưu từ tháng 7/2016. 
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6. HỒ SƠ LƯU 
 Giải quyết Chế độ hưu trí 

STT TÊN BIỂU MẪU MÃ BM 
1 Danh sách viên chức dự kiến nghỉ hưu BM01-QT.TCHC-32 
2 Danh sách viên chức nghỉ hưu năm …… BM02-QT.TCHC-32 
3 Bản khai trích ngang lý lịch BM04-QT.TCHC-32 
4 Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí BM06-QT.TCHC-32 

5 Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT BM04-QT.TCHC-32 
(D02-TS) 

6 Giấy đăng ký nhận lương hưu và nơi khám, chữa 
bệnh BHYT ban đầu BM07-QT.TCHC-32  

 
 Giải quyết Chế độ lưu hưu 

STT TÊN BIỂU MẪU MÃ BM 

1 Danh sách viên chức được đề nghị kéo dài thời gian 
công tác năm ……. BM03-QT.TCHC-32 

2 Quyết định về việc kéo dài thời gian công tác đối với 
viên chức  BM05-QT.TCHC-32 

 
 Giải quyết Chế độ trợ cấp BHXH 1 lần 

STT TÊN BIỂU MẪU MÃ BM 

1 Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT BM04-QT.TCHC-32 
(D02-TS) 
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7. BIỂU MẪU – PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM 
7.1. Biểu mẫu 

 Giải quyết Chế độ hưu trí 

STT TÊN BIỂU MẪU MÃ BM TỆP ĐÍNH 
KÈM 

1 Danh sách viên chức dự kiến nghỉ hưu BM01-
QT.TCHC-32 

Error! Not a 
valid link. 

2 Danh sách viên chức nghỉ hưu năm …… BM02-
QT.TCHC-32 

 
BM02-QT.TCHC-32.d

oc  

3 Bản khai trích ngang lý lịch BM04-
QT.TCHC-32 

 Error! Not a 
valid link. 

4 Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế 
độ hưu trí 

BM06-
QT.TCHC-32 

 
BM06-QT.TCHC-32.d

oc  

5 Danh sách lao động tham gia BHXH, 
BHYT 

BM04-
QT.TCHC-32 

(D02-TS) 
BM04-QT.TCHC-32 

(D02-TS).xls  

6 Giấy đăng ký nhận lương hưu và nơi 
khám, chữa bệnh BHYT ban đầu 

BM07-
QT.TCHC-32 BM07-QT.TCHC-32 

.docx  
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 Giải quyết Chế độ lưu hưu 

STT TÊN BIỂU MẪU MÃ BM TỆP ĐÍNH 
KÈM 

1 Danh sách viên chức được đề nghị kéo dài 
thời gian công tác năm ……. 

BM03-
QT.TCHC-32 BM03-QT.TCHC-32.d

oc  

2 Quyết định về việc kéo dài thời gian công 
tác đối với viên chức  

BM05-
QT.TCHC-32 

Error! Not a 
valid link. 

 
 Giải quyết Chế độ trợ cấp BHXH 1 lần 

STT TÊN BIỂU MẪU MÃ BM TỆP ĐÍNH 
KÈM 

1 Danh sách lao động tham gia BHXH, 
BHYT 

BM04-
QT.TCHC-32 

(D02-TS) 
BM04-QT.TCHC-32 

(D02-TS).xls  
 

7.2. Phụ lục 
Quy trình có hiệu lực kể từ …………… 

 
 Người soạn Người duyệt 
 

 

 
 Trịnh Thị Liệu 


