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Blnh Dztang, ngàyJthangO nãm 2021

HUUNG DAN
Các bin pháp "Thich (mg an toàn, Iinh hoyt, kim soát hiu qua
djch COVID-19" trong hoyt dng van hóa, th thao và du Jjch
trên dja bàn tinh BInh Dirong

Thrc hien Hi.ràng dn s 3862/HD-BVHTfDLngây 18/10/2021 cüa BO Van
hóa, The thao va Du ljch ye vic thirc hin Nghj quyêt so 128/NQ-CP ngày 11/10/2021
cüa ChInh phU ban hành quy dinh tam thi "ThIch rng an toàn, linh hoat, kiêm soát
hiu qua djch COVID-19" trong hott dng van hóa, the thao Va du ljch.
Thijc hin Cong van s 5412/tJBND-Vx, ngày 22/10/2021 cüa Uy ban nhan
dan tinh BInh Duong ye vic thirc hin cac bin pháp tm thai thIch rng an toàn, linh
hoat, kiém soát hiu qua djch COVID-19 trén da bàn tinE BInh Duong.
Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch hi.ràng dn tam thai các bin pháp "ThIch Un
an toàn, linh hoat, kiêm soát hiu qua dlch COVID-19 trong hoat dOng van hóa, the
thao và du ljch trên dja bàn tinh, ci,i the nhu sau:

i. yEu CAU KHI TO CHC CAC HOAT BONG VAN HOA, THE

THAO VA DU LJCH

A
1. Yen cau chung: Thrc hiçn theo Mi,ic I, Phan
A cua Hucmg dan so 3862/HDBVHTTDL ngày 18/1 0/2021 cUa BØ Van hóa, The thao và Du ljch.

2. Yêu cu t chfrc các hot dng theo cp d djch
- Thixc hin Hisàng dn s 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/1 0/2021 cüa B Van
hóa, The thao và Du ljch ye vic thirc hin Nghj quyêt so 128/NQ-CP ngày 11/10/2021
cUa ChInh phU ban hành quy dlnh tam thai "ThIch irng an toàn, linh hot, kiêm soát
hiu qua djch COVID-19" trong hoat dng van hOa, the thao và du Ijch.
- Cong van s 5412/UBND-Vx, ngày 22/10/202 1 cUa liJy ban nhãn dan tinh v
vic th%rc hin cac bin pháp tam thai thIch Crng an toàn, linh hoat, kiêm soát hiu qua
djch COVID-19 trén dja bàn tinh Bmnh Duong.
- Di vâi dja bàn có djch cp dO 1, vic th chirc cac hoat dOng van hóa, th thao
và du ljch phái tuân thU cac nOi dung tai khoãn 1, miic I, phan A cUa HuOng dn so
3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 cUa BO Van hOa, The thao và Du ljch.
II. HIJNG DAN CJ THE DOI vOi TG cAp BQ DJCH
1. NhItng quy djnh dam bão phong, chng djch COVID-19 theo trng cp dQ
djch ('cap 1, 2, 3, 4) doi vi hot dOng co sâ kinh doanh các djch vii cO nguy co lay
nhim cao nhu: VU trtthng, karaoke, quail bar, trô choi din tü (Ph ye lye 01 kern theo,).
2. NhUng quy dinh dam bão phông, chng djch COVID-19 theo tUng cp dO
djch 1, 2, 3, 4 doi vâi to chxc, co quan, doanh nghip trong hoat dtng nghi throng,

khách s?n, nhà nghi, tham quan du ljch; biu din van hóa, ngh thut, th dic, th
thao (Phuc luc 02 kern theo,).
III. TO CHUC THVC HIN
1. D nghj Uy ban nhan dan cac huyn, thi xâ, thãnh ph ph6i hçp chi
dao các
ca quan, ban ngành dja phucng, các dyn vi kinh doanh djch vii van hOa, th thao, du
ljch trên dja bàn có trách nhim triên khai thrc hin Hràng dn nay, dam bão thIch
rng an toàn, linh hot kiêm soát hiu qua djch bnh COVJD-19 phü h?p vâi tInh hInh
thi,rc tê và cac cap dO djch a dja phuong.
2. Hip hôi du lich, cac Hôi - Lien doãn the thao cp tinh chju trách nhim trien
khai thirc hin Huàng dn nay, dam bão thIch ng an toàn, linh hot kiém soát hiu
qua djch bnh Covid-19 phü hcip vâi tInh hInh thirc té.
3. Cac phOng chuyên mon thuc Sâ thi.r?mg xuyên kiem tra, don dc các dcm vi
triên khai thixc hin Hirong dn nay, dong thai to chüc thanh tra, kiêm tra theo quy djnh.
4. Các dcm vi si,r nghip trirc thuOc can cir Hirong dn de xây di,rng ké hoch ciii
the triên khai thrc hin t?i dan vj dam báo phang, chong djch COVID-19 theo quy djnh.
Trong qua trinh trien khai thc hin Htràng dk neu co kho khan, vuàng mc
yeu câu Phông Van hóa và Thông tin các huyn, thj xa, thành phô, Trung tam VanSO
hóa Th thao va Truyén thanh các huyn, thj xâ, thành phô phan hôi ye Sâ Van hóa,
The thao và Du ljch (PhOng Quan l Van hOavà Gia dinh, so din thoai: 0274822937,vA AO1
email: qlvh.vhttdl@bjnhduong.gov.vn) de tong hap, báo cáo xin kiên./
Noi nhn:
• UBND tinh (D báo cáo);
- UBND các huyn, thj xà, thành phô;
- Ban Giám doe Sâ;
- Hip hi, Hi — Lien doàn the thao tinh;
- Các phOng, dan vj trirc thuc S0
- PhOng VH&TT cac huyn, thj xà, thãnh ph6;
- Trung tarn VHTT&TI' các huyn, Tx, Tp;
- Website Sà VHTTDL;
- Ltru: VT, QLVHGD, NghTa.

Nguyn Khoa Hãi

VAt HO

Nhirng quy dinh dm bão phông, chng
dich vu có nguy corc nhiôm cao
(Kern theo Htthng dJn s'iSi

Cap d9 thch
Biu pháp thyc hin
di vói co s kinh
doanh các dich vu có
nguy co lay nhiêm
cao nhir: Vii trirô'ng,
karaoke, quán bar,
trô choi diên tü

Cp d 1

Dixyc phép
dg trà li
ché), nhtxng
dng không
60% cong suãt.

hoat
(han
hoat
qua

PhulucOl
tü'ng cp d dich (Cap 1, 2, 3, 4) di voi hot dng co s& kinh doanh các
Vu trirôiig, karaoke, quán bar, trô chori din tü

DL, ngay,2,2//(' /2021 cáa Sà VHTTDL Blnh Ditang)

Cap d9 2

Cap dQ 3

Cap d9 4

Dirçic phép ho?t dng trô 1ai
(han ché), nhtrng hoat dng
không qua 50% cong suât.
T?rn ngfrng ho?t dng khi có
xuát hién FO.

Dwic phép hoat dng trâ Ii (han ch),
nhrng hoat dng không qua 30% cong
suât. Tm ngfrng hot dOng khi có xuât
hién FO.

Dirng boat dng

cap do dich 1, 2, 3.

- Các co sr kinh doanh, nhãn viên/ngtthi phuc vii:
phãi thrc hin dung, dü các yêu cu, diu kiên, bin pháp an
toàn ye phOng chOng djch theo quy djnh.
- Phãi tt chc thirc hiên va dam bão 100% ngtroi lao dng, khách hang sc ding ing ding PC-COVID, thiic hin quét
ma QR khai báo y té.
- Khãch ngoài tinh: Ngi.râi tharn gia phãi dãp üng môt trong các diu kin: Da tiêm dCi liu vc xin phông COVID-19
hoãc da khOi bénh COV1I- 19; Dong thii có kêt qua xét nghiém am tinh trona thai han 07 nàv

2
Phu tue 02

A

Nhu'ng quy dnh dam bão phông, chng dch COVID-19 theo tirng cp do dich 1, 2,3,4 di vi t chüc, c0 quan, doanh nghip
trong hot dng nghi diröng, khách sn, nhà nghi, tham quan du tjch; Biu diên van hóa, ngh thut, th dc, th thao
(Kern theo Hzthng dJn s
/HD-SVH7TDL, ngày /,/O /202 1 cza Sà VHITDL BInh Dirong)

Cap do d!ch

A

Cap d9 1

A

Cap dç 2

1. Biên pháp thc
Hoat dng
Hoat dng
hin di vó'i co sir, 100% cong sut 100% cong
dja dim nghi
suât
du'thig, khách sen,
nhã nghi, dim
tham quan du tch

Cpd3

Cpd4

Hot dng hn ch:

Ngãng hoyt dng/ Hoit dng hn
ch&
- Chi t chüc hoat dng tham quan ti khu,
diem du Ijch, si kin tp trung trong nhà Va - Ngrng ho?t dng tham quan ti khu,
các chixong trinh du ljch theo nhóm dirói 25 diem du ljch; dmg tO chOc su kiên tp
ngrnn.
trung trong nhà trén 20 nguôi; dOng các
- Co
km tr(i du ljch, dich viii an ung clurcrng trmnh du ljch trong tinh, di và
trong Co sO kirth doarth du ljch dtrcc hot den tinh.
dng khOng qua 80% cong suât ti cñng - Co sO km tnI du lich, djch vij an ung
mt thOi diem; phircmg tin thra don khách trong co sO kinh doanh du ljch thrcrc
khong sO ding qua 50% s gh.
hot dng khOng qua 30% cong suât
ti cüng mt th&i dim; phucrng tin
dua dOn khách khOng st ding qua 50%
A
A
so ghe.
so

- Các co sO liru trü du Ijch dang phic vu khách cO cOng suit trén (80% cAp dO 3, 30%
cap dO 4) thI không dixc don khách mOi.
- Các ccr sO itru tth du ljch tip nhn khách cách ly thirc hin theo quy djnh cüa co
quanyté.
1. Yêu cu d6i vói do'n vi kinh doanh du tch:
a) Xáy drng ké hoch, phông chong Covid- l9và phirong an xO 1 khi có tnrOng hcip mAc Covid- 19 theo quy
dnh. DO trI IAnh do phi trách, theo dOi phOng chong djch Covid- 19. Lp theo dOi y té, do than nhiét ci1a can bO
nhân viên tnrOc khi vAo lAm vic. Nhan viên có cac biu hién s&, ho, dau rat hong, khó thO phAi xét nghim SARSCov2 hoc nghi lam vA theo dôi sOc khOe y t ti nhA.
b) Bô trI khu vrc don tiëp khách, cfra ra vAo cO lOi di dUng khoang cAch theo htrOng dan cUa Do Y tê. Niêm yet
mA QR va bang thông tin htrOng dAn dAm bAo an toàn, phang chong djch Covid- 19 ti ncri don tiêp, trén phtrong tin
v.n tAi khách du lich, noi sO dung dich vi vA trong phOng ngU cCra co sO km trU du 1ch.
so

3
A

Cap dç d!ch

A

Cap dç 1

A

Cap dç 2

A

Cap dQ 3

A

Cap dç4

c) T chcrc do than nhiét dôi vâi lthách dn sà dung djch vu Va ngthi dn lien he, lam vic, ngtthi cung img 4t tu,
hang hóa, dich vu tai dja bàn dsc dárth giá có cap d djch cap 3 và cap 4; cung cap khâu trang cho khách khi Co yéu
Cau.
d) Bô trI bôn rfra tay bang nuóc sch, xâ phông, giy khô lau tay hoc cung cap các san phâm v sinh rcra tay khô chira
con ti noi don tiêp, khu virc dch vii, thang may, các khu vuc phông, ban, ncri thay do c(ia can b, nhân viên theo thing
hwmg dn cña B Y té.
d) Thuông xuyén thirc hin quy trInh v sinh, khCr tr1ng khu vrc cong c)ng, ncri tO chtrc djch vii dOng ngthi, phuong
tin v.n chuyên, co sà luu trü, trang thiét bi, dung ci phuc vu khách du ljch theo huOng dan ctia co quan y tê.
e) DO giat là trong Co s& kinh doanh du lich và trang phvc cña khách dtrçic thu, chuyn dn khu vtrc git là theo huâng
dan, khuyên cáo cüa co quan y tê.
g) Lp và cong bô dumg dày nóng, trao dOi thông tin, h tn khách. Thông báo ngay cho co quan y té
dla phirong nêu
phát hin nguOi cO biêu hin nghi nhim Covid- 19.
h) Co so kinh doanh du lich phài dang ky và tu dánh giá an toàn Covid- 19 hang ngày tai dja chi
http://safe.tourism.com.vn dê két nOi vOi h thông an toàn Covid- 19 quôc gia.
i) Ngi.rài Lao dng dtrqc htrOng dan vàphô biên quy djnh ye phOng, chông djch Covd-19; tuân thCi "Thông diem 5K"
t.i noi lam vic; thirc hin xét nghim y tê theo htrOng din.
2. Yêu cau vOl khách du lich, khách si dung dich viii du Itch và ngtroi dn lien h, Jam viêc vol co sO kinh doanh
du lich:
- TuAn thu "Thông diép 5K"; khai báo y té theo quy djnh hoc quét ma QR;
- Thisc hin dày dii các quy djnh ciia Ban Chi do Quoc gia phông, chông djch Covid-19, BO Y té Va ni quy ciia co
sO kinh doanh du ljch;
- Tuãn thu xét nghim y tê theo quy djnh.
3. Yêu cáu xét nghim:
a) Xét nghiém the tnrOng hqp có mOt trong các biu hin triu chCmg sot, ho, mt môi, dau rat hQng, khó thO...; xét
nghim tam soát ngu nhiên, djnh kS' do co quan y té thirc hin;
b) Dôi vói tat cá các cap dO djch, chi yeu câu xét nghiém môt trong các tnirOnghqp:
- Co nghi ngO hoc cO chi djnh diéu tra djch të den tt dja bàn cO cap dO djch cap 3;
- Den ttr dla bàn duçic dánh giá cO cap dO djch cap 4 hoc cách ly y tê viing (phong tOa); không áp ding xét nghim dôi
vOi khách là nguOi dan cu tn trong tinh.
c) DOi vOi ngrOi dã tiêm dii lieu väc xin và ngtrOi dä khOi bnh, chi xét nghim mOt trong các tnrOng hçrp:
- Khi có yêu câu diéu tra dich t;
- Den tr dia bàn duoc dárth giá cO cp do djch cap 4 hoäc cách ly y t viing (phong tOa).
d) Vic xét nghiém Covid- 19 ducic thuc hién b&ng RT-PCR hoäc test kháng nguyen nhanh có giá tn trong vông 72 gi
(ke tr khi nhân ket qu4
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A

Cap dç dich

A

Cap do 1

A

Cap dç 2

Cap dQ 3

Gilm 30% s krçrng dai biu, khlch miii
theo Ké hoach dir rc phê duyt

Gilm 50% s hrcmg di biu, khlch
môi dir theo Kê hoach dirrc phê
duyt. Han chê thãnh phân khlch
mài tr dc da phucrng khác.

A

2. Biên phIp thrc
hin
von hoat dng
yIn hóa phiic vi
nhiêm vu chinh tn;
hoyt dông trin lam;
T chirc ugly k
nim, ngày thlnh lip,
ngly truyn thng,
ngly hirông irng.

Hoat dng

3. Bién phãp thi1c
hiên di vói hoat
dng J hi

- Gilm 50% s hrcing dai biu, khlch mri
theo K hoach ducyc phê duyt.
- Chi t chirc ph.n nghi !, không to
Hoat dng - Gilm quy mO, hInh thic, thñ gian t chücchüc dc
hoat dng hi.
1 hi; Gilm t chi.rc dc
hoat dOng cña - Không m&i khlch tham dir phAn
phn hOi.
nglii I.
EMy manh cOng tIc tuyén truyn v 1 hi.

4. Blén pháp thiyc
hiên dI vói hoat
lng thu vin, rp
chiu phim; Co sOn,
tja dim biu dién
yIn hóa, ngh thuãt

Cp d 4

Dung t chuc

0 CP dO dich 2, 3: Gilm quy mô, cIp d, thay di hmnh thirc t chii'rc theo tinh
birth dién biên djch bênh.
Tang ciiông cong tác tuyên truyên ye ngày k' nirn, ngly
truyén thông ngly thlnh 1p, ngly hirông trng... bang các
hInh thüc phü hçip.

Hoat dng

Gilm 50% s hxcmg khlch, khln gil, dc Gilm 70% s hrcmg khách, khIn gil,
gil ph%ic vii.
dc gil phic vii.
O cp do dich 2,3:
- Thrrc hin dc bin phIp khCr khuIn djnh k' theo Htiàng dn cCia Bô Y tê.
- Co bang ni quy hiróng dn thirc hiên cac bin phlp phông, chng dlch COVID-19.

Düiig t chtrc

Dung t chirc
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A
-.
Cap d9 d!ch

Cpd1

Cpd2

A

Cap dQ 3

A

Cap dç 4

ö cp dd%ch 1, 2, 3: Co k hoch va chiu trách nhim trin khai các bin pháp dam bão
phOng, chOng djch COVID- 19 (Bao góm vic ty to
chz-c xél nghim cho nhán viên, ngwài lao
a'5ng, diêu kin a'ôi vái ngzcai thàm quan, khOn thInh giá và phtco-ng an x& 1j5 khi CO Ca mac maO
Chi don tip, phc vtj các doàn tham Chi don tip, phiic vi các doàn tham
quan khOng qua 20 ngträildoàn.
quan không qua 10 ngiiài/doan.
5. Bin pháp thrc
hiên di vOi hoat
dông di tich, bão
tang

O cp d dch 2, 3:
Hoat dng

- Thirc hin các bin pháp khcr khu.n djnh kS' theo Huong dk cña BO Y t.
- Co bang ni quy hiiàng dn th?c hiên các bin phap phông, chng djch
COVID-19.

Dirng t chrc

- Ngi.rii huâng dan, thuyt mith dã tiêm It nht 01 1iu vc-xin thai gian dü 14
ngày tr len hoäc nguYi dã khOi beth COVID-19 trong vOng 6 tháng, có giây xët
nghim am tInh vOi COVID-19 theo quy djnh.
Cp d dich

A

Cap dç 1

Cp d 2

Cp d 3

A
Không giói U cap
do dich 2,3:
hn s
- Ngoài träi: Ngixi hi.râng dan, ngi.rôi dung ra t chüc tp luyen TDTF dáp Irng
h.rcng
diêu kiên dã tiêm dü 02 lieu vac-xin, hoàc nguôi dâ khOi bnh COVID- 19 trong
vOng
6 tháng, hoc có giy xét nghim am tInh vài COVTD-19
6. Hot doug th dtic
the thao:
Hort dng, hçzn ekE
Hoi1 dng, hin c/il
6.1. bat dng tp
- Trong n/ia: Giám quy mô - Trong nhâ: Han ch s hrçTng ngi.rri tp
1uyn the diic the thao
phOng tp (cong sut Mi da 70%); (côngsuât Mi da 30%). Dôi vOi các phông tp
hang ngày ca sâ cung tmg djch vi cO thiét k khep kIn, không có diêu kiin thông
phãi thtrc hiên v sinh, sat khuán
gió, nguy c d lay Ian djch bnh cO the yêu
trang, thiêt bj. Ngirci huOng dan,
cAu t?m dung hoat dng. Ngtiôi huóng dan,
tham hot dOng tp Iuyn TDTT
tham ho?t dng tp 1uyen TDTT dáp (mg diêu
dáp Ctng diu kiin dà tiêm dñ 02
kién
dâ tiêm dü 02 lieu vàc-xin, hoc ng.roi dâ
lieu vc-xin, hoàc ngtthi dA khOi
khOi bênh COVID-19 trong vOng 6 thán; có

A

Cap dç 4

6
bnh COVID-19 trong vông 6
tháng, hoc có giây xét nghim
am tmnh v,i COVLD-19.
- Ngoai Erôi: Tp 1uyn theo
nhóm không qua 50 nguii môi
nhóm; duy tn mt d tp 1uyn
' thu
toi thieu Ia• 4m2/nguèi; tuan
nguyen tic mt chiêu trong tp
luyn theo nhóm.

giy xét nghim am tlnh vói COVID-19).
- Ngoài trô: Tp 1uyn theo nhóm không qua
20 ngu&i môi nhóm; duy trI mt dO tp luyn
tôi thiu là 6m2/nguori; tuán thu nguyen tic
niOt chiêu trong tp luyn theo nhóm.

(J cp d dich 1, 2, 3: Don vj

th ch(rc giái th thao chju trách nhim xây drng, trin khai
phuong an dam báo phong, thông djch COVID-19 tninh cp có thm quyn cho phép t ch(rc
giãi phé duyt trong thii han tÔi thiéu là 15 ngày truâc khi giâi khai mac.
Không giori Hog! d1ng, hgn cli!
hn so
- Giãm quy mô, hn ch s
hrcnug
hrçnig khán giá; duy tn cong
suAt
khán dài tM da là 50%.
6.2. Hoat dOng thi du
th duc the thao
- Nhltng ngithi tham gia hoat
dOng den ti dja bàn có djch cap
dO 3 phái dáp (mg các diêu kin
cli tiêm It nhât 01 lieu vic-xin
thii gian dii 14 ngày tnô len,
hoc di khôi bnh trong vông 6
tháng, hoc cO giy xét nghim
am tinh vâi COVID-19 trong
thii gian tôi da là 72 gir trixôc
khi giài khai m3c
&.3. Hog! dng Ep
rwin, dâo Ego v2n
i5ng viên

Hog! drng, hgn che
- Chi t chüc các giâi trong tinh Co quy mO hn
chê; so luçng ngtr&i tham dOng thi duçrc t ch(rc
ngoài trài
- NMng ngiiäi thani gia hoat dng phái dap
(mg các diêu kin di tiém It nhât 01 lieu vicxin thii gian dii 14 ngày tr len, hoc cli khOi
bnh trong vông 6 thang, hoc cO giây xét
nghim am tlnh vâi COVTD-19 trong thai gian
tOi da là 72 gii truôc khi giãi khai mac
- Nu s hrçng khán già iOn (thi du bOng dá),
duy trì cOng suât khán dài tOi da là 30% hoc
không cO khán giã.

Hog! dgng, hgn dieA

Hog! dpng, hgn dieA

- Chira tiêm dii 2 liu vc xrn:
Theo döi s(rc khOe trong vOng 7
ngày k tü ngày den tp tnmg tai
co scr hu&i luyn; Co két qua xét

- Chtia tiêm dii 2 liu vc xiii: Theo dôi s(rc
khOe trong vOng 14 ngày k tü ngay den tp
trung tai CO si huAn luyn Co két qua xét
nghim COVID-19 am tinh bang phixong phap

Hog! d3ng, hgn cii
- Chtra tiém dii 2 lieu
vie xin: Cách ly tp
trung 7 ngiy; theo döi
s(rc khOe trong vOn
7 ngày tip theo (ke

7
nghim COVJD-19 am tInh bang
phucing pháp RT-PCR truâc khi
Mn tp trung ti ca sà hu4n
1uyn. Han ché ra khôi ca so
Không giñ huân 1uyn trong qua trinh thain
gia hun 1uyn.
hn
- DA tiêm dct 2 Liu vc xin: Theo
döi s(rc khôe trong vong 7 ngày
k tr ngày dntp trung ti c sO
huãn 1uyn; Han chê ra khói ca
sO huán 1uyn trong qua trinh
tham gia huân 1uyn

RT-PCR InrOc khi dn tp trung ti ca sO hun tr ngày d&i tp trung
1uyn. Han ché ra khôi ca sO hun 1uyn trong ti CO sO hun 1uyn);
qua trmnh tham gia huãn 1uyn.
Ce k& qua xét
- DA tiêm dü 2 li&i vc xin: Theo dôi sfrc khôe nghim COVID-19
trong vông 14 ngày k ttr ngãy den tp trung am tInh bang phrcmg
ti cci sO huãn 1uyn; Han chê ra lthôi ca sO pháp RT-PCR trong
vông 72 giO tnrOc khi
huãn 1uyn trong qua trInh tham gia huân
den tp trung ti co
fuyn
sO huân 1uyn; Khong
ra khôi ccr sO huân
1uyn trong qua tiInh
tham gia huân 1uyn.
- Dâ tiém dCi 2 lieu
vAc xin: Cách ly
trung 7 ngày; theo d
sCrc khôe trong you
7 ngày ké tr ngày d
tp trung ti co
hun 1uyn; Co k
qua xét nghim
COVLD-19 am tInh
bng phuong pháp
RT-PCR trong vOng
72 gii trtrOc khi den
tp thing ti Ca sO
huAn 1uyn. Không ra
khOi Ca sO huãn 1uyn
trong qua trInh tham
gil h,in jiivn /

