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NGHỊ QUYẾT 
Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ðOAN HÙNG 
KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ CHÍN 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 1123 /TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2014 kèm 
theo Báo cáo ñánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 
2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện; Báo cáo thẩm 
tra của Ban Kinh tế - Xã hội và thảo luận, 

 
 

QUYẾT NGHỊ: 

 
 

ðiều 1. Tán thành với báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về ñánh giá tình 
hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; mục tiêu, nhiệm vụ và 
các giải pháp năm 2015, ñồng thời nhấn mạnh một số nội dung cơ bản sau: 

1. Mục tiêu chủ yếu: 

1. Tốc ñộ tăng trưởng kinh tế giá trị tăng thêm (giá 2010) ñạt 6% trở lên. 

2. Tăng trưởng các ngành sản xuất theo giá trị tăng thêm (giá 2010): 

- Sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 5% trở lên 

- Sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng 8% trở lên 

- Dịch vụ - Thương mại tăng 6% trở lên. 

3. Sản lượng lương thực cây có hạt 48.586 tấn trở lên. 

4. Trồng mới 1.400 ha rừng, 60 nghìn cây phân tán.  

5. Thu ngân sách nhà nước trên ñịa bàn huyện 101,6 tỷ ñồng trở lên. Chi ngân 
sách huyện 348,7 tỷ ñồng trở lên. 

6. Giá trị sản phẩm bình quân/ha ñất canh tác ñạt 85,5 triệu ñồng  

7. Giá trị tăng thêm bình quân ñầu người theo giá thực tế ñạt 23 triệu ñồng/ 
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năm trở lên. 

8. Tổng vốn ñầu tư toàn xã hội 1.300 tỷ ñồng. 

9. Thêm 3 trường ñược công nhận ñạt chuẩn Quốc gia, 

10. Có thêm 9 xã ñạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. 

11.Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1,2%. Mức giảm tỷ suất sinh 0,2‰. 

12. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng  14,2%. 

13. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,02% trở lên. 

14. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT ñạt 78%. 

15. Số lao ñộng ñược giải quyết việc làm 2.500 người 

16. Xuất khẩu lao ñộng 230 người 

17. Tỷ lệ hộ gia ñình ñạt danh hiệu văn hoá 82 - 85%; số khu dân cư ñạt danh 
hiệu văn hoá trên 80%; Số cơ quan, ñơn vị, trường học ñạt danh hiệu văn hoá 90%. 

18. ðộ che phủ rừng trên tổng diện tích ñất tự nhiên ñạt 45%. 

19. Có 06 xã cơ bản ñạt chuẩn nông thôn  mới, các xã còn lại ñạt thêm ít nhất 1 
tiêu chí xây dựng NTM. 

2. Các giải pháp chủ yếu 

1. Lĩnh vực kinh tế.  

*  Sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới:   

 Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện  ”ðề 
án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển 
bền vững". Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình nông nghiệp trọng ñiểm 
của huyện; ñẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhân rộng các mô hình có 
hiệu quả trong sản xuất, quan tâm xây dựng mô hình sản xuất theo hướng liên kết 
giữa kinh tế hộ với doanh nghiệp và thị trường. Nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của hệ 
thống khuyến nông cơ sở. Chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, 
vật nuôi; phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai... Củng cố, nâng cao hiệu 
quả các dịch vụ ñầu vào của sản xuất, mở rộng hình thức hoạt ñộng các hợp tác xã 
trong lĩnh vực nông nghiệp, khuyến khích các hình thức hợp tác trong sản xuất kinh 
doanh. 

Chủ ñộng xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2015, phấn ñấu 
giá trị tăng thêm ngành nông nghiệp ñạt từ 5% trở lên: Tổng diện tích gieo trồng cây 
lương thực có hạt ñạt 9.000 ha, tổng sản lượng ñạt 48.586 tấn trở lên; ñẩy mạnh ñưa 
giống lúa có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Triển khai Mô hình ”cánh ñồng 
mẫu lớn” từ 40ha ñến 60ha. Ổn ñịnh diện tích chè hiện có; trồng lại, trồng cải tạo 100 ha 
chè giống mới; Diện tích chè kinh doanh ñạt 2.950 ha, sản lượng chè búp tươi ñạt 40 
ngàn tấn. Duy trì và phát triển ñàn vật nuôi hiện có: Trâu 6.650 con, bò 2.900 con; Lợn 
91.200 con, gia cầm 1,25 triệu con; sản lượng thịt hơi ñạt 18,6 ngàn tấn. Củng cố ao, hồ 
ñập bảo vệ diện tích thuỷ sản ñã nuôi trồng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả dự án nuôi cá 
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ñặc sản bằng lồng lưới trên sông Lô, phấn ñấu ñạt trên 80 lồng. Sản lượng thủy sản ñạt 
trên 1.640 tấn. 

Tập trung chỉ ñạo ñầu tư chăm sóc, thâm canh diện tích bưởi hiện có; tiếp tục mở 
rộng ứng dụng các biện pháp kỹ thuật vào chăm sóc bưởi ñặc sản, phòng trừ sâu bệnh. 
Phấn ñấu sản lượng bưởi năm 2015, ñạt trên 9.000 tấn. Chú trọng công tác tuyên truyền 
quảng bá, bảo vệ thương hiệu, nâng cao chất lượng, mẫu mã, mở rộng thị trường tiêu thụ 
sản phẩm bưởi quả. Xây dựng thí ñiểm mô hình thâm canh, chăm sóc bưởi ñặc sản theo 
quy trình Việt GAP quy mô 30 ha tại xã Chí ðám, Bằng Luân. 

 Tập trung chỉ ñạo chăm sóc, bảo vệ tốt diện tích rừng ñã trồng. Phấn ñấu trồng 
mới 1.400 ha rừng trồng tập trung và 60.000 cây phân tán, tiếp tục vận ñộng người 
dân xóa bỏ diện tích bạch ñàn tái sinh, chuyển sang trồng keo hạt ngoại. Sản lượng gỗ 
khai thác ñạt 105 ngàn m3. 

ðẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới ở tất cả các xã. Triển khai thực 
hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai ñoạn 2013 - 2015. Lồng ghép các nguồn 
vốn ñể tập trung ñầu tư phát triển sản xuất và xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. 
Phấn ñấu hết năm 2015 có 6 xã cơ bản ñạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại mỗi 
xã ñạt thêm ít nhất 01 tiêu chí.  

*  Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Khuyến khích các doanh nghiệp ñẩy nhanh 
tiến ñộ ñầu tư và mở rộng sản xuất kinh doanh. Tiếp tục quảng bá mời gọi các doanh 
nghiệp ñầu tư vào cụm công nghiệp Sóc ðăng, lựa chọn doanh nghiệp ñầu tư vào sản 
xuất chế biến sâu, sản xuất các sản phẩm hoàn chỉnh, có công nghệ tiên tiến, hạn chế 
thấp nhất về gây ô nhiễm môi trường. Từng bước chuyển các cơ sở sản xuất lớn trong 
Làng nghề mộc Vân Du ra ñiểm ñã quy hoạch. Hoàn thành xây dựng quy hoạch chi tiết 
và kêu gọi ñầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Ngọc Quan. 

Khuyến khích liên kết tổ chức sản xuất công nghiệp ñể tăng khả năng huy ñộng 
vốn và tiêu thụ sản phẩm. Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm của các cơ sở 
sản xuất ñi ñôi với việc phấn ñấu giảm chi phí sản xuất và tác ñộng xấu ñến môi 
trường. Khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng lao ñộng tại ñịa phương ñể tạo việc 
làm cho người lao ñộng. 

* ðầu tư - xây dựng cơ bản – giao thông thủy lợi: Tăng cường công tác quản lý 
nhà nước về ñầu tư xây dựng cơ bản, tiến hành thanh quyết toán các công trình xây dựng 
cơ bản ñã hoàn thành. Huy ñộng tối ña các nguồn lực cho ñầu tư phát triển; tranh thủ các 
nguồn vốn chương trình ñầu tư từ ngân sách TW, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác. 
Tăng cường chỉ ñạo, ưu tiên bố trí vốn ñể hoàn thành dứt ñiểm các công trình, dự án 
trọng ñiểm về giao thông, thuỷ lợi, y tế, văn hoá - xã hội trong năm 2015. Tập trung giải 
quyết việc quá tải của lưới ñiện khu trung tâm huyện; thay ñổi ñường dây 10KVA lộ 971 
bằng ñường dây 30KVA. ðẩy nhanh xúc tiến ñầu tư xây dựng trạm biến áp trung gian 
110 KVA; thực hiện nghiêm túc kế hoạch trả nợ xây dựng cơ bản năm 2014 - 2015. 
Tăng cường giám sát các dự án ñầu tư bảo ñảm xây dựng ñúng kế hoạch và ñảm bảo, 
khối lượng, chất lượng và tiến ñộ.  

* Tài chính, tín dụng, thương mại dịch vụ: Tăng cường công tác quản lý thu, 
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chi ngân sách nhà nước, khai thác triệt ñể các nguồn thu ngân sách trên ñịa bàn. 
Thường xuyên kiểm tra công tác thu nộp thuế của các ñơn vị, kiên quyết thu hồi nợ 
ñọng, chống thất thu thuế và trốn thuế. ðề cao trách nhiệm của chủ tài khoản; duy trì 
kiểm tra, giám sát các ñơn vị sử dụng ngân sách ñể có biện pháp xử lý kịp thời, ngăn 
ngừa sai phạm trong công tác quản lý tài chính. Chi ngân sách ñảm bảo ñúng chế ñộ, 
công khai, tiết kiệm, hiệu quả.    

Khuyến khích, mở rộng, nâng cao chất lượng của các dịch vụ: bưu chính, viễn 
thông, vận tải, nhà hàng, khách sạn, các ñiểm buôn bán. Tạo ñiều kiện phát triển các 
ngành nghề có tiềm năng lợi thế phục vụ sản xuất và ñời sống của nhân dân. Thực 
hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu và gian lận thương 
mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng.  

* Tài nguyên và Môi trường: Tăng cường công tác quản lý ñất ñai, khai thác 
khoáng sản, ñi ñôi với bảo vệ môi trường. Tuyên truyền, phổ biến Luật ðất ñai năm 
2013, Luật Bảo vệ môi trường nhằm thực hiện mục tiêu phát triển môi trường bền 
vững. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giao ñất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
ñất, ñấu giá quyền sử dụng ñất, công tác kiểm tra giám sát và xử lý vi phạm trong 
quản lý và sử dụng ñất. Thực hiện tổng kiểm kê ñất ñai; làm tốt công tác bồi thường 
giải phóng mặt bằng ñể triển khai thực hiện các dự án, công trình ñầu tư trên ñịa bàn 
huyện trong năm 2015.  

 Tiếp tục chỉ ñạo thực hiện thu gom, xử lý rác thải, khắc phục ô nhiễm tại khu tập 
trung ñông dân cư. Khuyến khích các thành phần kinh tế ñầu tư kinh doanh trong lĩnh 
vực vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải.  

3.2. Lĩnh vực văn hoá - xã hội. 

* Công tác Giáo dục - ðào tạo: Tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW 
ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Khóa XI và thực hiện các văn bản của 
Chính phủ, Bộ Giáo dục - ðào tạo về ñổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và ñào tạo, 
ñáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện ñại hóa trong ñiều kiện kinh tế thị trường ñịnh 
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. ðẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục; 
duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập 
giáo dục TH ñúng ñộ tuổi và phổ cập THCS. 

Tiếp tục  nâng cao chất lượng dạy và học và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 
03/CT-TW về việc “Học tập và làm theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh”, các cuộc 
vận ñộng và phong trào thi ñua trong ngành giáo dục. Nâng cao chất lượng ñội ngũ 
giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. Triển khai ñồng bộ các giải pháp ñể nâng cao chất 
lượng ñại trà, chất lượng học sinh giỏi, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém trong các nhà 
trường. Tiếp tục ñầu tư xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học. ðầu tư xây 
dựng bồi dưỡng ñội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có trình ñộ chuyên môn ngày càng 
cao. Tập trung chỉ ñạo xây dựng trường ñạt chuẩn Quốc gia có thêm 3 trường ñạt 
chuẩn trong năm 2015. ðẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và 
giáo dục.  
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* Văn hoá, thông tin, thể thao, truyền thanh – truyền hình: Tăng cường công 
tác quản lý Nhà nước ñối với các hoạt ñộng văn hoá, thể thao, các di tích lịch sử văn 
hóa, các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa. Tập trung tuyên truyền phục vụ tổ 
chức ñại hội ðảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Tham gia ñầy ñủ các hoạt ñộng văn 
hóa, thể thao do tỉnh tổ chức. Chú trọng quan tâm ñầu tư xây dựng thiết chế văn hoá 
ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời 
sống văn hoá". Tập trung chỉ ñạo tháo gỡ khó khăn hoàn thành xây dựng 3 nhà văn 
hoá ở khu dân cư chưa hoàn thành.     

 Nâng cao chất lượng, nội dung tuyên truyền trên hệ thống ñài truyền thanh, 
Trang thông tin ñiện tử huyện, duy trì ñảm bảo thời lượng phát sóng phục vụ công tác 
tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên ñịa bàn. 
Tiếp tục chỉ ñạo các xã, thị trấn triển khai có hiệu quả kế hoạch củng cố, nâng cấp 
ðài truyền thanh cơ sở ñã ñược UBND tỉnh phê duyệt. 

 * Y tế, dân số: Củng cố và nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế dự phòng, chủ 
ñộng phòng, chống dịch bệnh, không ñể dịch bệnh xảy ra; nâng cao chất lượng khám 
chữa bệnh và các dịch vụ y tế;  tăng cường quản lý các dịch vụ y tế tư nhân. Chú 
trọng công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Tích cực 
tuyên truyền người dân tham gia bảo hiểm y tế, phấn ñấu tỷ lệ dân số tham gia bảo 
hiểm y tế ñạt trên 78%. ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận 
thức của người dân ñể hạn chế mất cân bằng giới tính khi sinh, giảm số người sinh 
con thứ ba. Phấn ñấu năm 2015: Khám và chữa bệnh cho 290.000 lượt người, giảm tỷ 
lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 1,2%, giảm mức tỷ suất sinh còn 0,2%0. giảm tỷ lệ 
trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống dưới 14,2% và có 9 xã ñạt Bộ tiêu chí Quốc 
gia về y tế. 

* Lao ñộng, việc làm, ñào tạo nghề  và thực hiện chính sách xã hội: Tập trung 
thực hiện ñồng bộ các chính sách tạo việc làm mới và giải quyết việc làm. Nâng cao 
chất lượng hoạt ñộng tư vấn, giới thiệu việc làm; tuyên truyền vận ñộng người ñi xuất 
khẩu lao ñộng thực hiện ñúng hợp ñồng lao ñộng. Chú trọng kiểm tra, giám sát việc 
thực hiện chế ñộ, chính sách ñối với người lao ñộng, phòng chống tai nạn, cháy nổ 
trong lao ñộng. 

Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững. Tập trung 
thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, học nghề, tạo việc làm; các hoạt 
ñộng trợ giúp về pháp lý, ñất ñai, tín dụng, hỗ trợ sản xuất, góp phần nâng cao thu 
nhập cho hộ nghèo. Phấn ñấu năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,02% trở lên. Tăng 
cường chỉ ñạo công tác bình xét hộ nghèo, ñánh giá ñúng thực trạng hộ nghèo trên ñịa 
bàn; giúp ñỡ hộ nghèo hướng sản xuất ñể thoát nghèo bền vững. 

Thực hiện ñầy ñủ, kịp thời, chính xác các chính sách an sinh xã hội và chế ñộ 
chính sách ñối với người có công, các ñối tượng bảo trợ xã hội; khắc phục sai sót 
trong việc thực hiện chính sách  ñối với người có công không ñúng quy ñịnh.  

3.3. Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, dân tộc tôn giáo 

Tiếp tục ñổi mới công tác chỉ ñạo, ñiều hành; ñề cao trách nhiệm của người ñứng 
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ñầu cơ quan ñơn vị. Thường xuyên kiểm ñiểm tiến ñộ và kết quả thực hiện các nhiệm 
vụ, chương trình công tác ñề ra. Bồi dưỡng nâng cao trình ñộ, năng lực quản lý cho ñội 
ngũ cán bộ trong hệ thống cơ quan hành chính. Tăng cường công tác phối hợp giữa 
HðND, UBND, UBMTTQ và các ban ngành ñoàn thể. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ 
tục hành chính theo cơ chế "Một cửa" trong tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức và công 
dân. ðảm bảo quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng theo quy ñịnh của pháp luật; giải quyết 
nhu cầu hợp pháp chính ñáng và vận ñộng tổ chức, tín ñồ tôn giáo tham gia xây dựng 
phát triển kinh tế - xã hội ở ñịa phương. 

3.4. Công tác thanh tra, tư pháp 

Tăng cường công tác thanh tra tập trung vào một số lĩnh vực chủ yếu như: công 
tác xây dựng cơ bản, quản lý ñất ñai, tài chính ngân sách và chính sách xã hội. Duy 
trì công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời ñơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn 
chế thấp nhất ñơn thư vượt cấp hoặc không ñể xảy ra khiếu kiện ñông người. Phối 
hợp với các cơ quan, ñơn vị liên quan trong việc tuyên truyền phổ biến luật Khiếu 
nại, Luật Tố cáo, Luật Thanh tra; bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tiếp dân và Ban 
thanh tra nhân dân cấp xã. 

        ða dạng hoá công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý từ 
huyện ñến cơ sở. Thực hiện việc kiểm tra, rà soát, thẩm ñịnh văn bản, chứng thực  

3.5. Quốc phòng - An ninh 

  Triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2015. Duy trì và chấp 
hành tốt chế ñộ trực sẵn sàng chiến ñấu. Chỉ ñạo hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, 
luyện tập, diễn tập chiến ñấu trị an, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn. Tiếp 
tục triển khai thực hiện Luật Quốc phòng, an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang, lực 
lượng dự bị ñộng viên, dân quân tự vệ vững mạnh toàn diện. Làm tốt công tác tuyển 
quân năm 2015 ñủ số lượng, ñảm bảo chất lượng. Tổ chức 2 lớp bồi dưỡng kiến thức 
quốc phòng ñối tượng 4 và các lớp cho ñối tượng 5. Thực hiện tốt chế ñộ chính sách 
hậu phương quân ñội. 

ðẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, ngăn chặn kịp thời và 
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, bảo ñảm giữ vững an ninh chính trị và 
trật tự an toàn xã hội. Tập trung làm tốt công tác bảo vệ các sự kiện chính trị, nhất là 
ðại hội ðảng các cấp. Triển khai có hiệu quả các chương trình quốc gia về phòng 
chống tội phạm, ma túy. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên 
ñịa bàn. Vận ñộng quần chúng nhân dân ñấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Làm 
tốt công tác phòng cháy, chữa cháy. Tăng cường các biện pháp ñảm bảo trật tự an toàn 
giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông. Mở các ñợt cao ñiểm tấn công trấn áp tội phạm; 
ñẩy nhanh tiến ñộ ñiều tra các vụ án. 

ðiều 2. Hội ñồng nhân dân huyện giao: 

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải 
pháp năm 2015.  

Thường trực HðND huyện, các Ban của HðND huyện và ðại biểu HðND 
huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 
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Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân huyện khoá XIX, kỳ họp thứ chín 
thông qua ngày 23 tháng 12 năm 2014./. 
 

Nơi nhận:                               PHÓ CHỦ TỊCH  
- TT HðND, UBND tỉnh (b.c); 
- TT HU, HðND, UBND, UBMTTQ huyện; 
- Các CQ, ðV; 
- ðB HðND huyện; 
- HðND, UBND xã, TT; 
- CPVP; 
- Lưu VT. 
 

                                                                                          Hà Hồng Quảng 


