
 

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
_______________ 

 

Số: 393/VPCP-HC 

V/v mời dự Hội nghị 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2022 

                 Kính gửi:  

 

 

- Các Bộ: Công an, Tư pháp, Tài chính, Tài nguyên và Môi 

trường, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo;  

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;  

- Các cơ quan: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Tập đoàn  

Bưu chính Viễn thông Việt Nam. 

  

Văn phòng Chính phủ trân trọng kính mời các bộ, cơ quan tham dự Hội nghị 

trực tuyến tập huấn triển khai một số nhiệm vụ tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 

06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức triển khai 25 dịch vụ 

công thiết yếu theo Phụ lục 1 Quyết định số 06/QĐ-TTg lên Cổng Dịch vụ công 

Quốc gia. 

1. Chủ trì: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. 

2. Thời gian: 8giờ 00, thứ Sáu, ngày 18 tháng 3 năm 2022  

3. Địa điểm, thành phần: 

a) Tại Điểm cầu chính - Trụ sở Văn phòng Chính phủ 

- Lãnh đạo, chuyên viên Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ. 

- Lãnh đạo, chuyên viên Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

- Chánh Văn phòng bộ, cơ quan, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin/Giám đốc 

Trung tâm tin học/Trung tâm công nghệ thông tin, công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cán bộ, công chức phụ trách 

cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của bộ, cơ quan: Công an, Tư pháp, 

Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm 

xã hội Việt Nam. 

- Đại diện Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT). 

(Mỗi đơn vị đi không quá 04 người). 

b) Tại Điểm cầu các địa phương (mỗi địa phương không quá 07 điểm cầu) 

Tổ Công tác triển khai Đề án 06 (Tổ phó và các Thành viên Tổ Công tác: Lãnh đạo 

Công an tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND cấp tỉnh, Lãnh đạo các Sở: Thông tin truyền 

thông, Tư pháp, Nội vụ), các sở, ban, ngành có TTHC, Trung tâm phục vụ hành 

chính công, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính (hoặc Phòng có chức năng Kiểm 

soát thủ tục hành chính và phụ trách việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
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thông trong giải quyết thủ tục hành chính), cán bộ, công chức phục trách cổng dịch 

vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh.  

4. Tài liệu Hội nghị tập huấn: 

Tài liệu tập huấn sẽ được gửi qua địa chỉ email của cán bộ đầu mối thuộc  Văn 

phòng bộ, cơ quan, địa phương và được cập nhật trên trang 

https://thutuchanhchinh.vn.  

Đề nghị: 

- Các bộ, cơ quan dự Hội nghị tại điểm cầu Văn phòng Chính phủ đi đúng 

thành phần được mời; chỉ cử đại biểu đã được tiêm ít nhất 2 mũi vắc-xin phòng 

Covid-19 và đã xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 72 giờ (PCR hoặc test 

nhanh), không cử đại biểu được xác định là F1 tham dự họp; thực hiện đúng nguyên 

tắc 5K về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế; khai báo y tế và 

quét QR code khi đến dự họp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Các bộ, cơ quan, địa phương xác nhận tham dự Hội nghị với đồng chí        

Trần Đức Trung, Phó Chánh Văn phòng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính,             

Văn phòng Chính phủ (điện thoại 080.40500 - 0939 956 688, email: 

tranductrung@thutuchanhchinh.vn, đồng thời cử cán bộ đầu mối để nhận tài liệu và 

kết nối phòng họp trực tuyến với đồng chí Nguyễn Hữu Hải, chuyên viên Cục Kiểm 

soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ (điện thoại 080.40540, email: 

nguyenhuuhai@thutuchanhchinh.vn) trước 11h00 ngày  17 tháng 3 năm 2022.  

Chương trình Hội nghị gửi kèm theo giấy mời này; Phần mềm họp trực tuyến 

Zoom Meeting sẽ cung cấp sau khi đăng ký danh sách./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VPCP: BTCN (để b/cáo),  

Cục QT, KSTT, TTTH; 

- Lưu: VT, HC(2).pvh 

 

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

VỤ TRƯỞNG VỤ HÀNH CHÍNH 
 

 

 

 

Mai Thị Thơm 

 

 

 

 

 

 

mailto:nguyenhuuhai@thutuchanhchinh.vn

		Văn phòng Chính phủ - ĐT: 080.43100 - 080.43569; Fax: 080.44130; Email: vpcp@chinhphu.vn
	2022-03-15T08:31:00+0700
	Hà Nội
	Văn phòng Chính phủ<vanphongchinhphu@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




