VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

________________________________________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2022

Số: 460/VPCP-HC
V/v mời họp

Kính gửi:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Bảo hiểm Xã hội 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 nội dung Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu
về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai
đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày
06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ).
1. Chủ trì: Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính thừa ủy quyền Bộ
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
2. Thời gian: Từ 8h30 đến 11h30, thứ Năm, ngày 31 tháng 3 năm 2022.
3. Địa điểm, thành phần:
a) Tại Điểm cầu chính - Tầng 8, trụ sở Văn phòng Chính phủ, số 01
Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.
- 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.
b) Tại Điểm cầu các bộ, cơ quan
- Tổ Công tác triển khai Đề án 06: Tổ phó và các Thành viên Tổ Công tác.
- Các đơn vị có thủ tục hành chính và công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm
soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông; công chức phụ trách
cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của bộ, ngành.
c) Thông tin phòng họp trực tuyến qua phần mềm Zoom: ID: 3087031884;
Passcode: 310322.
4. Tài liệu Hội nghị tập huấn: Đăng tải trên trang https://thutuchanhchinh.vn.
5. Đề nghị: Các Bộ, cơ quan:
- Xác nhận tham dự Hội nghị với đồng chí Lê Quỳnh Anh, Chuyên viên Cục Kiểm
soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ (điện thoại 080.40554 - 0917.130.891,
email: lequynhanh@thutuchanhchinh.vn;
- Cử công chức 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 – 0965.949.689, email: nguyenhuuhai@thutuchanhchinh.vn)
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trước 11h00 ngày 30 tháng 3 năm 2022. Thời gian test kết nối Hệ thống dự kiến: 14h00,
thứ Tư, ngày 30 tháng 3 năm 2022;
- Tài liệu gửi kèm theo: Chương trình Hội nghị./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP: BTCN (để b/cáo), Cục KSTT,
Cục QT;
- Lưu: VT, HC.

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ HÀNH CHÍNH

Mai Thị Thơm
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