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VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
_______________ 

 

Số: 1224/CĐ-VPCP 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2022 

 

 

CÔNG ĐIỆN 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 

chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, 

doanh nghiệp. 

__________________ 

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ điện: 

 

- Bộ trưởng các Bộ: Công an, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, 

  Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, 

  Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo; 

- Các đồng chí Thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính; 

- Lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Lãnh đạo các Ban: Tổ chức Trung ương, Nội chính Trung ương, Tuyên giáo 

  Trung ương; 

- Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội: Pháp luật, Tư pháp, 

  Khoa học, Công nghệ và Môi trường; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Lãnh đạo các Tập đoàn: Bưu chính viễn thông Việt Nam, Công nghiệp -  

  Viễn thông Quân đội. 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính,               

Văn phòng Chính phủ trân trọng kính mời Đồng chí tham dự Hội nghị trực tuyến               

toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương 

thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. 

Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì. 

Cùng dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh 

và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. 

Thời gian: 08 giờ, Thứ Năm, ngày 15 tháng 9 năm 2022. 

Hình thức: Trực tuyến (3 cấp). 

Địa điểm: Trụ sở Chính phủ và Trụ sở Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân các quận, huyện. 
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I. Điểm cầu Trụ sở Chính phủ (Phòng Hội đàm, Tầng 2, Nhà 9 tầng): 

Thành phần:  

- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. 

- Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh. 

- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. 

- Bộ trưởng các Bộ: Công an, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp,          

Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Nội vụ,         

Giáo dục và Đào tạo; Văn phòng Chính phủ. 

- Các đồng chí Thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính. 

- Lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. 

- Lãnh đạo các Ban: Tổ chức Trung ương, Nội chính Trung ương, Tuyên giáo 

Trung ương. 

- Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng. 

- Lãnh đạo các Tập đoàn: Bưu chính viễn thông Việt Nam, Công nghiệp - 

Viễn thông Quân đội. 

II. Điểm cầu các tỉnh, thành phố:  

1. Dự tại Trụ sở Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: 

Thành phần:  

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

- Đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan. 

2. Dự tại Phòng họp trực tuyến các quận, huyện: 

Thành phần: 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện. 

- Lãnh đạo một số phòng, ban liên quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

III. Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị: 

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách 

nhiệm kết nối trực tuyến đến các điểm cầu cấp quận, huyện và mời các thành phần 

liên quan dự tại các điểm cầu; chịu trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Bộ 

Y tế về phòng, chống dịch Covid-19 đối với các đại biểu dự họp tại các điểm cầu 

địa phương. 

2. Các Bộ, cơ quan đi đúng thành phần được mời, cử 01 cán bộ tháp tùng 

Lãnh đạo dự họp tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ; thực hiện đúng quy định của Bộ 

Y tế về phòng, chống dịch Covid-19; không mang điện thoại di động và các thiết bị 

điện tử có khả năng thu phát sóng vào phòng họp. 

3. Các Bộ, cơ quan, địa phương đăng ký đại biểu tham dự họp qua hộp thư 

điện tử vuthuhien@thutuchanhchinh.vn (Đồng chí Vũ Thu Hiền, Cục Kiểm soát 

mailto:vuthuhien@thutuchanhchinh.vn
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thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ; số điện thoại liên hệ: 0349585459) 

hoặc hộp thư điện tử dangkyhop@chinhphu.vn trước 10 giờ, ngày 13 tháng 9 

năm 2022 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng Phạm Minh Chính (để b/c); 

- Phó Thủ tướng TT CP Phạm Bình Minh (để b/c); 

- Phó Thủ tướng CP Vũ Đức Đam (để b/c); 

- VPCP: BTCN, các PCN; 

  Trợ lý, Thư ký của TTg; 

   các Vụ: KTTH, CN, NN, KGVX, TCCV;  

   các Cục: KSTT, QT; TTTH; TGĐ Cổng TTĐT; 

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

- Lưu: VT, TH. Dũng 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

 

 

Trần Văn Sơn 
 

  

 

 

 

Số điện thoại liên hệ Văn phòng Chính phủ về nội dung: 0939956688. 
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