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Kính gửi:  

 

 

 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 

Ngân hàng Chính sách, Ngân hàng phát triển Việt Nam; 

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

- Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT). 
 

Để việc triển khai các nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 09/2019/NĐ-

CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành 

chính Nhà nước, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/07/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành 

chính nhà nước, Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án Cổng dịch vụ công quốc gia bảo đảm đúng tiến độ, 

chất lượng theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính 

phủ tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị định 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết 

định số 28/2018/QĐ-TTg, Quyết định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

và hướng dẫn triển khai Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ theo hình thức trực 

tuyến toàn quốc, cụ thể như sau:  

1. Thành phần tham dự 

a) Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, và các cơ quan: Bảo hiểm xã hội 

Việt Nam, Ngân hàng Chính sách, Ngân hàng phát triển Việt Nam, gồm: đại 

diện Lãnh đạo Bộ, cơ quan, Lãnh đạo Văn phòng Bộ, cơ quan và công chức 

Phòng kiểm soát TTHC; Lãnh đạo đơn vị phụ trách công nghệ thông tin thuộc 

Bộ; cơ quan báo chí tại Trung ương (Tham dự Hội nghị tại Điểm cầu chính). 

b) Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:  

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Lãnh đạo Văn phòng Uỷ ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; công chức Phòng kiểm soát TTHC; 

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo các Sở, ngành, UBND cấp 

huyện. 

c) Đối với Tập đoàn VNPT: Đại diện Lãnh đạo Tập đoàn, Lãnh đạo Tập 

đoàn, Lãnh đạo Công ty Công nghệ thông tin (VNPT-IT), Lãnh đạo, chuyên viên 

tham gia xây dựng, triển khai Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ (Tham dự Hội 

nghị tại Điểm cầu chính); đại diện Lãnh đạo VNPT các tỉnh, thành phố trực thuộc 
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Trung ương (Tham dự Hội nghị tại điểm cầu địa phương). 

2. Thời gian tổ chức: 

01 buổi, bắt đầu từ 08 giờ 00’ đến 11 giờ 30’ ngày 07 tháng 02 năm 2020. 

3. Địa điểm 

- Điểm cầu chính tại Phòng họp Chính phủ, Trụ sở Văn phòng Chính phủ, 

số 01 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, gồm: đại biểu thuộc các bộ, ngành, 

cơ quan trung ương và Tập đoàn VNPT;  

- Điểm cầu tại UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, gồm: 

Đại biểu thuộc địa phương và VNPT địa phương. 

4. Chƣơng trình Hội nghị: Gửi kèm theo Công văn. 

5. Tài liệu Hội nghị 

Văn phòng Chính phủ gửi file điện tử trên Trang Thông tin điện tử tổng 

hợp Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, tại mục Văn bản điều hành, 

http://thutuchanhchinh.vn).  

Đề nghị đại biểu các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương đăng ký dự họp và gửi các câu hỏi liên quan đến nội dung 

Hội nghị vào địa chỉ thư điện tử: vuthitam@thutuchanhchinh.vn và 

nguyenloiquockhanh@thutuchanhchinh.vn trước 10 giờ 00’, ngày 06 tháng 02 

năm 2020.  

Mọi thông tin liên quan đến công tác tổ chức, xin vui lòng liên hệ với 

đồng chí Vũ Thị Tâm, số điện thoại: 080 40524/ 090 601 1031 hoặc đồng chí 

Nguyễn Lợi Quốc Khánh, số điện thoại 080 40530/091 468 0395. 

Văn phòng Chính phủ mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Quý 

cơ quan./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- VPCP: BTCN,  

   PCN Nguyễn Xuân Thành, 

   Vụ TCCB, Cục QT, TTTH, 

   Cổng TTĐTCP; 

- Lưu: VT, KSTT (02). 

BỘ TRƢỞNG, CHỦ NHIỆM 
 

 

 

Mai Tiến Dũng 

http://thutuchanhchinh.vn/


Phụ lục 
CHƢƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT NGHỊ ĐỊNH 09/2019/NĐ-CP CỦA 

CHÍNH PHỦ, QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2018/QĐ-TTG, QUYẾT ĐỊNH SỐ 274/QĐ-TTG 

CỦA THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ VÀ HƢỚNG DẪN TRIỂN KHAI HỆ THỐNG 

THÔNG TIN BÁO CÁO CHÍNH PHỦ 

 (Kèm theo Công văn số        /VPCP-KSTT ngày     tháng 02  năm 2020 

của Văn phòng Chính phủ) 

________ 

 

 

Số TT Thời gian Nội dung Thực hiện 

1 07 giờ 30’- 08 giờ 00’ Đón tiếp đại biểu. 
Cục Kiểm soát  

thủ tục hành chính 

2 08 giờ 00’- 08 giờ 10’ Giới thiệu đại biểu. 
Cục Kiểm soát  

thủ tục hành chính 

3 08 giờ 10’- 08 giờ 30’ 

Phát biểu khai mạc, quán triệt về 

nhiệm vụ gửi nhận văn bản điện tử; 

triển khai kết nối, tích hợp với Cổng 

Dịch vụ công quốc gia, xử lý văn bản 

trên môi trường điện tử và triển khai 

chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị 

định 09/2019/NĐ-CP 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm 

Văn phòng Chính phủ 

4 08 giờ 30’- 08 giờ 45’ 

Báo cáo tổng hợp tình hình, kết quả 

thực hiện nhiệm vụ gửi nhận văn bản 

điện tử, xử lý văn bản trên môi trường 

điện tử, triển khai kết nối, tích hợp với 

Cổng Dịch vụ công quốc gia  và triển 

khai chế độ báo cáo theo quy định tại 

Nghị định 09/2019/NĐ-CP 

Cục Kiểm soát  

thủ tục hành chính 

5 08 giờ 45’- 09 giờ 00’ 

Giới thiệu Đề án Hệ thống thông tin 

báo cáo Chính phủ được ban hành 

kèm theo Quyết định số 62/QĐ-VPCP 

và hướng dẫn xây dựng Hệ thống 

thông tin báo cáo Bộ, ngành, địa 

phương tích hợp với Hệ thống thông 

tin báo cáo Chính phủ 

Cục Kiểm soát  

thủ tục hành chính 

6 09 giờ 00’ - 10 giờ 00’ 

- Hướng dẫn chuẩn hóa chế độ báo 

cáo theo quy định tại Nghị định số 

09/2019/NĐ-CP; 

- Hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo 

về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành 

chính; thống kê quy định về hoạt động 

kinh doanh trên Hệ thống thông tin 

báo cáo Chính phủ. 

Cục Kiểm soát  

thủ tục hành chính 

7 10 giờ 00’- 11 giờ 00’ Trao đổi, thảo luận 
Cục Kiểm soát  

thủ tục hành chính 

8 11 giờ 00’ - 11 giờ 30’ Kết luận Hội nghị 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm 

Văn phòng Chính phủ 
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