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CÔNG ĐIỆN 

Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về tháo gỡ 

khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải ngân đầu tư công, bảo đảm an sinh 

xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với dịch Covid-19. 

__________________ 

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ điện: 

 Tỉnh ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng          

Chính phủ trân trọng kính mời các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy; Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về tháo 

gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải ngân đầu tư công, bảo đảm an sinh xã 

hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với dịch Covid-19. 

Thời gian: Hội nghị 01 ngày, ngày 31 tháng 3 năm 2020. 

(Buổi sáng bắt đầu từ 08 giờ, buổi chiều từ 14 giờ). 

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến của các địa phương. 

Thành phần dự tại điểm cầu các địa phương: 

- Mời Đồng chí Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

tỉnh, thành phố. 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố. 

- Thành phần các Sở, ban, ngành, quận, huyện do UBND các tỉnh, thành 

phố triệu tập. Lưu ý công tác bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh đối với 

đại biểu (mỗi phòng họp không quá 20 đại biểu, bảo đảm khoảng cách an toàn). 

Đề nghị: Các địa phương chuẩn bị nội dung phát biểu đúng trọng tâm của 

Hội nghị, tập trung đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh 

trong bối cảnh dịch Covid-19, xác nhận danh sách lãnh đạo các địa phương tham 

dự và phát biểu qua hòm thư nguyenngocsontung@chinhphu.vn trong ngày 29 

tháng 3 năm 2020. 

Ghi chú: Văn phòng Chính phủ sẽ gửi tài liệu hội nghị đến các địa 

phương qua hộp thư điện tử công vụ Chính phủ (mail@chinhphu.vn)./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để b/c); 

- VPCP: BTCN, các PCN; 

- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND, 

  các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- các Vụ: KTTH, QHĐP; Cục QT; TTTH; 

- Lưu: VT, TH (2).                           

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

 

Mai Tiến Dũng 
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