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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                ___________________________________________________  

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2020 

 

CÔNG ĐIỆN 

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

vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; thúc đẩy 

giải ngân vốn đầu tư công; hỗ trợ cho người lao động, bảo đảm an sinh xã hội; 

bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19. 

________________ 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ điện: 

- Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Ban Tuyên giáo Trung ương; 

- Ban Kinh tế Trung ương; 

- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; 

- Các Ủy ban của Quốc hội: Tài chính - Ngân sách, Kinh tế, Các vấn đề xã hội,  

  Quốc phòng và An ninh, Tư pháp, Pháp luật; 

- Các Văn phòng: Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán nhà nước; 

- Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; 

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 

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

  phố trực thuộc Trung ương; 

- Các Ngân hàng: Phát triển Việt Nam, Chính sách xã hội, Nông nghiệp và 

   Phát triển nông thôn Việt Nam, Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam,  

  Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Thương mại Cổ phần 

   Ngoại thương Việt Nam. 

- Các Tập đoàn: Dầu khí Việt Nam, Điện lực Việt Nam, Công nghiệp 

   Than - Khoáng sản Việt Nam, Hóa chất Việt Nam, Viễn thông Quân đội,  

   Công nghiệp Cao su Việt Nam, Bưu chính viễn thông Việt Nam, Dệt may 

   Việt Nam; 

- Các Tổng công ty: Dệt may Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Hàng hải  

  Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Lương thực miền Bắc; 

- Các Hiệp hội: Bất động sản Việt Nam; Diệt may Việt Nam; Du lịch Việt Nam; 

 Vận tải Việt Nam; Dịch vụ Logistics Việt Nam; Da giày, túi xách Việt Nam; 

 Các Trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam; Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; 

 Sản xuất ô tô Việt Nam. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc,        

Văn phòng Chính phủ trân trọng kính mời lãnh đạo các Bộ, cơ quan và địa phương 

dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về các nhiệm vụ, giải 

pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; thúc đẩy giải ngân vốn 

đầu tư công; hỗ trợ cho người lao động, bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm trật tự an 

toàn xã hội trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19. 



Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì.  

Cùng dự Hội nghị với Thủ tướng có các Phó Thủ tướng Chính phủ. 

Thời gian: 01 buổi sáng, từ 08 giờ, ngày 10 tháng 4 năm 2020.   

I. Tại Trụ sở Chính phủ:  

1. Dự tại phòng họp Chính phủ, tầng 3, nhà 9 tầng (10 đại biểu): 

- Thủ tướng Chính phủ. 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ. 

- Phó Chủ tịch nước. 

- Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

- Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. 

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. 

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Dự tại Phòng họp số 1, tầng 3, nhà 9 tầng (13 đại biểu): 

- Ban Kinh tế Trung ương. 

- Các Ủy ban của Quốc hội: Tài chính - Ngân sách, Kinh tế, Các vấn đề xã hội, 

Quốc phòng và An ninh, Tư pháp, Pháp luật. 

- Văn phòng Trung ương Đảng. 

- Văn phòng Quốc hội. 

- Văn phòng Chủ tịch nước. 

- Tòa án nhân dân tối cao. 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. 

- Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. 

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. 

3. Dự tại Phòng họp Thường trực Chính phủ, tầng 3, nhà 9 tầng (15 

đại biểu): 

- Các Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. 

- Trợ lý, Thư ký Lãnh đạo Chính phủ. 

- Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng. 

- Các Vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ. 

4. Dự tại Phòng số 2, tầng 3, nhà 9 tầng (10 đại biểu): 

- Nhóm báo chí, truyền thông. 

5. Dự tại Phòng số 3, tầng 3, nhà 9 tầng (09 đại biểu): 

- Các Hiệp hội: Bất động sản Việt Nam, Diệt may Việt Nam; Du lịch         

Việt Nam; Vận tải Việt Nam; Dịch vụ Logistics Việt Nam; Da giày, túi xách 

Việt Nam; Các Trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam; Doanh nghiệp nhỏ và 

vừa Việt Nam; Sản xuất ô tô Việt Nam. 



6. Dự tại Phòng số 4, tầng 3, nhà 9 tầng (06 đại biểu): 

- Các Ngân hàng: Phát triển Việt Nam, Chính sách xã hội, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Việt Nam, Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam, 

Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam. 

7. Dự tại Phòng số 5, tầng 3, nhà 9 tầng (13 đại biểu ): 

- Các Tập đoàn: Dầu khí Việt Nam, Điện lực Việt Nam, Công nghiệp Than 

- Khoáng sản Việt Nam, Hóa chất Việt Nam, Công nghiệp Cao su Việt Nam, 

Bưu chính viễn thông Việt Nam, Viễn thông Quân đội, Dệt may Việt Nam.  

- Các Tổng công ty: Dệt may Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Hàng hải 

Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Lương thực miền Bắc. 

8. Phòng 101, 102, tầng 1, nhà 9 tầng (15 đại biểu): 

- Các Vụ, đơn vị thuộc các Bộ, cơ quan. 

II. Dự trực tuyến tại Trụ sở của các Bộ, cơ quan: 

1. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Công an, Quốc phòng, Công Thương, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội,        

Tư pháp, Nội vụ, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa,      

Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin 

và Truyền thông, Xây dựng, Ngoại giao, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh 

tra Chính phủ, Ủy ban Dân tộc; Lãnh đạo Bộ Y tế.  

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: bố trí phòng trực tuyến tại Trụ sở để lãnh đạo Bộ 

và các đơn vị liên quan dự họp (đồng chí Bộ trưởng dự tại phòng họp Chính phủ). 

3. Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ: Đài Tiếng nói Việt Nam,        

Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam, Ủy ban 

Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

4. Lãnh đạo các cơ quan: Ban Tuyên giáo Trung ương, Kiểm toán nhà nước. 

 Lưu ý:  

- Thành phần theo dõi tại điểm cầu Bộ, cơ quan có thể mở rộng nhưng phải 

bảo đảm yêu cầu phòng dịch (không quá 20 người/phòng họp, đảm bảo khoảng cách 

tối thiểu 2m).  

- Đề nghị các Bộ sử dụng tài liệu hội nghị được gửi qua hệ thống E-Cabinet. 

Các cơ quan chưa kết nối E-cabinet đăng ký địa chỉ hòm thư điện tử, số điện thoại 

công vụ qua hộp thư điện tử ttth@chinhphu.vn để nhận tài liệu hội nghị. 

III. Dự trực tuyến tại điểm cầu của các địa phương: 

- Mời Đồng chí Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy. 

- Chủ tịch Hội đồng nhân dân các 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: Thành phần tại các điểm cầu địa phương có thể mở rộng nhưng 

phải bảo đảm công tác phòng dịch (không quá 20 người/phòng họp, đảm bảo 

khoảng cách tối thiểu 2m). 
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IV. Đề nghị: 

- Các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương,         

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội,     

Giao thông vận tải, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng           

Nhà nước Việt Nam chuẩn bị tài liệu theo phân công tại văn bản số 2683/VPCP-

KTTH ngày 07 tháng 4 năm 2020, cập nhật vào hệ thống E-Cabinet và gửi đến 

địa chỉ hòm thư ttth@chinhphu.vn trong ngày 09 tháng 4 năm 2020 để gửi các 

cơ quan, địa phương nghiên cứu trước; đồng thời gửi 20 bản tài liệu giấy đến 

Văn phòng Chính phủ để phát tại Hội nghị. 

- Các Bộ, cơ quan dự tại Trụ sở Chính phủ cử 01 lãnh đạo và chỉ cử 01 

cán bộ đi cùng (nếu cần thiết); không cử người đi nước ngoài về, người có tiếp 

xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19 trong 14 ngày gần đây, người đã tới        

Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10 tháng 3 năm 2020 đến nay; thực hiện các biện 

pháp phòng dịch theo khuyến cáo của cơ quan y tế và Văn phòng Chính phủ khi 

đến dự hội nghị. 

- Các Thành viên Chính phủ xác nhận tham dự hội nghị qua E-Cabinet, 

các đại biểu xác nhận qua hộp thư điện tử dangkyhop@chinhphu.vn trước 14 giờ, 

ngày 09 tháng 4 năm 2020 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng. 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố kiến nghị các giải pháp cụ thể gửi          

Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ trong ngày 8 tháng 4 năm 2020      

(nếu có); nhận tài liệu được gửi qua hộp thư công vụ @chinhphu.vn; đăng ký danh 

sách lãnh đạo dự tại điểm cầu địa phương qua địa chỉ hộp thư 

nguyenngocsontung@chinhphu.vn trong ngày 09 tháng 4 năm 202; chủ động 

chuẩn bị nội dung phát biểu./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng (để b/c); 
- VPCP: BTCN, các PCN; 
  Trợ lý, Thư ký của TTg và các PTTg; 
  Các Vụ; các Cục: KSTT, QT; Cổng TTĐT; TTTH; 
- Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của TTg (để dự họp); 
- Lưu: VT, TH(2). SHa          

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

 

 

Mai Tiến Dũng 
 

Số điện thoại liên hệ đăng ký thành phần dự hội nghị: 080.40741 - 0912370289 
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