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Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2021 

 

 

Kính gửi: 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ; 

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

Văn phòng Chính phủ trân trọng kính mời các bộ, cơ quan ngang bộ (bộ, 

cơ quan), Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (địa 

phương) tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong 

giải quyết thủ tục hành chính. 

Hội nghị do Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng 

Chính phủ thừa ủy quyền Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì. 

Thời gian: Từ 8g30 đến 11g30, thứ Năm, ngày 30 tháng 9 năm 2021; 

Điểm cầu chính: Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ, tầng 8, trụ sở Văn phòng Chính phủ. 

Thành phần: 

a) Tại Điểm cầu Trụ sở Văn phòng Chính phủ 

- Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ; 

- Đại diện Lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Văn phòng Chính phủ: Tổ chức 

hành chính nhà nước và Công vụ, Pháp luật, Kinh tế tổng hợp, Công nghiệp, 

Nông nghiệp, Khoa giáo văn xã, Nội chính, Đổi mới doanh nghiệp, Quan hệ 

quốc tế, Vụ I, Tổ chức cán bộ, Hành chính, Kiểm soát thủ tục hành chính; 

- Phóng viên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. 

b) Tại Điểm cầu các bộ, cơ quan ngang bộ (mỗi bộ, cơ quan 01 điểm cầu) 

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên liên quan của Văn phòng hoặc cơ quan 

được giao nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của bộ, cơ quan; 

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên liên quan của các vụ, cục, đơn vị thuộc 

bộ, cơ quan. 

c) Tại Điểm cầu các địa phương (mỗi địa phương không quá 05 điểm cầu) 

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên liên quan của Văn phòng hoặc cơ quan 

được giao nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của địa phương; 
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- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên liên quan của sở, ngành thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

- Đại diện Ủy ban nhân dân cấp huyện được lựa chọn tham gia rà soát. 

Đề nghị Quý bộ, cơ quan, địa phương xác nhận tham dự Hội nghị, đồng 

thời cử cán bộ đầu mối nhận link phòng họp trực tuyến (mỗi bộ, cơ quan, địa 

phương cử 01 đầu mối) với đ/c Nguyễn Mạnh Cường, chuyên viên Cục Kiểm 

soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ (điện thoại 080.40527, thư điện tử: 

nguyencuong@thutuchanhchinh.vn), hoặc đ/c Lê Quỳnh Anh, chuyên viên Cục 

Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ (điện thoại 080.40554, thư điện 

tử: lequynhanh@thutuchanhchinh.vn), trước 15g00 ngày 29 tháng 9 năm 2021./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VPCP: BTCN (để b/cáo),  

PCN Nguyễn Xuân Thành (để b/cáo) 

các Vụ, đơn vị: TCCV, PL, KTTH, CN,  

NN, KGVX, NC, ĐMDN, QHQT, V.I,  

TCCB, HC, KSTT (để tham dự),  

TTTH, QT, Cổng  TTĐT (để ph/h); 

- Lưu: VT, KSTT NTTL (2). 

 

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM SOÁT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

 

 

 

Ngô Hải Phan 
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