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CÔNG ĐIỆN 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc 

Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ thời gian  

tới của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia. 
________________________ 

 

VĂN PHÕNG CHÍNH PHỦ điện: 

 - Các Đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP; 

- Các Đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia; 

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

 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, 

Văn phòng Chính phủ trân trọng kính mời các Đồng chí thành viên, lãnh đạo các 

địa phương tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác 6 tháng đầu 

năm 2019 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban 

Chỉ đạo 389 Quốc gia. 

Hội nghị do Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban 

Chỉ đạo chủ trì. 

Thời gian: 08 giờ, ngày 25 tháng 7 năm 2019. 

Hình thức hội nghị: Trực tuyến. 

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

phố trực thuộc Trung ương. 

1. Điểm cầu Chính phủ: Hội trường tầng 02, Nhà 09 tầng, Trụ sở Chính phủ. 

Thành phần: 

 - Thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP và đại diện lãnh đạo Văn phòng 

Thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP. 

 - Thành viên Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và đại diện lãnh đạo Văn phòng 

Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia. 

2. Điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Phòng họp 

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

Thành phần: 

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là 

Trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo 138 và Ban Chỉ đạo 389 ở 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 



 

Số điện thoại liên hệ: 080.40721 - 0916823568; 080.40872 - 0982866899;  

08040734- 0913001110 

 

 

Đề nghị: 

- Bộ Công an (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP), Bộ Tài chính 

(Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia) (mỗi Bộ) chuẩn bị 90 bộ tài 

liệu phát cho các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Chính phủ và chịu trách 

nhiệm gửi tài liệu (hoặc file điện tử) đến Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương. 

- Các Đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 Quốc 

gia cử chuyên viên liên ngành giúp việc Ban Chỉ đạo đi cùng dự hội nghị. 

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

đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 138,  Ban Chỉ đạo 389 của địa phương dự hội 

nghị và chịu trách nhiệm sao chụp tài liệu phát cho các đại biểu dự hội nghị tại 

điểm cầu địa phương. 

- Bộ Công an mời đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng có liên quan 

cùng dự họp. 

- Các Đồng chí dự họp và các địa phương xác nhận đại biểu tham dự hội 

nghị qua hộp thư điện tử vutonghop@chinhphu.vn trước 10 giờ, ngày 24 tháng 7 

năm 2019 để tổng hợp báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực. 

 - Đầu mối liên hệ để cung cấp tài liệu đề nghị các địa phương liên hệ với 

đồng chí Nguyễn Tất Trình, Văn phòng Ban Chỉ đạo 138/CP, số điện thoại: 

0942889688; đồng chí Trần Thị Tuyết Lan,Văn phòng Thường trực Ban        

Chỉ đạo 389 quốc gia, số điện thoại: 0904287988./. 

 

Nơi nhận:       

- Như trên;                                                                      

- PTTg Thường trực Trương Hòa Bình (để b/c); 

- VPCP: BTCN, các PCN; 

  Trợ lý, Thư ký PTTg Thường trực Trương Hòa Bình; 

  các Vụ: V.I, NC, KGVX; TTTH; Cục QT; 

- VP Thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP; 

- VP Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia;  

- Lưu: VT, TH(2) H.                                                              

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

Nguyễn Duy Hưng 
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