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CÔNG ĐIỆN 

Dự Hội nghị trực tuyến triển khai và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 

số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn 

do đại dịch COVID-19 
 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI điện: 

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

 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị 

trực tuyến triển khai và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 

09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện 

các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Bộ Lao đông 

– Thương binh và Xã hội trân trọng kính mời Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương dự Hội nghị trực tuyến, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14g00 thứ hai, ngày 27 tháng 4 năm 2020.
 

2. Nội dung Hội nghị 

- Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thực 

hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

- Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn công 

tác giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP; 

3. Thành phần 

- Tại điểm cầu Trung ương 

+ Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy 

viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội; đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó 

Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. 

+ Thành phần: Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; 

lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; đại diện Lãnh đạo các Bộ: Tài 

chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an; Văn phòng Chính phủ; Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam; Ngân hàng Chính sách xã hội; Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Tổng công 

ty Bưu điện Việt Nam, một số lãnh các đơn vị của Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. 
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+ Địa điểm: Hội trường số 400, tầng 4, nhà B, trụ sở cơ quan Ủy ban Trung 

ương MTTQ Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, 

thành phố Hà Nội. 

- Tại điểm cầu địa phương 

+ Chủ trì Hội nghị: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương. 

+ Thành phần: lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; Ban Thường 

trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố; lãnh đạo Công an tỉnh; lãnh 

đạo các sở, ban, ngành có liên quan; đại diện Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội; Bảo hiểm xã hội; Công ty Bưu 

điện tại địa phương; đại diện lãnh đạo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, 

trưởng các đơn vị thuộc Sở, Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội 

các quận, huyện, thị xã, thành phố. 

+ Địa điểm: Trụ sở cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương. 

4. Đề nghị: 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ban ngành tại địa phương 

tham dự theo đúng thành phần Hội nghị, kiến nghị các giải pháp cụ thể gửi Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội trong ngày 25 tháng 4 năm 2020 (nếu có) và đăng ký 

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

phongtkth@molisa.gov.vn trong ngày 25 tháng 4 năm 2020; chủ động chuẩn bị nội 

dung phát biểu1./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 
- Các Thứ trưởng; 
- Các Cục: Việc làm; Người có công; 
Bảo trợ xã hội; Quan hệ lao động và 
Tiền lương; 
- Các Vụ: Pháp chế; Bảo hiểm xã hội, 
Kế hoạch – Tài chính; 
- Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo; 
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương (để thực hiện); 

- Lưu: VT, TH(2). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Quân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Số điện thoại liên hệ đăng ký thành phần dự Hội nghị: 024.38269528 - 0902111096 
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