
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
__________________

Số: 1704/CĐ-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2022

CÔNG ĐIỆN
Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai Đề án 06 và tổng kết hoạt động của Ủy 

ban Chuyển đổi số quốc gia năm 2022
________________________

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ điện:

- Các Đồng chí Thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số;
- Bộ trưởng các Bộ: Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, 
Tài nguyên và Môi trường;
- Các Đồng chí Thành viên Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Thủ tướng 
Chính phủ;
- Lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Quốc phòng, Ngoại giao, Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Dân tộc, Bảo hiểm xã hội Việt 
Nam, Đài Truyền hình Việt Nam; 
- Lãnh đạo Tòa án Nhân dân tối cao;
- Lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; 
- Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số, Tổ trưởng Tổ công tác triển 
khai Đề án 06 của các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ;
- Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển 
đổi số, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 của các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương;
- Lãnh đạo các Tập đoàn, Tổng công ty: Bưu chính viễn thông Việt Nam, 
Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Điện lực Việt Nam, Viễn thông 
MobiFone, Bưu điện Việt Nam, FPT, CMC, GTEL, TECAPRO. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, 
Văn phòng Chính phủ trân trọng kính mời Đồng chí tham dự Hội nghị Sơ kết 01 
năm triển khai Đề án 06 và tổng kết hoạt động của Ủy ban Chuyển đổi số quốc 
gia năm 2022.

Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban 
Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì.

Cùng dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó Chủ 
tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.

I. Thời gian: Từ 08 giờ, ngày 25 tháng 12 năm 2022 (Chủ nhật).
II. Hình thức: Trực tuyến.
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III. Địa điểm: Trụ sở Chính phủ và Trụ sở các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

1. Điểm cầu Trụ sở Chính phủ (Phòng Hội đàm, Tầng 2, Nhà 9 tầng):
Thành phần: 
- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về 

chuyển đổi số.
- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy 

ban quốc gia về chuyển đổi số.
- Các Đồng chí Thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.
- Bộ trưởng các Bộ: Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Tài nguyên và Môi trường.
- Các Đồng chí Thành viên Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Thủ tướng 

Chính phủ.
- Lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Quốc phòng, Ngoại giao, Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Dân tộc, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Đài 
Truyền hình Việt Nam; 

- Lãnh đạo Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. 
- Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ;
- Lãnh đạo các Tập đoàn, Tổng công ty: Bưu chính viễn thông Việt Nam, 

Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Điện lực Việt Nam, Viễn thông MobiFone, 
Bưu điện Việt Nam, FPT, CMC, GTEL, TECAPRO;

- Lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số;
- Lãnh đạo, Thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Văn phòng Chính phủ;
- Cán bộ đi cùng dự họp của các Bộ, cơ quan và cán bộ các đơn vị liên 

quan thuộc Văn phòng Chính phủ.
2. Điểm cầu Trụ sở các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ:
Thành phần: 
- Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số (trừ các đồng chí dự tại điểm 

cầu Trụ sở Chính phủ); đồng chí Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 của 
các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số và Tổ công tác triển khai Đề án 06 
của các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổ công tác giúp việc 
của Ban chỉ đạo và lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị liên quan.

3. Điểm cầu Trụ sở Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương:

Thành phần: 
- Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số, 

Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
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- Thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số và Tổ công tác triển khai Đề án 06 
của các địa phương, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số và Đại diện lãnh đạo 
các Sở, ngành có liên quan;

- Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp huyện, cấp xã (hình thức 
dự họp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định).

IV. Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị:
1. Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an (mỗi Bộ) chuẩn bị 150 bộ tài 

liệu và phát tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ, chịu trách nhiệm gửi tài liệu đến các 
điểm cầu theo quy định.

2. Các Bộ, cơ quan, địa phương tải tài liệu phiên họp tại địa chỉ: 
https://dti.gov.vn/Home/ChiTietHoiNghi?id=8.

3. Các Bộ, cơ quan đi đúng thành phần được mời, cử 01 cán bộ tháp tùng 
Lãnh đạo dự Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ (riêng Bộ Công an, Bộ Thông 
tin và Truyền thông, mỗi bộ được cử tối đa 10 cán bộ tháp tùng Lãnh đạo); thực 
hiện đúng quy định của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19.

4. Các Bộ, cơ quan, địa phương đăng ký đại biểu tham dự Hội nghị qua hộp 
thư điện tử dhlong@mic.gov.vn  (tổng hợp danh sách liên quan đến Ban Chỉ đạo 
chuyển đổi số các cấp), trungtamdldcdean06@gmail.com (tổng hợp danh sách 
liên quan đến Tổ công tác triển Đề án 06 các cấp) trước 16 giờ, ngày 23 tháng 12 
năm 2022 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (để b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN;
  Trợ lý, Thư ký của TTgCP, PTTgCP Vũ Đức Đam;
  các Vụ:  KGVX, KTTH, TKBT, NC, PL, QHQT, HC;
  các Cục: KSTT, QT; TTTH; TGĐ Cổng TTĐT;
- VP các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TH(2). Đông

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

Trần Văn Sơn

Số điện thoại liên hệ về nội dung: 08040543; 0904171177
Số điện thoại liên hệ về thành phần: 0835061968 (Bộ TTTT); 0984221359 (Bộ Công an)
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