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THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức Hội nghị “Triển khai nhiệm vụ lĩnh vực 

lao động, người có công và xã hội năm 2020” 

  

Để đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ năm 2019; thảo luận và triển khai việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 

về lao động, người có công và xã hội năm 2020; được sự đồng ý của Thủ tướng 

Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị triển khai 

nhiệm vụ lĩnh vực lao động, người có công và Xã hội năm 2020 theo hình thức 

trực tuyến, cụ thể như sau: 

Thời gian: 01 buổi sáng, khai mạc 8g00 ngày 25 tháng 12 năm 2019 

(Thứ Tư). 

Địa điểm tổ chức: 01 điểm cầu Trung ương tại Phòng họp tầng 2, Trung 

tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội và 63 điểm cầu 

địa phương tại trụ sở Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương. 

Thành phần đại biểu: 

- Tại điểm cầu Trung ương:  

+ Chủ trì Hội nghị: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ 

tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội Đào Ngọc Dung. 

+ Mời Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, các ban của Đảng; Lãnh 

đạo Văn phòng Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội; Lãnh đạo Văn phòng 

Chính phủ và các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương liên quan. 

+ Đại biểu triệu tập: Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ có trụ sở 

tại Hà Nội. 

- Các điểm cầu địa phương tại Văn phòng Ủy ban nhân dân 63 tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương: Bộ giao đồng chí Giám đốc Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội mời: 

+ Chủ trì: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố. 

+ Mời Thường trực tỉnh ủy/thành ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân; Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố; đại diện Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố; Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành liên quan: Kế 

hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn... 
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+ Mời Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố (bao 

gồm cả các đồng chí Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ nghỉ hưu năm 2019 -  nếu có). 

+ Đại biểu triệu tập: Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (bao 

gồm cả đồng chí Giám đốc Sở nghỉ hưu năm 2019 -  nếu có); Trưởng các phòng, 

ban thuộc Sở, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện/thị 

xã/thành thành phố thuộc tỉnh. 

Để chuẩn bị cho việc tổ chức Hội nghị, Bộ đề nghị Giám đốc Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ triển khai một số 

nội dung sau: 

1. Đối với Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

- Báo cáo Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố về việc tổ chức Hội 

nghị trên; 

- Mời và triệu tập các thành phần theo hướng dẫn trên của Bộ; 

- Liên hệ với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố để chuẩn bị hội 

trường, bố trí đón tiếp đại biểu, khách mời; 

- Chủ động chuẩn bị báo cáo tham luận để báo cáo tại Hội nghị. 

- Sao tài liệu Hội nghị và phát cho các đại biểu dự Hội nghị. Đề nghị liên 

hệ với Văn phòng Bộ qua số điện thoại: 0243.8269.534; hộp thư điện tử: 

phongtkth@molisa.gov.vn để nhận tài liệu Hội nghị (Tiêu đề thư điện tử đề 

nghị ghi Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố.....đăng ký nhận tài liệu).   

2. Đối với Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ:  

- Chuẩn bị Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện năm 2019, đề ra 

phương hướng, mục tiêu và các giải pháp thực hiện trong năm 2020 lĩnh vực 

được phân công phụ trách. 

- Tham dự đầy đủ, đúng thành phần. Các đơn vị thuộc Bộ có trụ sở đóng tại 

địa phương nào sẽ tham dự tại điểm cầu của địa phương đó, riêng các đơn vị thuộc 

Bộ đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ tham dự tại điểm cầu Trung ương. 

- Chuẩn bị ý kiến giải đáp kiến nghị của địa phương liên quan đến chức 

năng, nhiệm vụ của đơn vị.  

Bộ thông báo và giao nhiệm vụ để các đơn vị, địa phương biết, chủ động 

chuẩn bị và tham dự Hội nghị./.  
 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các đồng chí Thứ trưởng; 

- Sở LĐTBXH 63 tỉnh, thành phố; 

- Văn phòng UBND 63 tỉnh, thành phố 

(để phối hợp); 

- Các đơn vị thuộc Bộ; 

- Lưu: VT, TH. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 
 
 
 
 

 
 

Lê Văn Thanh 
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