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QUYẾT ĐỊNH  
Sáp nhập Tổ công nghệ số cộng đồng và Tổ Công tác triển  

khai Đề án 06/CP các khu phố trên địa bàn phường Tiến Thành  
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TIẾN THÀNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ 

tướng Chỉnh phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định 

danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, 

tầm nhìn đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030”; 

Căn cứ Công văn số 722/UBND-NC ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh Bình 

Phước về việc ban hành Kế hoạch và thành lập Tổ công tác triển khai Đề án 

06/CP các cấp tại địa phương; 

Căn cứ Công văn số 1231/UBND-KGVX ngày 28/5/2022 của UBND tỉnh 

Bình Phước về việc triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Công văn số 1195/UBND-CNTT ngày 07/6/2022 của UBND thành 

phố Đồng Xoài về việc triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn thành 

phố; 

Căn cứ Công văn số 1960/UBND-CNTT ngày 28/8/2022 của UBND thành 

phố Đồng Xoài về việc sáp nhập Tổ Công nghệ số cộng đồng và Tổ công tác triển 

khai Đề án 06; 

Căn cứ Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 08/4/2022 về việc triển khai Đề án 

“Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ 

chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa 

bàn phường Tiến Thành; 

Căn cứ Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 22/12/2021 của UBND phường Tiến 

Thành về Chuyển đổi số xây dựng chính quyền kiến tạo, phường tự động, lãnh đạo 

360 độ trên địa bàn phường Tiến Thành năm 2021, 2022 và định hướng đến năm 

2025; 
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 Theo đề nghị của Trưởng Công an và công chức Văn phòng –Thống kê 

phường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sáp nhập Tổ công nghệ số cộng đồng và Tổ triển khai Đề án 06/CP 

các khu phố trên địa bàn phường, gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Mời  Bí thư Chi bộ các khu phố      Tổ trưởng 

2. Trưởng  các khu phố      Tổ phó thường trực 

3. Bí thư chi đoàn thanh niên  các khu phố                          Tổ phó 

4. Trưởng Ban CTMT các khu phố       Tổ viên 

5. Chi hội trưởng Hội Nông dân các khu phố                 Tổ viên 

6. Chi hội trưởng Hội Phụ nữ các khu phố                 Tổ viên 

7. Tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố các khu phố                 Tổ viên 

Mời các ông, bà sau đây cùng tham gia làm thành viên Tổ công nghệ số 

công đồng và Tổ triển khai Đề án 06/CP các khu phố : 

1. Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Tổ trưởng KT Vinaphone Đồng Xoài, Tổ phó 

2. Ông Đào Tiến Đạt – Nhân viên kinh doanh Vinaphone Đồng Xoài, Tổ viên 

3. Ông Hồ Sĩ Vũ - Nhân viên kỹ thuật Vinaphone Đồng Xoài, Tổ viên 

4. Ông Bùi Quý Lâm - Nhân viên kỹ thuật Vinaphone Đồng Xoài, Tổ viên 

5. Ông Lê Hải Anh - Nhân viên kỹ thuật Vinaphone Đồng Xoài, Tổ viên 

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Tổ công nghệ số cộng đồng và Tổ triển 

khai Đề án 06/CP các khu phố: 

- Tổ công tác có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn các công dân trên địa 

bàn triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và 

xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 

đến năm 2030 trên địa bàn. 

- Giúp UBND phường trong việc thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính 

sách của Đảng, nhà nước về công tác chuyển đổi số đến nhân dân; trực tiếp hỗ trợ, 

hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh, thương mại 

điện tử, dịch vụ hành chính công; tham gia thực hiện chuyển đổi số trong từng lĩnh 

vực của đời sống góp phần xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội 

số tại khu phố. 

- Thực hiện các nhiệm vụ theo Hướng dẫn đính kèm Công văn số 722/UBND-
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NC ngày 05/4/2022 và Công văn số 1231/UBND-KGVX, ngày 28/5/2022 của 

UBND tỉnh Bình Phước và các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của UBND và các 

ngành chuyên môn có thẩm quyền cấp trên. 

Điều 3. Trưởng Công an phường, Công chức Văn phòng - Thống kê; công 

chức Tài chính - Kế toán, công chức Văn hóa - Xã hội; các cơ quan, đơn vị, ban 

ngành có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này kể từ ngày ký. 

Quyết định này thay thế Quyết định số 27/QĐ-UBND; Quyết định số 28/QĐ-

UBND; Quyết định số 29/QĐ-UBND;Quyết định số 30/QĐ-UBND; Quyết định số 

31/QĐ-UBND; Quyết định số 32/QĐ-UBND; Quyết định số 33/QĐ-UBND; Quyết 

định số 34/QĐ-UBND  ngày 08/4/2022 của UBND phường về Thành lập Tổ công 

tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực 

điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 

2030 tại 08 khu phố 1, khu phố 2, khu phố 3, khu phố 4, khu phố 5, khu phố Bưng 

Trang, khu phố Suối Cam, khu phố Làng Ba phường Tiến Thành và Quyết định số 

75/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND phường về Kiện toàn, bổ sung thành 

viên Tổ công nghệ số cộng đồng các khu phố trên địa bàn phường Tiến Thành./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố; 

- TT Đảng ủy, HĐND phường; 

- CT, các PCT UBND phường; 

- Tổ công nghệ số cộng đồng phường; 

- UBMTTQVN, các ban ngành, đoàn thể phường ; 

- Như điều 3; 

- Lưu VT. 

                    CHỦ TỊCH 
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