
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGIIIA VIET NAM 
HUYIN TRVC NINH Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

S& 4454/QD-UBND Tru'c Ninh, ngày 05 tháng 4 nàm 2022 

QUYET D!NH 
Thành lap To cong tác triên khai thirc hin Be an "Phãt triên irng ding 
dfr 1iu ye dan cu', djnh danh và xác th iyc din tü' phçic vi chuyên dôi so 

quôc gia giai don 2022-2025, tam nhIn den näm 2030" huyn Trtrc Ninh 

UY BAN NHAN DAN HUYN TRIIC NINH 

Can th Luát T cht'c chInh quyn df a phu'ong ngày 19/6/2015; Luát si'a dói 
bO sung mt sO diêu cza Lut TO cht'c ChInh phz và Lut TO cht'ic chInh quyên dia 
phwcing ngày 22/11/2019, 

Can c& COng van so' 1080/TCTKDA ngày 31/3/2022 cza T cOng tác trin 
khai thcc hin Dé an 06 tinh Nam Djnh ye vic hzthng dan thành 1p TO cOng tác 
các cap triên khai các nhim vy cia Dé an 06/C? cza Thi tu'O'ng C'hInh phi 

Can ct Ké' hoach so 25/KH-UBND, ngày 24/3/2022 cza UBND huyn Trcc 
Ninh ye triên khai thicc hin Dé an phát trién &ng dyng clii' lieu ye dan Cu', dinh 
danh và xác thy'c diçn tiliphyc vy chuyén dOi sO quOc gia giai doçin 2022-2025, tam 
nhIn den nàm 2030; 

Theo d nghj ti TO' trInh sO' 324/TTr-C'AH-QLHC ngày 05/4/2022 cz.a C'ông 
an huyn Trz!c Ninh. 

QUYET IMNH: 

Biêu 1. Thành 1p T cong tác trin khai thirc hin Dé an "Phát trin üng 
ding dü lieu ye dan cu, djnh danh và xác thirc din tü phiic vii chuyên di so quôc 
gia giai don 2022-2025, tam nhIn den nAm 2030" (gpi tat là TO cOng tác Dê an 06) 
huyn Trirc Ninh; cii the nhu sau: 

i. ye To cong tác Dê an 06 

a) Thành 1p To cong tác D an 06 gm các ông, bà cO ten trong danh sách 
ti Phi 1ic I ban hành kern theo Quyet djnh nay. 

b) Nhim vii cüa T cOng tác Dê an 06 

- Chi dao, kim tra, dOn dc, humg dn các co' quan, dcm vj, ban ngành, 
doàn the, UBND các xà, thj trân to chtrc thirc hin có hiu qua các ni dung, nhim 
vii cüa Dê an 06; thirc hin chê d báo cáo tmnh hinh và kêt qua triên khai thirc hin 
D an trên da bàn huyn theo quy djnh. 
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- Thành viên To cOng tác D an 06 cüa huyn hot dng kiêm nhiêm, dirçc 
sir diing can b, cOng chcrc, viên chirc thuc quyên quàn I dê triên khai thrc hin 
các nhim vii dugc giao theo quy dnh cüa pháp 1ut. 

- Các van bàn do T truâng T cOng tác D an 06 huyn k ban hành sü 
ding con dâu cüa Uy ban nhân dan huyn; các van bàn do To phó To cOng tác chi 
do sir ding con dâu cüa co' quan, dan vj cOng tác. 

2. Thành 1p T giüp vic To cOng tác Dëán 06 gOm các Ong, bà có ten trong 
danh sách ti Phii liic II ban hành kern theo Quyêt dnh nay; có nhim v: 

a) Tham muu ph%ic vii T cOng tác Be an 06: Xây dirng, trInh T truO'ng T 
cOng tác phê duyt, sira dôi, bô sung Quy chê hot dng cüa To cOng tác Dê an 06; 
các kê hoch, van bàn chi do, báo cáo tinh hInh, kêt qua thçrc hin Be an 06 theo 
dinh k' hoäc dot xuât. 

b) Tham muu, giiiip To cOng tác trong vic quàn 1 và diu phi th?c hin các 
hot dng cüa Dê an 06; theo dôi, dOn dôc các co quan, dan vj, ban ngành, doàn 
th& dja phirang thrc hin nhim vi duçic giao dam báo dung tiên d, chat lucmg. 

c) Thirc hin nhirn viii khác theo s1r phân cOng cña T cOng tác, T tru1ng 
T cong tác Be an 06. 

Diu 2. Cong an huyn là Ca quan Thung trirc To cOng tác Be an 06 có 
trách nhim chñ trI, phôi hçip vâi các ca quan, don vj, ban ngành, doàn th& dia 
phuo'ng t chüc triên khai thirc hin Be an phát triên 1rng d1rng dü 1iu ye dan cu, 
dnh danh và xác thrc din t1r phiic vii chuyên dOi sO quOc gia giai don 2022-2025, 
thrn nhin den näm 2030 trên dja bàn huyn. 

Diêu 3. Quyêt dnh nay có hiu lirc k tiir ngày k. 

Chánh Van phông HDND - UBND huyn, Trung Cong an huyn, Thu 
tru&ng các ca quan, dan vj, Chü tjch UBND các xä, thi trân và các ông, bà có ten 
ti Biêu 1 chju trách nhirn thi hành Quyêt djnh này./. 

No'inhin: 
- Van phOng UBND tinh; 
- Cong an tinh; 
- Thu'O'ng trrc Huyn i:iy, HDND huyn; 
- Lãnh dao  UBND huyn; 
- Nhu' Diêu 3; 
- BBT Cong thông tin din tü' huyn; 
- Lu'u: VT 

Liru Van Dirong 
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