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Nam Định, ngày      tháng 6  năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH  

 Về việc thành lập Tổ công tác 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” Sở Giao thông vận tải  

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH NAM ĐỊNH 
 

Căn cứ Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định;Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 

05/5/2021 của UBND tỉnh Nam Đinh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông 

vận tải tỉnh Nam Định, ban hành kèm theo Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND 

ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính 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; Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh về việc kiện 

toàn tổ công tác 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; 

Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 23/2/2022 của UBND tỉnh về triển 

khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu 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 tỉnh; Kế hoạch số 27/KH-TCTTKĐA ngày 08/4/2022 của Tổ 

công tác Đề án 06 về hoạt động của 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 sổ quốc 

gia năm 2022; 

Theo đề nghị của Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. 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” Sở Giao thông vận tải (gọi tắt là Tổ công tác 

thực hiện Đề án 06/CP), gồm các ông, bà có tên sau đây: 

1. Ông: Đinh Xuân Hùng, Giám đốc Sở      Tổ trưởng 

2. Ông: Trần Minh Đăng, Phó Giám đốc Sở     Tổ phó 

3. Ông: Vũ Văn Đại, Phó Chánh Văn phòng Sở         Uỷ viên TT 

4. Bà: Nguyễn Thị Lan Hương, Trưởng phòng KHTC  Uỷ viên 

5. Ông: Trần Trung Hiếu, Trưởng phòng QLVT- PTNL   Uỷ viên 



6. Ông: Nguyễn Đình Phong, Giám đốc Trung tâm ĐKPTGT  Ủy viên 

7. Ông: Phạm Quang Thể, Hiệu trưởng Trường TCGTVT   Uỷ viên 

8. Bà: Phạm Thị Quý, Phó Chánh Văn phòng Sở,     Uỷ viên 

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ công tác 

Chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung, 

nhiệm vụ của Đề án 06 tại Sở Giao thông vận tải theo Kế hoạch của UBND tỉnh 

và Tổ công tác thực hiện Đề án 06/CP của tỉnh; thực hiện chế độ báo cáo tình 

hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án 06/CP theo quy định.  

Các thành viên Tổ công tác thực hiện Đề án 06/CP của Sở hoạt động kiêm 

nhiệm. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Văn phòng Sở, các phòng, ban, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại 

Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận:  

- Như điều 3; 

- Lưu: VT, VPS. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

  Đinh Xuân Hùng 
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