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QUYẾT ĐỊNH 
Thành lập 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 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 Kế hoạch số 25/KH-UBND, ngày 24/3/2022 của UBND huyện Trực 

Ninh về 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 Công văn số 160/UBND-CA, ngày 05/4/2022 của UBND huyện Trực 

Ninh về việc hướng dẫn thành lập Tổ công tác các cấp triển khai các nhiệm vụ của 

Đề án 06/CP của Thủ tướng Chính phủ; 

Theo đề nghị của đồng chí Trưởng Công an xã Trực Cường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập 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 (gọi tắt là Tổ công tác Đề án 06) xã 

Trực Cường; cụ thể như sau: 

1. Thành lập Tổ công tác Đề án 06 gồm các ông, bà có tên trong danh sách 

tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này. Nhiệm vụ của Tổ công tác Đề án 06: 

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các ban ngành, đoàn thể, xóm tổ 

chức thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Đề án 06; thực hiện chế độ 

báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn xã theo quy định. 

- Thành viên Tổ công tác Đề án 06 của xã hoạt động kiêm nhiệm, triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật. 

- Các văn bản do Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 xã ký, ban hành sử dụng 

con dấu của Ủy ban nhân dân xã. 

2. Thành lập Tổ giúp việc Tổ công tác Đề án 06 gồm các ông, bà có tên trong 

danh sách tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này; có nhiệm vụ: 

a) Tham mưu phục vụ Tổ công tác Đề án 06: Xây dựng, trình Tổ trưởng Tổ 

công tác phe đuyệt, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Tổ công tác Đề án 06; 



các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án 06 theo 

định kỳ hoặc đột xuất. 

b) Tham mưu, giúp Tổ công tác trong việc quản lý và điều phối thực hiện các 

hoạt động của Đề án 06; theo dõi, đôn đốc các ban ngành, đoàn thể, xóm thực hiện 

nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. 

c) Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổ công tác, Tổ trưởng 

Tổ công tác Đề án 06. 

Điều 2. Công an xã là Cơ quan Thường trực Tổ công tác Đề án 06 có trách 

nhiệm chủ trì, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, cấp ủy đảng và chính quyền 

các tổ dân phố tổ chức 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 xã. 

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

Điều 4. Các đồng chí: Công chức Văn phòng - Thống kê, Trưởng Công an 

xã, Trưởng các ban ngành, đoàn thể, Trưởng xóm và các đồng chí có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:  

- Ủy ban nhân dân huyện;  

- Công an huyện; 

- Thường trực ĐU, HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Như Điều 4; 

- Lưu: VP. 

CHỦ TỊCH  
 

 

 

 

 

 

Trần Văn Quyến 
 


		2022-04-08T16:27:50+0700


		2022-04-08T16:43:35+0700




