
UỶ BAN NHÂN DÂN  

XÃ XUÂN THỦY 
 

          Số:       /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Xuân Thủy, ngày 28 tháng 3 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập Tổ công tác lưu động thực hiện Đề án 06 

 
                                             

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN THỦY 

 Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 

19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật tổ chức Chính quyền địa phương 

ngày 2/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của UBND xã Xuân Thuỷ 

về việc thành lập Ban chỉ đạo về chuyển đổi số xã Xuân Thuỷ; 

Thực hiện Công văn số 32/TCTTKĐA-CA ngày 28/3/2023 của Tổ công tác triển 

khai Đề án 06 huyện Xuân Trường về việc đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn đăng 

ký kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử; 

Xết đề nghị của Trưởng công an xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Thành lập 02 Tổ công tác lưu động thực hiện việc hướng dẫn đăng ký, 

kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh cho công dân trên địa bàn xã Xuân Thủy gồm 

các ông (bà) có tên và giữ các chức vụ sau: 

Điều 2. Nhiệm vụ của tổ công tác lưu động có nhiệm vụ xây dựng lịch, tổ chức 

tuyên truyền, hướng dẫn, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử cho công dân trên 

địa bàn xã. Báo cáo kết quả về Tổ công tác Đề án 06 xã vào cuối giờ hàng ngày. 

Điều 3. Văn phòng UBND xã và các ông bà có tên tại điều 1 thi hành quyết 

định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
Nơi nhận: 

- UBND huyện Xuân Trường; 

- TT Đảng ủy-HDND xã;                                  

- Như điều 3; 

- LưuVT. 

   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
Đặng Kim Thuyết 

Tổ 1: 1. Ông  Bùi Quang Chung Công an viên -Tổ trưởng 

 2. Bà Phạm Thị Liên Chủ tịch hội LHPN xã - Tổ viên 

 3. Ông  Nguyễn Tuyên Quang Công chức VH TT-TT - Tổ viên 

 4. Các ông Trưởng xóm, công an viên xóm 3,4,5 

Tổ 2: 1. Bà  Nguyễn Thị Hoà Công an viên -Tổ trưởng 

 2. Bà Phạm Thị Hương Bí thư Đoàn Thanh niên - Tổ viên 

 3. Ông  Nguyễn Xuân Cương Cán bộ phụ trách BCH QS - Tổ viên 

 4. Các ông Trưởng xóm, công an viên xóm 1,2,6 
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