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   Thuận Lộc, ngày 04 tháng 4 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc 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 

 
 

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 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; 

Căn cứ Kế hoạch số    /UBND ngày    tháng     năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân xã về Triển khai thực hiện 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 dân cư, 

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

2025, tầm nhìn đến 2030. 

Theo đề nghị của Công an xã: 

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 (sau đây gọi tắt là Tổ công tác 06 

xã), gồm: 

1. Ông: Bùi Quang Liêm, Chủ tịch UBND xã; 

2. Ông: Đậu Xuân Dũng, Trưởng Công an xã, Tổ phó; 

3. Bà: Nguyễn Thị Hạnh, Công chức văn phòng – Thống kê - Thành viên 

4. Ông: Trần Văn Thìn, Công chức tư pháp - Thành viên; 

5. Ông: Trần Lê Văn, Công chức văn hóa – xã hội -Thành viên; 

6. Ông: Nguyễn Huy Tính, Bí thư Đoàn thanh niên- Thành viên; 

7. Bà: Trần Thị Nhung, Chủ tịch Hội phụ nữ - Thành viên; 
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8. Bà: Đồng Thị Lý, Chủ tịch UBMTTQ - Thành viên 

9. Bà: Trần Thị Thu, Công chức Văn hóa - xã hội - Thành viên; 

Điều 2: Nhiệm vụ, quyền hạn: 

1. Tổ công tác 06 có nhiệm vụ triển khai các nội dung thực hiện Đề án 06 

tại cấp xã theo hướng dẫn của cấp trên, trước mắt tập trung bảo đảm dữ liệu hộ 

tịch được đăng ký đúng quy định của pháp luật; rà soát đối chiếu, cập nhật đồng 

bộ giữa dữ liệu hộ tịch đã được đăng ký và lưu trữ theo thẩm quyền với dữ liệu 

dân cư; các dữ liệu tiêm chủng Covid-19, an sinh xã hội với dữ liệu dân cư, bảo 

đảm dữ liệu dân cư “ đúng, đủ, sạch, sống”, thông báo đầy đủ mã số định danh 

và triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân. 

2. Trong trường hợp cần thiết, Tổ trưởng Tổ công tác, Chủ tịch UBND xã 

quyết định bổ sung, thay thế thành viên Tổ công tác,  Tổ trưởng Tổ công tác sử 

dụng con dấu của UBND xã, Tổ phó Tổ công tác sử dụng con dấu của Công an 

xã.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Văn phòng 

UBND xã; và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./ 

  

Nơi nhận: 
- Như Điều 1; 

-  TT ĐU, HĐND, CT UBMTTQ xã; 

-  Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Các ban, ngành, đoàn thể  xã; 

- Lưu: VT. 

 

     TM UỶ BAN NHÂN XÃ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                Bùi Quang Liêm 
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