ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THANH BÌNH THỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:103 /QĐ-UBND

Thanh Bình Thịnh, ngày 29 tháng 3 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Tổ công tác và Tổ giúp việc 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
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
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 06/01/2022 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;
Căn cứ Kế hoạch số 522/KH-UBND ngày 16/03/2022 của UBND huyện
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 2030 trên địa bàn huyện Đức Thọ;
Căn cứ Công văn số 554/CAT-PC06 ngày 25/03/2022 Của công an tỉnh
Hà Tĩnh về việc triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và Kế hoạch số
43/KH-UBND ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh, Công văn số 616/UBND-CA
ngày 28/3/2022 của UBND huyện Đức Thọ;
Sau khi thống nhất với các cơ quan, đơn vị có liên quan; Xét đề nghị của
đồng chí Trưởng Công an xã.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn 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:
I. Tổ trưởng:
Ông Đoàn Ngọc Hường, Chủ tịch UBND xã.
II. Tổ phó:
1. Thượng úy Lê Văn Tuyến, Trưởng Công an xã (Phó Thường trực);
III. Các thành viên:
1. Bà: Lê Thị Thanh Lành – Công chức Văn phòng UBND xã;
2. Ông: Nguyễn Trọng Vinh – Công chức Tư pháp Hộ tịch xã;
3. Ông: Nguyễn Đình Thuyết – Công chức Văn hóa xã;
4. Ông: Phan Đức Kiên – Công chức địa chính xã;
5. Ông: Võ Tuấn Anh - Bí thư Đoàn xã;
6. Bà: Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã;
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7. Ba: Trần Thị Phúc – Chủ tịch MTTQ xã;
8. Bà: Đinh Thị Hợi – Công chức Lao động thương binh và xã hội xã;
Điều 2. Thành lập Tổ giúp việc cho 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, gồm:
I. Tổ trưởng:
- Trung tá Trần Nam Kiên, Phó trưởng Công an xã;
II. Các thành viên:
1. Thiếu úy Phan Quốc Thắng – Cán bộ Công an xã;
2. Trung úy Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Cán bộ Công an xã;
3. Đại úy Lê Tiến Dũng – Cán bộ công an xã;
Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Trong trường hợp cần thiết, Đồng chí Tổ trưởng Tổ công tác có thể bổ
sung, thay thế thành viên Tổ công tác, quyết định thành lập các nhóm thuộc Tổ
công tác và huy động chuyên gia trong xã triển khai Đề án.
2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
3. Thành viên có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này. Tổ Công tác thực hiện theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi
hoàn thành nhiệm vụ./.
Nơi nhận:
- Như Điều 1, 2 (để thực hiện);
- Tổ công tác 06 UBND huyện (để báo cáo);
- Các PCT UBND xã (để theo dõi);
- Các ban, ngành cấp xã (để thực hiện);
- Cốt cán các thôn (để biết);
- Lưu: VT, CA.
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