
 
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG VĂN ĐỨC         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /QĐ-UBND      Văn Đức, ngày     tháng     năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc 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

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG VĂN ĐỨC

Căn cứ Luật Tổ chức chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 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 43 /KH-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2022 của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh về việc triển khai thực hiện 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 
trên địa bàn thành phố chí Linh;

Căn cứ Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 30tháng 3 năm 2022 của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân phường Văn Đức triển khai thực hiện 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 trên địa 
bàn phường Văn Đức;

Theo đề nghị của Trưởng Công an phường Văn Đức.

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, gồm các thành viên sau:

1. Đồng chí Chủ tịch UBND phường - Tổ trưởng;
2. Đồng chí Trưởng Công an phường - Tổ phó thường trực;
3. Đồng chí Phó chủ tịch UBND phường - Tổ phó;
4. Đồng chí Công chức Văn phòng-Thống kê - Thành viên;
5. Đồng chí Công chức Tài chính - Kế toán - Thành viên;
6. Đồng chí Lao động- Thương binh xã hội - Thành viên;



7. Đồng chí Công chức Tư pháp-Hộ tịch - Thành viên;
8. Đồng chí Công chức Địa chính phường - Thành viên;
9. Đồng chí Công chức Văn hóa -XH phường - Thành viên;
10. Đồng chí Hiệu trưởng trường THCS - Thành viên;
11. Đồng chí Hiệu trưởng trường Tiểu học - Thành viên;
12. Đồng chí Hiệu trưởng trường Mầm Non - Thành viên;
13. Đồng chí Trạm trưởng y tế phường - Thành viên;

  14.  Đồng chí Phó trưởng Công an phường phụ trách quản lý hành chính về 
trật tự xã hội - Thành viên, Thư ký tổ công tác.

* UBND phường mời các đồng chí tham gia Tổ công tác:
1. Đồng chí Chủ tịch HĐND phường - Thành viên;
2. Đồng chí Chủ tịch UB MTTQ phường - Thành viên;
3. Đồng chí Chủ tịch Hội CCB phường - Thành viên;
4. Đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân phường - Thành viên;
5. Đồng chí Chủ tịch Hội Phụ nữ phường - Thành viên;
6. Đồng chí Bí thư Đoàn thanh niên phường - Thành viên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế 
Quyết định số 51/QĐ-UBND, ngày 30/3/2022 của Chủ tịch UBND phường 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 trên địa bàn phường Văn Đức.

Điều 3. Văn phòng HĐND - UBND phường, Trưởng Công an phường, 
Trưởng các khu dân cư, thành viên Tổ công tác, các đồng chí có chức danh ghi 
tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH
- Như Điều 3;
- UBND thành phố(qua CATP);
- Trưởng KDC;
- Lưu VT, CV.

   Dương Văn Chiên
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