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Số:          /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TT. Thanh Miện, ngày      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 
tại khu dân cư Triệu Thái

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN THANH MIỆN

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 544/KH-UBND, ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Chủ 
tịch UBND huyện Thanh miện về 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 về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc 
gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa huyện Thanh Miện;

Theo đề nghị của Trưởng Công an thị trấn Thanh Miện tại Tờ trình số 
10/TTr-CATT ngày 29 tháng 3 năm 2022.

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) tại khu dân cư Triệu 
Thái, gồm các thành viên như sau:

* Tổ trưởng: Ông Triệu Duy Tỏi - Bí thư chi bộ - Trưởng KDC Triệu Thái.
* Các thành viên:
1. Ông Vũ Văn Trấn           - Tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố;
2. Ông Triệu Văn Chỉ         - Chi hội trưởng Cựu chiến binh;
3. Bà Phạm Thị Nhuận       - Trưởng ban công tác mặt trận;
4. Bà Phạm Thị Liên           - Chi hội trưởng Phụ nữ.
* Thư ký Tổ công tác: Bà Nguyễn Thị Hằng - Bí thư chi đoàn; 
Điều 2. Tổ công tác có trách nhiệm tham mưu cho UBND thị trấn 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 khu dân cư Triệu Thái; hoạt động theo quy chế của Tổ công tác 
thuộc UBND thị trấn Thanh Miện.

- Các thành viên của Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, hoàn 
thành nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch UBND thị trấn, kiêm Tổ Trưởng 
Tổ công tác thị trấn.

- Tổ công tác chủ động tuyên truyền về việc triển khai Đề án 06 đối với 
Đảng viên, cán bộ và nhân dân tại khu dân cư.

Điều 3. Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thị trấn, các 
ban, ngành, đoàn thể có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo UBND thị trấn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Đỗ Quý Can
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