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ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN LAI CÁCH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   197 /QĐ-UBND Lai Cách, ngày 16  tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
 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 UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN LAI CÁCH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 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 01năm 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 569/KH-UBND ngày 07 tháng 03 năm 2022 của Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc triển khai Quyết định số 06 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 tỉnh Hải 

Dương.

Căn cứ Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 28 tháng 03 năm 2022 của Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Giàng về việc triển khai 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 huyện Cẩm Giàng.

Căn cứ Kế hoạch số 29 /KH-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Uỷ ban 

nhân dân thị trấn Lai Cách về việc triển khai 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 
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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 thị trấn Lai Cách.

Theo đề nghị của Trưởng Công an thị trấn tại Tờ trình số 109/TTr-CATT, ngày 18 

tháng 11 năm 2022.

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 cácthành viên như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Minh: Chủ tịch UBND thị trấn - Tổ trưởng;

2. Ông Nguyễn Trọng Mạc: Phó Chủ tịch UBND thị trấn - Tổ phó;

3. Ông Lưu Xuân Hinh: Phó Chủ tịch UBND thị trấn - Tổ Phó;

4. Ông Bùi Việt Trung: Trưởng Công an thị trấn - Tổ phó thường trực;

5. Bà Nguyễn Thị Hiên: Công chức Văn phòng UBND thị trấn - Thành viên;

6. Bà Phạm Thị Thu Huyền: Công chức Tài chính - Kế toán - Thành viên;

7. Ông Nguyễn Đức Tương: Công chức Tư pháp - Hộ tịch - Thành viên;

8. Ông Lưu Văn Hưng: Công chức LĐ-TB&XH - Thành viên;

9. Ông Nguyễn Văn Đăng: PCT Hội ND, Cán bộ VH-TT - Thành viên;

10. Ông Phạm Văn Trung: Cán bộ Địa chính- xây dựng - Thành viên;

11. Ông Nguyễn Đình Đạt: Cán bộ Địa chính - NN - Môi trường - Thành viên.

12. Ông Hoàng Văn Tú: Trưởng Trạm Y tế thị trấn - Thành viên;

13. Ông Hoàng Văn Tuyên: Chủ tịch UB MTTQ thị trấn - Thành viên;

14. Ông Vũ Hữu Chiến: Chủ tịch Hội CCB thị trấn - Thành viên;

15. Ông Nguyễn Thanh Tuấn: Bí thư Đoàn thanh niên - Thành viên;

16. Bà Lưu Thị Thu Trang: Chủ tịch Hội phụ nữ - Thành viên;

17. Ông Hoàng Văn Mích: Giám đốc HTX DV nông nghiệp - Thành viên;

18. Ông Vũ Đình Hoàn: Phó Trưởng Công an thị trấn  - Thành viên;

19. Ông Nguyễn Trọng Thông: Công an viên  - Thành viên;

20. Ông Hoàng  Văn Thắng:  Công an viên - Thư ký Tổ công tác;

21. Ông Nguyễn Văn Nhời: Trưởng Đài Truyền thanh - Thành viên;

22. Các ông (bà) trưởng thôn, khu dân cư - Thành viên.
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Điều 2. Tổ công tác có trách nhiệm tham mưu, tổ chức, triển khai thực hiện 

hiệu quả các nhiệm vụ được xác định trong Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 

31/3/2022. Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND thị trấn, Tổ trưởng Tổ 

công tác Đề án 06 thị trấn, trước tập thể UBND thị trấn về tiến độ, hiệu quả thực hiện 

nhiệm vụ được giao trong Đề án 06 và các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

 Giao đồng chí Trưởng Công an thị trấn - Tổ phó Thường trực Tổ công tác 

tham mưu giúp việc Đề án của thị trấn; thường xuyên tổ chức rà soát, đánh giá tình 

hình, kết quả công tác tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06. 

Các thành viên Tổ công tác Đề án 06 có trách nhiệm tham gia đầy đủ các cuộc 

họp, hội nghị giao ban của Tổ công tác triệu tập, mời họp; chấp hành nghiêm chế độ 

thông tin, báo cáo theo quy định về cơ quan thường trực; kịp thời đề xuất Tổ trưởng 

Tổ công tác, trao đổi, phối hợp với các thành viên giải quyết các khó khăn, vướng 

mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. 

 Trong trường hợp cần thiết, Tổ trưởng Tổ giúp việc tham mưu cho UBND thị 

trấn quyết định việc bổ sung, thay thế thành viên Tổ giúp việc, trưng tập thành viên và 

huy động nhân lực phục vụ triển khai thực hiện Đề án 06.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định 

số 44/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của Chủ tịch UBND thị trấn 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;

Văn phòng HĐND và UBND thị trấn, Trưởng Công an thị trấn, thành viên 

Tổ công tác; các đồng chí có chức danh ghi tại Điều 1 và các tổ chức, đơn vị, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBND huyện (b/c);
- Tổ Công tác huyện (b/c);
- TT Đảng Uỷ, TT HĐND thị trấn;
- Lãnh đạo UBND thị trấn;
- Văn phòng HĐND thị trấn;
- Văn phòng UBND thị trấn;
- Các ban, ngành thuộc UBND thị trấn;
- Lưu: VP, CA.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Minh
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