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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 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LAM SƠN

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;

Thực hiện Kế hoạch số 544/KH-UBND, ngày28 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 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 của thôn Thọ Xuyên (sau đây gọi tắt là Tổ công tác), 
gồm các thành viên như sau:

* Tổ trưởng: Ông Nguyễn Văn Thẩm, Bí thư chi bộ - Trưởng thôn.
* Các thành viên:
1. Ông Nguyễn Thái Bình, Cán bộ Công an xã;
2. Ông Nguyễn Văn Lộc, Công an viên; 
3. Bà Nguyễn Thị Xồi, Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ;
4. Ông Bùi Công Lạc, Phó Trưởng thôn;
5. Bà  Nguyễn Thị Duyên, Phó Bí thư chi đoàn xã;



Điều 2. Tổ công tác có trách nhiệm tham mưu cho UBND xã 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 
thôn Thọ Xuyên, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch UBND xã, 

Điều 3. Văn phòng HĐND - UBND xã và các ông, bà có tên tại Điều 1 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

   Nơi nhận:
- Công an huyện Thanh Miện;
- Như Điều 3;
- Thường trực Đảng uỷ            
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Trương Mậu Nhân




		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-01T10:00:35+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trương Mậu Nhân<truongmaunhan@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-01T10:12:35+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân xã Lam Sơn<lamson.thanhmien@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-01T10:13:01+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân xã Lam Sơn<lamson.thanhmien@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




