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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CỘNG LẠC

Số: 588/QĐ-UBND

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

Cộng Lạc, ngày 01 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 việc chuyển đổi số quốc gia giai 

đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn xã Cộng Lạc

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 18/KH-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2022 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân xã Cộng Lạc 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 xã Cộng 
Lạc;  

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 trên địa bàn xã Cộng Lạc.

Gồm các thành viên như sau: 
1. Đồng chí Chủ tịch UBND xã - Tổ trưởng; 
2. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã - Tổ phó thường trực; 
3. Đồng chí Trưởng Công an xã, Tổ phó;
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4. Đồng chí công chức Văn phòng HĐND-UBND xã, Tổ phó; 
5. Đồng chí công chức Tư pháp xã, thành viên;
6. Đồng chí công chức Văn hóa xã, thành viên;
7. Đồng chí công chức Địa chính xã, thành viên
8. Đồng chí Bí thư Đoàn thanh niên, thành viên;
9. Chủ tịch Hội LHPN xã, thành viên; 
10. Đồng chí Chủ tịch UBMTTQ xã, thành viên; 
11. Đồng chí cán bộ LĐ-TBXH, thành viên;
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và kèm theo Quy 

chế Hoạt động của 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 xã. 

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:
- UBND huyện Tứ Kỳ ;
- Công an huyện Tứ Kỳ; 
- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã; 
- Các ban, ngành thuộc UBND xã;
- Các thành viên Tổ công tác (như Điều 1);
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Đỗ Xuân Biên
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