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Số:             /QĐ-TCTĐA06 Krông Nô, ngày       tháng 6 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ giúp việc cho 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 

 

TỔ TRƯỞNG TỔ CÔNG TÁC ĐỀ ÁN 06 HUYỆN KRÔNG NÔ 

 

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 Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân huyện Krông Nô 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; 

Theo đề nghị của thường trực 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 huyện Krông Nô tại Tờ 

trình số 32/TTr-CAH ngày 31/5/2022 của Công an huyện Krông Nô. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ giúp việc cho 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 huyện Krông 

Nô (gọi tắt là Tổ công tác Đề án 06), gồm: 

1. Ông Nguyễn Văn Đoàn, Đội trưởng Đội CSQLHC về TTXH - Tổ 

trưởng; 

2. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Đội trưởng Đội Tổng hợp - Tổ phó thường trực; 

3. Bà H’ Thủy Liêng Hót, Phó đội trưởng Đội CSQLHC về TTXH - Tổ phó; 

4. Ông Trần Trung Đức, cán bộ Đội CSQLHC về TTXH - Thành viên; 

5. Ông Nguyễn Trọng Hoàng, cán bộ Đội CSQLHC về TTXH - Thành viên; 
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6. Ông Nguyễn Đại Lộc, cán bộ Đội Tổng hợp - Thành viên; 

7. Bà Hà Thị Kim Ngân, chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện -

Thành viên. 

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ giúp việc: 

- Tham mưu, giúp việc cho Tổ công tác Đề án 06 của huyện chỉ đạo, kiểm 

tra, đôn đốc, hướng dẫn các ban, ngành, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, 

đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ theo Quyết định 

số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

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. 

- Nghiên cứu, đề xuất, tham mưu xây dựng nội dung, chương trình công 

tác triển khai Đề án 06 trên địa bàn huyện phù hợp với các điều kiện và quy định 

của pháp luật trong từng giai đoạn; kịp thời tham mưu, đề xuất giải quyết các 

khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện các nội dung 

của Đề án trên địa bàn. 

- Tổng hợp, tham mưu xây dựng dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Đề 

án 06 trên địa bàn huyện; chuẩn bị các văn bản, tài liệu, số liệu để Tổ công tác 

Đề án 06 của huyện báo cáo tình hình công việc định kỳ, đột xuất theo quy định. 

Tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết định kỳ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Lãnh đạo các Phòng, ban, 

ngành; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; thành viên Tổ công tác Đề án 06 và các 

ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. TỔ CÔNG TÁC 

TỔ TRƯỞNG  
 
 

 
 

 
 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Bùi Ngọc Sơn 
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