
 

 

UBND HUYỆN KRÔNG NÔ 

TỔ CÔNG TÁC ĐỀ ÁN 06  
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

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

GIẤY MỜI 

V/v dự Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 

và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới  

 

Thực hiện Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của UBND 

huyện 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 (sau đây gọi tắt là Đề án); nhằm giúp 

UBND huyện chỉ đạo có hiệu quả công tác triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa 

bàn huyện, Tổ công tác Đề án 06 của huyện tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 

triển khai Đề án 06 trong thời gian qua và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 

trong thời gian tới với thành phần, thời gian, địa điểm cụ thể như sau: 

1. Chủ trì: Đồng chí Bùi Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND huyện (Tổ trưởng 

Tổ công tác Đề án 06 của huyện). 

2. Thành phần tham dự, kính mời: 

- Chủ tịch UBMTQ huyện; 

- Các đồng chí là thành viên Tổ công tác Đề án 06 của huyện (theo Quyết 

định số 1048/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của UBND huyện); 

- Thành phần dự họp của Công an huyện (do Công an huyện mời); 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Chi cục Thuế khu vực Cư Jút – Krông Nô; 

- Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Krông Nô; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Trưởng Công an các xã, thị trấn. 

3. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 15/6/2022 

(thứ Tư). 

- Địa điểm: Hội trường UBND huyện. 

4. Công tác chuẩn bị: 

- Công an huyện (cơ quan thường trực Tổ công tác Đề án 06) tổng hợp, 

tham mưu UBND huyện báo cáo kết quả, tình hình triển khai Đề án 06 trong 

thời gian qua và nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian tới; gửi về Văn 

phòng HĐND&UBND huyện trước 17 giờ 00 phút ngày 14/6/2022. 
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- Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ chuẩn bị nội dung trình 

bày tại Hội nghị; trong đó tập trung nêu rõ các khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình thực hiện, đề xuất, kiến nghị các nội dung liên quan để triển khai có hiệu 

quả nhiệm vụ của Đề án 06 trong thời gian tới.  

- Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất 

(nước uống, maket, âm thanh...) phục vụ Hội nghị; đăng tải tài liệu Hội nghị 

theo quy định. 

Nhận được Giấy mời này, đề nghị các đồng chí tham dự đúng thành phần, 

thời gian, địa điểm theo quy định./. 

Nơi nhận:   
- Như thành phần mời;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- VP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 
 

TM. TỔ CÔNG TÁC 

TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Bùi Ngọc Sơn 



 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

Hội nghị đánh giá kết quả triển khai Đề án 06 và  

quán triệt nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới  

 

 

TT Thời gian Nội dung thực hiện Người thực hiện 

01 13h45’ – 14h00’ Đón tiếp đại biểu VP HĐND&UBND huyện 

02 14h00’ – 14h05’ Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 
Chánh Văn phòng, 

HĐND&UBND huyện 

03 14h05’ – 14h15’ Phát biểu khai mạc Hội nghị Chủ tịch UBND huyện 

04 14h15’ – 14h45’ Giới thiệu tổng quan về Đề án 06/CP Lãnh đạo Công an huyện 

05 14h45’ – 15h00’ 
Thông qua Quyết định thành lập tổ công tác khai Đề án 06/CP, Quy chế làm 

việc của Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP của huyện 

Chánh Văn phòng, 

HĐND&UBND huyện 

06 15h00’ – 15h20’ Kết quả triển khai trên địa bàn huyện từ khi thực hiện Đề án 06/CP Lãnh đạo Công an huyện 

07 15h20’ – 16h30’ 

Thảo luận kết quả triển khai nhiệm vụ các các cơ quan, đơn vị (kết quả triển 

khai thực hiện, khó khăn vướng mắc, kiến nghị đề xuất): 

- Bảo hiểm xã hội huyện; 

- Phòng Y tế; 

- Phòng Tư pháp; 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Chi cục Thuế khu vực Cư Jút – Krông Nô; 

- Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Krông Nô; 

- UBND xã Nam Đà; 

- UBND xã Nâm NĐir; 

- UBND xã Quảng Phú; 

- UBND xã Nam Xuân. 

Chủ tịch UBND huyện 
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TT Thời gian Nội dung thực hiện Người thực hiện 

08 16h30’ – 16h45’ Phát biểu kết luận và giao nhiệm vụ  Chủ tịch UBND huyện 

09 17h00’ Kết thúc  
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