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Lục Bình, ngày          tháng 4  năm 2022 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

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 

tại các thôn trên địa bàn xã Lục Bình 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LỤC BÌNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyềnđịa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ 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 06/01/2022 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 chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; 

Căn cứ Kế hoạch số 103/KH-UBND, ngày 12/4/2022 của UBND huyện 
Bạch Thông về triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TT, ngày 06/01/2022 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân 

cư, định danh cá nhân 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 Bạch Thông; 

Căn cứ Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 18/4/2022 về triển khai thực hiện 

Quyết định số 06/QĐ-TT ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 
duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh cá nhân 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 Lục Bình; 

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 tại các thôn trên địa bàn xã Lục 

Bình, gồm các ông, bà có tê sau: 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ công tác - Tổ công tác có trách nhiệm triển khai 

thực hiện các nội dung Đề án trên đại bàn thôn theo hướng dẫn của UBND xã, 



công an xã. Triển khai thu thập đảm bảo dữ liệu hộ tịch được đăng ký đúng quy 

định của pháp luật; rà soát, đối chiếu, cập nhật dữ liệu hộ tịch đã được đăng ký; 

các dữ liệu về tiêm chủng COVID-19, an sinh xã hội và dữ liệu dân cư; bảo đảm 

dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”, thông báo đầy đủ mã số định danh và 

triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân.  

- Kinh phí hoạt động của Tổ công tác được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà 

nước cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có). 

 - Tổ trưởng tổ công tác của thôn phân công trách nhiệm, phối hợp thực 

hiện có hiệu quả 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.  

- Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

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

 Công chức Văn phòng - Thống kê UBND xã; Trưởng Công an xã, các 

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

 
Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử: 

- Thường trực Đảng ủy xã; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã; 

- Cổng TTĐT xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Công an xã; 

- Công chức xã; 

Gửi bản giấy: 

- Như điều 3; 

- Công an xã; 

- Lưu: VP UBND xã, Công an xã. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hậu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

 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 

tại các thôn trên địa bàn xã Lục Bình 
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày      /4/2022 của UBND xã Lục Bình) 

 

I. Thôn Pác Chang 

1. Bà Trương Thị Vinh -Trưởng thôn - Tổ trưởng tổ công tác 

2. Mời ông Chu Văn Nhạc - Bí thư Chi đoàn TNCSHCM - Thành viên 

3. Mời bà Mạc Thị Kiều - Chi Hội trưởng chi hội phụ nữ - Thành viên 

4. Ông La Đình Huyên - Công an viên xã - Thành viên 

II. Thôn Bắc Lanh Chang 

1. Ông Nguyễn Thị Sự -Trưởng thôn - Tổ trưởng tổ công tác 

2. Mời ông Lường Văn Thương - Bí thư Chi đoàn TNCSHCM - Thành viên 

3. Bà Hà Thị Bông - Chi Hội trưởng chi hội phụ nữ - Thành viên 

4. Ông Dương Thế Thảo - Phó Trưởng CAX - Thành viên; 

III. Thôn Bản Piềng 

1. Ông Nông Đức Đệ - Trưởng thôn - Tổ trưởng tổ công tác 

2. Mời ông Nông Đức Lý - Bí thư Chi đoàn TNCSHCM - Thành viên 

3. Mời bà Trương Thị Thấm - Chi Hội trưởng chi hội phụ nữ - Thành viên 

4. Ông Dương Thế Thảo - Phó Trưởng Công an xã - Thành viên 

IV. Thôn Cao Lộc 

1. Ông Ôn Văn Cường -Trưởng thôn - Tổ trưởng tổ công tác 

2. Mời ông Chu Thanh Truyền - Bí thư Chi đoàn TNCSHCM - Thành viên 

3. Mời bà Nông Thị Hằng - Chi Hội trưởng chi hội phụ nữ - Thành viên 

4. Ông Nguyễn Thành Nam - Trưởng Công an xã - Thành viên 

V. Thôn Lủng Chang 

1. Ông Hà Văn Hùng - Trưởng thôn - Tổ trưởng tổ công tác 

2. Mời bà Hoàng Thị Thương - Bí thư Chi đoàn TNCSHCM - Thành viên 

3. Mời bà Nông Thị Trang - Chi Hội trưởng chi hội phụ nữ - Thành viên 

4. Ông Triệu Tiều Bàn - Công an viên xã - Thành viên 



VI. Thôn Nà Chuông 

1. Ông Nông Văn Thiêm -Trưởng thôn - Tổ trưởng tổ công tác 

2. Mời bà Hoàng Thị Diệu - Bí thư Chi đoàn TNCSHCM - Thành viên 

3. Mời bà  Hà Thị Yến Thuận - Chi Hội trưởng chi hội phụ nữ - Thành viên 

4. Ông Trương Khánh Tùng - Phó Trưởng Công an xã - Thành viên 

VII. Thôn Nà Nghịu 

1. Bà Phùng Thị Hằng - Trưởng thôn - Tổ trưởng tổ công tác 

2. Ông Đinh Văn Hoàng - Bí thư Chi đoàn TNCSHCM - Thành viên 

3. Mời bà Tô Thị Hoa - Chi Hội trưởng chi hội phụ nữ - Thành viên 

4. Ông Nguyễn Thành Nam - Trưởng Công an xã - Thành viên 

VIII. Thôn Nam Lanh Chang 

1. Bà Lường Thị Thuyền - Trưởng thôn - Tổ trưởng tổ công tác 

2. Mời ông Đàm Hà Ban - Bí thư Chi đoàn TNCSHCM - Thành viên 

3. Mời bà Đinh Thị Mởi - Chi Hội trưởng chi hội phụ nữ - Thành viên 

4. Ông Dương Thế Thảo - Phó Trưởng Công an xã - Thành viên 
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