
 

 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Tổ Công tác và Tổ giúp việc 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  

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

 

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 06/02/2022 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 43/KH-UBND ngày 24/02/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hà Tĩnh về triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu 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 Công văn số 554/CAT-PC06  ngày 25/3/2022 của Công an tỉnh về 

việc triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và Kế hoạch số 43/KH-UBND 

ngày 24/2/2022 của UBND tỉnh; 

Căn cứ Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 10/3/2022 của Uỷ ban nhân dân 

huyện Hương Khê về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu 

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 Hương Khê; 

Theo đề nghị của Trưởng Công an huyện tại Văn bản số 209/CAH ngày 

23/6/2022, sau khi thống nhất với các phòng, ngành, đơn vị liên quan. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Kiện toàn 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 huyện Hương Khê” (sau đây gọi tắt 

là Tổ Công tác 06 huyện), gồm các đồng chí có tên sau: 

I. Tổ trưởng: 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HƯƠNG KHÊ 

 

Số:   2836   /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hương Khê, ngày 13  tháng 7 năm 2022 
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Ông Ngô Xuân Ninh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. 

II. Tổ phó: 

1. Ông Phan Xuân Công, Trưởng Công an huyện, Tổ phó Thường trực; 

2. Ông Trần Tuấn Anh, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

III. Các thành viên: 

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; 

2. Ông Lê Quang Vinh, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng; 

3. Ông Lê Hữu Đồng, Trưởng phòng nội vụ; 

4. Bà Nguyễn Thị Như Nguyệt, Trưởng phòng Lao động - TB&XH; 

5. Ông Dương Ngọc Hoàng, Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNN; 

6. Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin; 

7. Ông Nguyễn Xuân Quyền, Trưởng phòng Tài nguyên - MT; 

8. Ông Phan Quốc Thanh, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo; 

9. Bà Lê Thị Thanh Huyền, Trưởng phòng Tư pháp; 

10. Ông Phan Văn Thuận, Trưởng phòng Y tế; 

11. Bà Trần Thị Hồng Thắm, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ huyện; 

12. Ông Dương Hạnh Đạt, Bí thư Huyện Đoàn; 

13. Ông Uông Công Đức, Phó Trưởng Công an huyện; 

14. Ông Trần Cẩm Thạch, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện; 

15. Ông Phạm Lương Trung, Giám đốc Điện lực Hương Khê; 

16. Ông Hà Huy Hải, Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực Hương Khê – Vũ 

Quang; 

17. Ông Lê Văn Hợp, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Giám 

đốc Trung tâm hành chính công huyện; 

18. Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an 

huyện, Kiêm thư ký tổ công tác. 

Điều 2. Thành lập Tổ giúp việc 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, gồm: 

I. Tổ trưởng: Ông Uông Công Đức, Phó Trưởng Công an huyện. 

II. Tổ phó: 

1. Ông Nguyễn Văn Long, Cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật 

tự xã hội, Công an huyện, Tổ phó thường trực; 

2. Ông Trần Kim Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công huyện. 



3 

 

 

 

 

III. Các thành viên: 

1. Bà Trần Thị Minh Nguyệt, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 

huyện; 

2. Ông Trần Tuấn Anh, Cán bộ Đội QLHC về TTXH, Công an huyện; thư 

ký Tổ giúp việc. 

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn: 

1. Tổ công tác có nhiệm vụ đôn đốc, hướng dẫn các phòng, ban, ngành, đơn 

vị, địa phương tổ chức triển khai nội dung Đề án và Kế hoạch số 40/KH-UBND 

ngày 10/3/2022 của UBND huyện. Định kỳ hàng tháng, Tổ công tác đánh giá tình 

hình kết quả thực hiện của các đơn vị, địa phương để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những 

khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Tổ công tác sử dụng bộ 

máy giúp việc được thành lập tại Điều 2, Quyết định này để thực hiện nhiệm vụ 

được giao. Tổ công tác tự giải thể khi đã hoàn thành các nhiệm vụ của Đề án. 

2. Trong trường hợp cần thiết, Đồng chí Tổ trưởng Tổ công tác - Chủ tịch 

UBND huyện quyết định bổ sung, thay thế thành viên Tổ công tác, quyết định thành 

lập các nhóm thuộc Tổ công tác, trưng tập thành viên và mời chuyên gia trong và 

ngoài huyện tham gia triển khai Đề án. 

3. Tổ trưởng Tổ công tác sử dụng con dấu của UBND huyện, Tổ phó Thường 

trực Tổ công tác sử dụng con dấu của Công an huyện; Tổ phó Tổ công tác sử dụng 

con dấu của Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

 Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành thay thế Quyết 

định số 1068/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBND huyện.  

 Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Công an huyện, Trưởng 

các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các cá 

nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Tổ công tác 06 UBND tỉnh; 
- Chủ tịch và các PCT UBND huyện; 
- Các phòng, ban, ngành cấp huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, CA. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Ngô Xuân Ninh 
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