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Kính gửi:  

- Đồng chí Chủ tịch UBMTTQVN huyện Hữu Lũng; 

- Đồng chí Bí thư Đoàn thanh niên huyện; 

- Đồng chí Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; 

- Đồng chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Điện số 419/ĐK ngày 31/3/2022 của Công an tỉnh về việc 

hướng dẫn thành lập Tổ công tác cấp xã 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” (gọi tắt là Đề án 06), Tổ công 

tác thực hiện Đề án 06 huyện yêu cầu các đồng chí khẩn trương chỉ đạo thực 

hiện các nội dung sau: 

1. Chủ tịch UBND xã, thị trấn giao Công an các xã, thị trấn tham mưu 

thành lập Tổ công tác tại cấp xã và giao Văn phòng UBND các xã, thị trấn tham 

mưu thành lập Tổ công tác cấp thôn để thực hiện các nội dung của Đề án 06, cụ 

thể như sau: 

1.1. Đối với cấp xã, Tổ công tác gồm: (1) Chủ tịch UBND - Tổ trưởng, 

(2) Trưởng Công an  - Tổ phó, thành viên gồm đại diện các ngành tại cấp xã: (3) 

Công chức Văn phòng UBND; (4) Công chức tư pháp, (5) Công chức văn hóa, 

Lao động thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội. (6) Công chức địa chính; (7) 

Bí thư Đoàn thanh niên; (8) Chủ tịch Hội Phụ nữ; (9) Chủ tịch Mặt trận Tổ 

quốc. 

1.2. Đối với thôn, khu dân phố… Tổ công tác gồm: (1) Đồng chí Bí thư 

Chi bộ - Tổ trưởng (Trưởng thôn, trưởng khối…); các thành viên gồm: (2) Cảnh 

sát khu vực (Công an xã chính quy, bán chuyên trách); (3) Bí thư chi đoàn thanh 

niên; (4) Chi hội trưởng phụ nữ và 02 nhân sự hiểu biết về công nghệ và nhiệt 

huyết với hoạt động cộng đồng, có khả năng tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ 

người dân sử dụng công nghệ số 

(Căn cứ tình hình thực tế, các đơn vị lựa chọn thành viên cho phù hợp) 

Chủ tịch UBND huyện đề nghị các ngành, đoàn thể có liên quan hướng 

dẫn theo ngành dọc để cấp xã thực hiện có hiệu quả chủ trương nêu trên (có 

hướng dẫn chi tiết kèm theo). 

2. Để đảm bảo quá trình triển khai khai thực hiện Đề án 06 tại địa bàn 

huyện đạt hiệu quả cao, Chủ tịch UBND huyện đề nghị đồng chí Bí thư Đoàn 
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thanh niên huyện, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện chỉ đạo đoàn viên, hội viên - lực 

lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền tại địa bàn cơ sở - tuyên truyền trực 

tiếp đến từng hộ dân; tuyên truyền trên các trang mạng xã hội, kênh thông tin 

hỏi đáp…  

3. Giao Công an huyện – lực lượng thường trực triển khai Đề án 06 chủ 

trì, phối hợp với phòng, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị liên quan triển khai 

thực hiện có hiệu quả Đề án 06; kịp thời đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình thực hiện; tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả theo quy định. 

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./. 

  
Nơi nhận:  

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;  

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;  

- Các cơ quan, ban, ngành; 

- UBMTTQ Việt Nam huyện, các đoàn thể huyện; 

- Các PCVP UBND huyện; 

- Các thành viên Tổ công tác; 

- Lưu: VT, THNC. 

TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Bùi Quốc Khánh 
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