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Tuyên Quang, ngày 28 tháng 4 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ sung thành viên 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 tỉnh Tuyên Quang 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 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 Văn bản số 220/BCA-C06 ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Bộ 

Công an về thành lập Tổ công tác; xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai thực 

hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH 

 Điều 1. Bổ sung thành viên 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 tỉnh Tuyên Quang (sau 

đây viết tắt là Tổ công tác), gồm: 

 1. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực  thông tin và 

truyền thông - Tổ phó Tổ công tác; 

 2. Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phụ trách lĩnh vực công 

nghệ thông tin - Thành viên; 

 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố - Thành viên. 
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 Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 

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

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, 

Người đứng đầu các sở, ban, ngành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên 

quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân xã, 

phường, thị trấn và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Công an;                                  báo cáo 

- Thường trực Tỉnh ủy;                           

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; 

- Như Điều 2 (thi hành); 

- Phó CVP UBND tỉnh; 

- UBND huyện, thành phố; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Phòng THCBKS (Đ/c Tùng); 

- Lưu VT, NC (P.Hà). 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Nguyễn Văn Sơn 
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