
UỶ BAN NHÂN DÂN 
XÃ ỨNG HÒE

   Số: 248/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ứng Hòe, ngày 06 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập tổ công tác số hoá dự liệu hộ tịch trên địa bàn xã Ứng Hòe

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ỨNG HÒE

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 Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Uỷ 
ban nhân dân huyện Ninh Giang về triển khai số hoá dữ liệu hộ tịch trên địa bàn 
huyện Ninh Giang;

Xét đề nghị của công chức Tư pháp - Hộ tịch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập tổ công tác số hoá dự liệu hộ tịch xã Ứng Hòe đang được 
lưu trữ tại Ủy ban nhân dân xã Ứng Hòe (gọi tắt là tổ số hoá dữ liệu) gồm các ông, 
bà có tên sau đây:

1. Ông: Nguyễn Văn Hồng - Phó Chủ tịch UBND xã - Tổ trưởng;
2. Ông: Hồ Xuân Trường - Công chức Tư pháp - Hộ tịch - Tổ phó;
3. Ông: Nguyễn Văn Tuân - Công chức Tư pháp - Hộ tịch - Thành viên;
4. Ông: Bùi Đức Lấn - Đại úy, Phó trưởng Công an xã - Thành viên;
5. Bà: Phạm Thị Luyên - Văn phòng HĐND&UBND xã - Thành viên;
6. Bà: Nguyễn Thị Hạnh - Công chức Văn hóa LĐTB&XH - Thành viên;
7- Bà: Nguyễn Thị Thoa - Công chức Địa chính - XD&MT - Thành viên;
8- Ông Nguyễn Quang Lũ - Văn phòng Đảng ủy - Nội vụ - Thành viên;
9- Ông Phạm Văn Chính - Công chức Văn hóa LĐTB&XH - Thành viên;
* Mời các ông, bà tham gia thành viên:
1. Ông Phạm Văn Khơi - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh - Thành viên;
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2. Bà: Nguyễn Thị Diên - Bí thư Đoàn xã - Thành viên;
3. Bà: Hà Thị Phương Thúy - Chủ tịch Hội LH Phụ nữ xã - Thành viên;
4- Ông: Nguyễn Văn Tuyến - Chủ tịch Hội Nông dân - Thành viên;
5- Bà: Mai Thị Huấn - Phó Chủ tịch UBMTTQ xã - Thành viên;
Điều 2. Tổ công tác số hoá có nhiệm vụ:
1. Phân công nhiệm vụ cho thành viên tổ công tác thực hiện số hoá dữ liệu 

hộ tịch đang được lưu trữ tại Ủy ban nhân dân xã Ứng Hòe; giao chỉ tiêu dữ liệu 
cần số hóa cho các thành viên trong tổ công tác; chịu trách nhiệm về chất lượng, an 
toàn, bảo mật thông tin của công dân khi thực hiện nhập dữ liệu hộ tịch.

2. Giao công chức Tư pháp - Hộ tịch xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách 
chi phục vụ công tác số hóa dữ liệu hộ tịch, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn 
đốc các thành viên trong tổ về thời gian, tiến độ thực hiện số hoá dữ liệu hộ tịch 
theo kế hoạch của UBND xã. Định kỳ báo cáo Uỷ ban nhân dân xã và Phòng Tư 
pháp huyện về tiến độ số hoá dữ liệu hộ tịch trên địa bàn xã.

Điều 3. Văn phòng HĐND&UBND xã; công chức Tài chính - Kế toán và 
các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Phòng Tư pháp huyện Ninh Giang;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Thành viên tổ số hoá dữ liệu;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Bùi Khắc Chung
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