
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

   

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Ninh Thuận, ngày        tháng 3 năm 2022 

 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc 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 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa 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 Luật Căn cước công dân ngày 20/01/2014; 

Căn cứ Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân;  

Căn cứ  Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 

của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính;  

Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 

của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về 

thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; 

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; 

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Công văn số 259/CAT-PC06 

ngày 24/02/2022 và ý kiến trình của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 

626/TTr-SNV ngày 04/3/2022. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện 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 tỉnh Ninh 

Thuận (sau đây gọi tắt là Tổ công tác Đề án 06 tỉnh), gồm các thành viên: 

1. Tổ trưởng: Ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Tổ phó thường trực: Giám đốc Công an tỉnh. 

3. Tổ phó: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

4. Các Ủy viên:  

- Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách công tác Quản lý hành chính về 

trật tự xã hội;  

- Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ; 

- Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp; 

- Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư;  

- Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính;  

- Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường;  

- Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Đại diện lãnh đạo Sở Y tế; 

- Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Đại diện lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; 

- Đại diện lãnh đạo Sở Giao thông vận tải; 

- Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương; 

- Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Ninh Thuận; 

- Đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái; 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn; 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc; 
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- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam; 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước; 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải;  

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. 

5. Thư ký: Lãnh đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, 

Công an tỉnh. 

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ công tác Đề án 06 tỉnh 

1. Tổ công tác Đề án 06 tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn các Sở, 

ban, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch 

số 590/KH-UBND ngày 15/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực 

hiện 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 tỉnh Ninh Thuận.  

2. Định kỳ hàng tháng, Tổ công tác Đề án 06 tỉnh báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh tình hình, kết quả thực hiện Đề án 06 tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao về Văn phòng Chính phủ và Bộ Công an để tổng hợp, báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ. 

3. Tổ trưởng, Tổ phó thường trực, Tổ phó Tổ công tác Đề án 06 tỉnh sử 

dụng con dấu của cơ quan, đơn vị công tác để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 

của Tổ công tác Đề án 06 tỉnh. 

4. Giao Công an tỉnh (cơ quan Thường trực Tổ công tác Đề án 06 tỉnh) có 

trách nhiệm: 

- Sử dụng cơ quan giúp việc là Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật 

tự xã hội - Công an tỉnh để thực hiện nhiệm vụ được giao tại Đề án 06 tỉnh; 

- Tổng hợp, rà soát, thống kê danh sách cụ thể từng thành viên Tổ công 

tác Đề án 06 tỉnh theo phân công của Thủ trưởng cơ quan thành viên Tổ công 

tác Đề án 06 tỉnh; điều chỉnh, thay thế đại diện lãnh đạo cơ quan thành viên về 

sau (nếu cần thiết) và theo đề nghị của cơ quan thành viên; đồng thời báo cáo 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ để 

theo dõi; 

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) xem xét, 

quyết định điều chỉnh tăng hoặc giảm số lượng thành viên Tổ công tác Đề án 06 

tỉnh trong trường hợp cấp thiết do nhu cầu, tính chất công việc và tình hình thực 

tế tại địa phương; 

- Trực tiếp trình Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh ban hành Quy chế 

hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên Tổ công tác Đề 

án 06 tỉnh. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

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

trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 

Chỉ huy trưởng Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước 

chi nhánh tỉnh Ninh Thuận, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và 

các thành viên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Cục C06 - Bộ Công an; 

- Thường trực: Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; 

- Tòa án nhân dân tỉnh; 

- Công an các huyện, thành phố; 

- VPUB: LĐ, KTTH, VXNV, TCDNC;  

- Lưu: VT. QMT  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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