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QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Tổ Số hóa dữ liệu hộ tịch phường Tân Dân

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN DÂN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy 
định về cơ sở dữ liệu điện tử, đăng ký trực tuyến;

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;

Thực hiện Kế hoạch số 569/KH-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh 
Hải Dương về 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”; Kế hoạch số 3435/KH-UBND ngày 25  tháng 
11 năm 2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc triển khai số hóa dữ liệu hộ 
tịch trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 05/12/2022 
của UBND thị xã Kinh Môn triển khai số hóa dữ liệu hộ tich trên địa bàn thị xã 
Kinh Môn; Kế hoạch số: 47/KH-UBND ngày 08/12/2022 của UBND phường 
Tân Dân triển khai số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn phường Tân Dân;

Theo đề nghị của công chức Tư pháp - Hộ tịch phường,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ Số hóa dữ liệu Hộ tịch phường Tân Dân, gồm những 
ông, bà có tên sau đây:

* Tổ trưởng: Bà Cao Thị Hường - Phó Chủ tịch UBND phường
* Tổ phó:
1. Bà Đặng Thị Huyền -  Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường;
2. Ông  Nguyễn Tuấn Việt - Trưởng công an phường;
* Thành viên:
1. Bà Triệu Thị Mai  - Cán bộ Văn phòng HĐND - UBND phường;
2. Bà Phạm Thị Thu Huyền  -  Công chức Văn hóa - Xã hội phường;
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3. Bà Đặng Thị Thơm -  Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường;
4. Ông Bùi Thế Duyệt -  Cán bộ Công an Phường;
5. Bà Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch Hội LHPN phường;
6. Bà Lê Thị Huyền Châm - Bí thư Đoàn thanh niên  phường
7. Bà Nguyễn Thị Hồng - Công chức Tài chính - Kế toán phường;

        Điều 2. Tổ Số hóa có nhiệm vụ giúp UBND phường tổ chức thực hiện hoàn 
thành việc cập nhật dữ liệu hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường 
từ các sổ hộ tịch đang được lưu trữ tại UBND phường trên Hệ thống thông tin đăng 
ký, quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
để làm cơ sở cho việc đồng bộ, làm sạch dữ liệu hộ tịch điện tử và dữ liệu quốc 
gia về dân cư, đảm bảo, đầy đủ và đúng tiến độ kế hoạch đề ra. 

Thành viên của Tổ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải tán sau khi 
hoàn thành nhiệm vụ. Tổ trưởng có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho thành 
viên và được sử dụng con dấu của UBND phường khi Tổ trưởng ký các văn bản 
chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện.

Điều 3. Công chức Văn phòng HĐND và UBND, Công chức Tư pháp - Hộ 
tịch; và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thường vụ Đảng ủy;
- Thường trực HĐND phường;
- Lãnh đạo UBND phường;
- Các cơ quan liên quan;
- Lưu: VT, TP.

CHỦ TỊCH

Cao Văn Hậu
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