
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐẮK SONG 
 

Số:       /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

          Đắk Song,  ngày      tháng 11 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra công tác triển khai 

thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn huyện 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK SONG 
 

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 468/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2022 của UBND 

tỉnh về ban hành kế hoạch 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 Đắk Nông; 

 Căn cứ Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của UBND huyện Đắk 

Song 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 huyện;  

Theo đề nghị của Trưởng Công an huyện tại Tờ trình số 87/TTr-CAH-QLHC 

ngày 27 tháng 10 năm 2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập 02 Đoàn liên ngành kiểm tra công tác triển khai thực hiện 

Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về 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 (gọi tắt là 

Đề án 06), gồm: 

1. Thành phần Đoàn liên ngành  

1.1. Đoàn Kiểm tra số 1: 

 - Ông Nguyễn Đức Thùy, Trưởng Công an huyện - Tổ phó thường trực Tổ 

công tác Đề án 06/CP huyện - Trưởng đoàn; 

-  Ông Phạm Văn Kiên, Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH QLHC 

về TTXH Công an huyện Đắk Song - Phó đoàn; 

 -  Ông Phạm Văn Quang, Trưởng Phòng Tư pháp – Thành viên; 



2 

 

 - Ông Vũ Duy Giang, Phó Trưởng Văn hóa Thông tin và Truyền thông – 

Thành viên; 

-  Ông Lê Hồng Tâm, Chuyên viên Bảo hiểm xã hội huyện – Thành viên; 

 - Bà Trương Thị Yên, Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện, 

Thành viên; 

 - Bà Phạm Kim Phụng, Chuyên viên Phòng Y tế -Thành viên; 

 - Ông Nguyễn Hữu Bình, Chuyên viên Phòng Lao động Thương binh và 

Xã hội - Thành viên. 

 Đoàn Kiểm tra số 2: 

- Ông Trần Bảo Lâm, Chánh Văn phòng HĐND&UBND - Tổ phó Tổ 

công tác Đề án 06/CP huyện Đắk Song - Trưởng đoàn; 

 - Bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về 

TTXH Công an huyện Đắk Song -  Phó đoàn; 

- Ông Lê Văn Hà, Trưởng Phòng Y tế huyện - Thành viên; 

- Bà Hồ Thị Thu Uyển, Phó Trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã 

hội – Thành viên; 

 - Ông Phạm Bá Long, Chuyên viên Phòng Tư pháp, Thành viên; 

 - Ông Trần Hải Sơn, Chuyên viên Bảo hiểm Xã hội huyện, Thành viên; 

 - Ông Hồ Sỹ Trung, Chuyên viên Phòng Văn hóa Thông tin và Truyền 

thông - Thành viên; 

 - Ông Đặng Như Thiên, Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện 

- Thành viên; 

2. Nội dung kiểm tra 

- Việc xây dựng các chương trình, kế hoạch, tham mưu, tổ chức và kết quả 

thực hiện Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 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; 

+ Kết quả hoạt động của các Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP từ huyện 

đến cấp xã, thị trấn và tại các thôn, bon, bản, tổ dân phố trên địa bàn; nhận thức của 

các thành viên tham gia các Tổ công tác. 

+ Đánh giá thực trạng việc triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu thuộc Đề án 

06/CP: Kết quả thực hiện, những thuận lợi, tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc 

và kiến nghị, đề xuất. 

+ Kết quả đăng ký, cam kết bảo đảm an ninh, an toàn bảo mật thông tin đối 

với các tổ chức, cá nhân Cổng Dịch vụ công của tỉnh, huyện. 
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+ Đánh giá về việc chuẩn bị các nguồn lực triển khai các nhiệm vụ do 

UBND huyện giao; Thống kê trang thiết bị, nguồn nhân lực triển khai Đề án 06/CP, 

nguồn nhân lực tại Bộ phận Một cửa của Huyện, cấp xã để giải quyết các thủ tục 

hành chính liên quan đến 25 dịch vụ công thiết yếu của Đề án 06/CP.  

+ Việc duy trì bảo đảm Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư luôn “đúng, đủ, 

sạch, sống".  

- Đánh giá ưu điểm, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; khó khăn, vướng mắc 

trong triển khai thực hiện Đề án 06/CP. 

- Đề xuất, kiến nghị các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và nâng 

cao hiệu quả công tác triển khai thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn huyện. 

3. Thời gian, đối tượng kiểm tra 

- Thời gian kiểm tra: Từ 03/11/2022 đến 30/12/2022 (thời gian cụ thể do 

Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành quy định và thông báo). 

- Đối tượng kiểm tra: các cơ quan, đơn vị và thành viên Tổ công tác Đề án 

06/CP. 

4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn liên ngành 

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, lựa chọn đối tượng, thời gian kiểm tra bảo 

đảm phù hợp, chất lượng, hiệu quả. 

 - Đoàn kiểm tra liên ngành có nhiệm vụ báo cáo UBND huyện kết quả kiểm 

tra trong vòng 05 ngày, kể từ ngày hoàn thành kế hoạch kiểm tra và đề xuất chỉ đạo 

các nội dung liên quan (nếu có). 

- Các Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành có trách nhiệm phân công nhiệm vụ 

cụ thể cho các thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành. 

- Đoàn kiểm tra liên ngành được sử dụng con dấu của Công an huyện, Văn 

phòng HĐND&UBND huyện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; Đoàn kiểm tra 

liên ngành tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

5. Cách thức kiểm tra 

Kiểm tra trực tiếp tại các đơn vị được kiểm tra hoặc thông qua báo cáo của 

các đơn vị được kiểm tra.  

6. Kinh phí: Giao phòng Tài chính – kế hoạch tham mưu UBND huyện cân 

đối, bố trí kinh phí hàng năm liên quan đến việc triển khai đề án 06 cho Công an 

huyện để thực hiện nhiệm vụ nêu trên.  

Văn phòng HĐND&UBND huyện đảm bảo phương tiện đi kiểm tra cho 

Đoàn Kiểm tra số 2, Công an huyện đảm bảo phương tiện đi kiểm tra cho Đoàn 

Kiểm tra số 1. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  
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Chánh Văn phòng HĐND&UBND, Trưởng Công an huyện; Thủ trưởng các 

Ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các thành viên có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Thành viên TCTĐA06; 

- Cổng thông tin điện tử TP; 

- Lưu: VT, CAH. 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Ngô Đức Trọng 
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