
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIA việt nam
THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: R59/QĐ-UBND Phú Quốc, ngày 02 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
về việc thành lập Tổ công tác thực hiện Đe án phát triển ứng dụng dữ ỉiệu
về dân cư, đinh danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia

giaỉ đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
trên địa bàn thành phố Phú Quốc

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỔ PHÚ QUỐC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015;
Luật sửa đối, bố sung một số điều của Luật To chức Chỉnh phủ và Luật Tố chức
chỉnh quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định sổ 67ỉ/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Chủ
tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Tố giúp việc ừỉến
khai Đe án phát trỉến ứng dụng dữ lỉệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử
phục vụ chuyến đoi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
ữên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Công vãn sắ 21/BCĐ-CATngày 29 tháng 3 năm 2022 của Ban chỉ
đạo đề án 06 tỉnh Kiên Giang về việc hướng dẫn thành lập tố công tác thực hiện
Đe án 06 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Theo đề nghị của Trưởng Công an thành phố tại Tờ ừ'ình sỗ 421/TTr-
CATP-QLHC ngày 07 thảng 4 năm 2022.

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Tổ công tác 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 giai đoạn
2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Phú Quốc (gọi tắt là
Tổ công tác Đe án 06), gồm các ông, bà có tên sau:

1. Tổ trưởng: ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch ƯBND thành phố.
2. Tổ phó Thường trực: ông Lê Văn Mót, Trưởng Công an thành phố.
3. Tổ phó: Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Chánh Văn phòng HĐND và

UBND thành phố.
4. Các thành viên:

- Ông Huỳnh Thanh Trông, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin.
- Bà Nguyễn Kim Cư, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Bà Trần Kim Phụng, Trưởng Phòng Tư pháp.



- ông Huỳnh Văn Định, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường.
- Ông Đỗ Văn Tuân, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Ông Đào Văn Đông, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch.
- Ông Đặng Thành Tấn, Trưởng phòng Y tế.
- Ông Lê Ngọc Chiến, Giám đốc Bảo hiểm xã hội ứiành phố.
- Mời ông Nguyễn Lê Huy, Bí thư Thành đoàn.
- Mời bà Biện Mỹ Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố.
5. Thư ký: Bà Nghiêm Ngọc Diệp - Đội trưởng đội Cảnh sát Quản lý

hành chính về trật tự xã hội - Công an thành phố.
Điều 2. Chức năng của Tổ công tác
Nghiên cứu, đề xuất với ƯBND thành phố, Chủ tịch ƯBND thành phố và

giúp ƯBND thành phố, Chủ tịch ƯBND thành phố chỉ đạo, phối hợp thực hiện
các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy
triển khai thực hiện Đe án gắn kết chặt chẽ với phát triển Chính quyền điện tử,
chuyển đổi số của thành phố, đảm bảo theo yêu cầu của Chính phủ đề ra.

Điều 3. Nhiệm vụ của Tổ công tác
1. Nghiên cứu, đề xuất với ƯBND thành phố, Chủ tịch ƯBND thành phố

phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề trong thực hiện các chủ
trương, chính sách thúc đẩy triển khai thực hiện Đe án đảm bảo theo yêu cầu của
Chính phủ.

Cho ý kiến về các Kế hoạch, chương trình, giải pháp, chính sách để thực
hiện Đe án đạt hiệu quả trong quá trình triển khai trên địa bàn thành phố.

2. Giúp ƯBND thành phố, Chủ tịch ƯBND thành phố chỉ đạo các cơ
quan, ban, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp
triển khai thực hiện Đề án đảm bảo theo yêu cầu của Chính phủ; điều phối việc
thực hiện các Kế hoạch, chương trình, giải pháp, chính sách triển khai Đe án;
điều phối chung việc triển khai thực hiện Đe án.

3. Giúp ƯBND thành phố, Chủ tịch ƯBND thành phố đôn đốc, kiểm tra
việc thực hiện các Kế hoạch, chương trình, giải pháp, chính sách triển khai thực
hiện Đề án; đôn đốc việc triển khai thực hiện Đe án đúng tiến độ, thời gian quy
định.

Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực
hiện Đề án báo cáo Văn phòng ƯBND tỉnh.

Điều 4. Tổ chức và hoạt động của Tổ công tác
1. Các thành viên Tổ công tác làm việc theo Quy chế hoạt động của tổ. Tổ

trưởng sử dụng con dấu của ƯBND thành phố, Tổ phó Thường Trực, Tô phó và
các thành viên sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị công tác trong thực hiện
nhiệm vụ được giao.



2. Công an thành phố làm nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Tổ công
tác; bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Tổ. Tham mưu xây dựng
chương trình, kế hoạch, báo cáo thực hiện Đề án theo chỉ đạo của ƯBND thành
phố.

3. Các thành viên của Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và
được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

4. Kinh phí hoạt động của Tổ công tác được bố trí trong dự toán ngân
sách nhà nước hằng năm của ƯBND thành phố theo quy định hiện hành và các
nguồn kinh phí họp pháp khác.

Điều 5. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng HĐND và ƯBND thành phố; Trưởng Công an thành

phố; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành thành phố có liên quan, Chủ tịch
ƯBND các xã, phường và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.

Nơỉ nhân:
' Như Điều 5;
- BCĐ Đề án 06 tỉnh Kiên Giang;
- TT. Thành ủy;
-TT.HĐND thành phố;
- CT và PCT. ƯBND thành phố;
- Cổng thông tin điện tử thành phố;
- LĐVP, CVNC;
-Lưu: VT,CATP(50b).

lú CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Ngỉiiệp
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