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Chiêm Hóa, ngày 20 tháng 5 năm 2022 

       

Kính gửi:  
- Công an huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; 
- UBND các xã, thị trấn. 

 

 Sau khi xem xét đề nghị của Công an huyện tại Tờ trình số 986/TTr-CAH-
QLHC ngày 19/5/2022 về việc đề nghị ban hành Kế hoạch hướng dẫn, khảo sát, 

kiểm tra, đôn đốc công tác triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dựng dữ liệu 
dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 

2022-2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn huyện Chiêm Hóa (sau đây viết tắt là 
Đề án 06);  

 Căn cứ quy chế hoạt động của Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng 
dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia 

giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 huyện Chiêm Hóa (Tổ công tác 2506), 

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện -Tổ trưởng tổ công tác có ý kiến chỉ 

đạo như sau:  

1. Nhất trí tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án 06 tại cấp huyện, 

cấp xã theo đề xuất của Công an huyện, cụ thể như sau: 

1.1. Đối với cấp huyện 

Giao Công huyện - Cơ quan Thường trực của Tổ công tác tham mưu UBND 

huyện thành lập Đoàn kiểm tra do lãnh đạo Công an huyện là Trưởng đoàn kiểm 
tra, lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin là Phó Trưởng đoàn và các cơ quan, đơn 

vị cử thành viên tham gia theo đề nghị của Cơ quan thường trực. 

1.2. Đối với cấp xã 

Giao Công cấp xã - Cơ quan Thường trực của Tổ công tác tham mưu 
UBND xã, thị trấn thành lập Đoàn kiểm tra do Trưởng Công an xã là Trưởng đoàn 

kiểm tra, cán bộ công chức, viên chức của Ủy ban nhân dân cấp xã là thành viên 
tham gia theo đề nghị của Cơ quan thường trực. 

2. Nội dung kiểm tra 

 - Kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ 

và Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 23/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về 
triển khai thực hiện Đề án 06 tại các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân cấp xã, 
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thôn, Tổ dân phố; trong đó trọng tâm kiểm tra việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết 

để thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và 
Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 - Việc kiểm tra phải bảo đảm khách quan, toàn diện, trung thực; không ảnh 
hưởng đến công tác chuyên môn của các cơ quan, đơn vị; có sự phối hợp chặt chẽ 

giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

3. Thời gian kiểm tra 

Tiến hành kiểm tra trong năm 2022, bắt đầu triển khai từ ngày 25/5/2022 
(Thời gian cụ thể Đoàn kiểm tra sẽ thông báo trước 01 ngày đến các cơ quan, đơn 

vị được kiểm tra). 

4. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị 

4.1. Công an huyện-Cơ quan Thường trực của Tổ công tác  

- Là đơn vị đầu mối, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Văn Phòng 
Hôi đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan 

giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện 
Đề án 06 tại các cơ quan, đơn vị. 

- Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng báo cáo tự 
kiểm tra, phương pháp, hình thức, thời gian tiến hành cuộc kiểm tra; kết thúc cuộc 

kiểm tra kịp thời tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kết quả thực 
hiện của các cơ quan, đơn vị. 

4.2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn chỉ đạo việc tổ chức kiểm tra tại 
cấp xã; kết thúc đợt kiểm tra tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện (gửi Công an huyện - Cơ quan Thường trực Tổ công tác tổng 
hợp chung). 

  4.3. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 
căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm 
chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại Văn bản này.  

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, nếu có khó khăn, vướng 
mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền (gửi Công an huyện tổng hợp 
chung)./. 

Nơi nhận: 
- Công an tỉnh; 
- Thường trực huyện ủy;               
- Thường trực HĐND &UBND; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Thành viên tổ công tác 2506; 
- Chánh VP, PCVP UBND huyện; 
- Như kính gửi (thực hiện); 
- Lưu VT, NC. 

TỔ TRƯỞNG TỔ CÔNG TÁC  

 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

  Nguyễn Tiến Dũng 
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