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QUYẾT ĐỊNH
Thành lập tổ số hóa dữ liệu hộ tịch xã Yết Kiêu 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YẾT KIÊU

 
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”

Căn cứ Kế hoạch số 3435/KH-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2022 của 
UBND tỉnh Hải Dương về triển khai số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương;

 Căn cứ Kế hoạch số 135/KH – UBND của UBND huyện Gia Lộc về triển 
khai số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn huyện Gia Lộc; 

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BTP hướng dẫn thi hành Quyết định số 
25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, 
phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

Căn cứ Kế hoạch số 34 ngày 08 tháng 12 năm 2022 về triển khai số hóa 
dữ liệu hộ tịch trên địa bàn xã Yết Kiêu;

Theo đề nghị của Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập tổ số hóa dữ liệu hộ tịch xã Yết Kiêu gồm các thành 
viên có tên sau đây:
        1. Đồng chí Phạm Văn Du - Chủ tịch UBND xã - Tổ trưởng
        2. Đồng chí Trần Đình Biên - Phó CT phụ trách bộ phận một cửa - Tổ phó
        3. Các ủy viên:

- Đồng chí Vũ Thị Thơ - Công chức TP - HT xã - Tổ viên  
- Đồng chí Nguyễn Thị Hoa - CC Văn phòng HĐND - UBND xã- Tổ viên
- Đồng chí Nguyễn Thị Oanh - CC văn hóa TT xã - Tổ viên
- Đồng chí Trần Thị Thắm - CC văn phòng Đảng ủy - Nội vụ xã - Tổ viên 
- Đồng chí Phạm Văn Đạo - Công chức Địa chính NN & MT- Tổ viên
- Đồng chí Vũ Thị Quỳnh - Công chức Tài chính - NS xã - Tổ viên
- Đồng chí Trần Văn Hiệu - Chỉ huy trưởng Quân sự xã - Tổ viên



- Đồng chí Vũ Thị Dịu - Phó bí thư đoàn thanh niên xã - Tổ viên
- 18 Giáo viên các trường trong địa bàn xã - Tổ viên.
Điều 2. Nhiệm vụ của các thành viên trong tổ
1. Chủ tịch UBND xã - Tổ trưởng: Chỉ đạo, điều hành toàn diện hoạt động 

của Tổ.
2. Phó Chủ tịch UBND xã -  Tổ phó - Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của 

Tổ; xem xét, giải quyết các công việc thường xuyên tổ.
3. Công chức TP - HT: làm nhiệm vụ thường trực của tổ công tác giúp 

việc; bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của tổ.Tham mưu cho Chủ 
tịch - Phó chủ tịch UBND xã về công việc cụ thể thực hiện.

4. Các Tổ viên có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của 
Tổ trưởng

Điều 3. Nhiệm vụ của Tổ số hóa dữ liệu hộ tịch 
1. Giúp Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch UBND xã rà soát, cập nhập dữ liệu 

Hộ tịch còn lưu giữ trong sổ gốc của UBND xã vào các file Excel đầy đủ, chính 
xác, bài bản nhất bảo đảm đáp ứng các yêu cầu của việc xây dựng cơ sở dữ liệu 
hộ tịch điện tử toàn quốc và các quy định của Pháp luật về hộ tịch.

2. Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai theo lộ trình và từng giai 
đoạn cụ thể.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Uỷ ban nhân dân xã, 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã.

Điều 4. Tổ chức và hoạt động của tổ
1. Các thành viên của tổ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và hưởng các 

chế độ theo quy định hiện hành.
2. Kinh phí hoạt động của tổ số hóa dữ liệu hộ tịch được bố trí từ nguồn 

ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
Điều 5. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các tổ viên trong tổ số hóa dữ liệu hộ tịch có tên tại Điều 1 căn cứ 

Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Phòng TP huyện (để báo cáo)
- Lãnh đạo Đảng ủy (để báo cáo);
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu:VT.

CHỦ TỊCH

Phạm Văn Du
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