
UBND THJ xA CJ1JA LO 
TO CONG TAC THEO 

QUYET D!NH  sO 889 /QD-UBND 
S: /L7QD-TCT 

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Bc 1p — Ti' do — Hnh phtIc 

Cz'a Lô, ngày,háng 5 nám 2022 

QUYET B!NH 
Ban hành Quy ch hoit dng cüa T cong tác trin khai thtyc hin 

B an phát triên u'ng thing dii' 1iu v dan cli', d1nh danh và xác thiyc din tir 
phiic vi chuyên dôi s quc gia giai dotn 2022-2025, tm nhIn dn nãm 

2030 trên dja bàn thl xã Cira Lô 

TO TR!JNG TO CONG TAC 
TRIEN KHAI THIIC HIN BE AN PHAT TRIEN UNG DUNG  DIX LIEU 

YE DAN CU', B!NH  DANH VA XAC TH!1J'C BIN TU' 

Can thLut Td chz'c chInh quyn djaphu'oi'zg ngày 19 tháng 6 nàm 2015, 
Lugt tha doi, bd sung mç5t so' dié'u Lut Td chi'c ChInh phi và Luçit T chi'c 
chInh quyn djaphu'o'ng ngày 22 tháng 11 nám 2019; 

Can ct' Quyê't djnh s 06/TTg ngày 06 tháng 01 niim 2022 cia Thz tu'ó'ng 
ChInh phi phé duyt D an phát trin i'mg dyng dii' liçu v dan cu, djnh danh và 
xác thy'c diçn tir phyc vy chuyé'n di sO" quO'c gia giai doçin 2022 - 2025, tá'm 
nhIn dé'n niim 2030, 

Gin cii' KE hogch s 78/KH-UBND ngày 28 tháng 1 nim 2022 cia Uy 
ban nhán din tinh Ngh An ye' vic trie2n khai D in phát trien i'mg dyng dii' liçu 
ye' din Cu', djnh danh và xác thirc din tj'r phyc vy chuyn doi s quc gia giai 
doan 2022 — 2025, tcm nhln dIn nim 2030 trên dja bàn tinh Ngh An, 

Gin cz' KI hogch sO' 67/KH-UBND ngày 31 thing 3 nim 2022 cia Uy ban 
nhin din thj xii Ct'ra LO v viçc thy'c hiçn Quyê't djnh sO' 06/QD-TTg ngày 06 thing 
01 nim 2022 ca Thz tu'ó'ng ChInh phz phê duyt D an phát triln thig dyng dli' 
liçu v din Cu', djnh danh và xic thy'c din t&phyc vy chuyln dli sl qulc gia giai 
dogn 2022 - 2025, tIm nhIn dIn nim 2030 trên dja bàn thi xii CYra LO,' 

Can ct' Quyê't djnh sd 889/QD-CATXngày 0] tháng 4 nim 2022 cta Uy 
ban nhin din thj xii Ct'ca Là ye' vic thành 42p TI COng tic triln khai dl in phit 
trie2n ing dyng dii lieu vl din Cu', djnh danh và xic thiçc din tftphyc vy chuyln 
dli sO' quO'c gia giai dogn 2022-2025, tIm nhIn dIn nim 2030 trên dja bàn thj xii 
Cz,'ca Lô, 

Theo dl nghj cia Tru'&ng COng an th/ xii Ci''a Là, 

QUYET IMNH: 

Biêu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy ch hot dng cüa T 

cong tác trin khai th1rc hin D an phát trin 1mg diing d 1iu v dan cu, djnh 
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danh và xác thirc din tir phiic v chuyn di s quc gia giai doin 2022 - 2025, 

tm nhIn dn näm 2030 trên dja bàn thj xa Cüa Lô. 

Diu 2. Quy& djnh nay có hiu 1rc d tü ngày k ban hành. 

Các thành viên T cong tác trin khai thirc hin D an phát trin 11ng diing 

dü lieu v dan cu, djnh danh và xác thirc din tü phc vu chuyên di so quOc gia 

giai doan  2022 - 2025, tm nhIn dn näm 2030 trén dja bàn thj xã Cira Lô chju 

trách nhim thi hành Quyt djnh này. 
Noi n/i in: 
- Nhi Diêu 2; 
- Chü tjch UBND thj xã; 
- Các Phó Chi tich UBND thi xã; 
- Chánh VP HDND — UBND thj xã; 
- Các Phó CVP UBND thj xä; 
- Các phèng, ban, ngành cap thj xã; 
- UBND các phu&ing; 
- Trung tam VH-TT-TT 
- Liru: VT-' CHU TECH UBND THI xA CIi'A LO 

Doãn Tin Dung 

TO TRUYNG 



UBND THJ XA CU'A LO 
TO CONG TAC THEO 

QUYET  D!NH sO 889 /QD-UBND  

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip — Tçr do Hanh phüc 

QUY CHE 
Hoit dng cüa To cong tác trin khai thirc hin 1)ê an phát triênfrngdting 

dir 1iu ye dan cir, djnh danh Va XáC thirc din tir phiic vi chuyên dôi so 

quôc gia giai doin 2022-2025, tIm nhIn dn nãm 2030 
(Kern theo Quyêt djnh  soi..WI2D-TCT  ngày43tháng 5 nárn 2022 

cza To trzthng To cOng tác,) 

Chtro'ng I 
QUY D!NH  CHUNG 

Diu 1. Phim vi diu chinh, di ttrçrng áp diing 
1. Quy ch nay quy djnh v nguyen tic, nhim vti, quyn han, ch d lam 

vic và quan h cong tác cüa T cong tác trin khai thirc hin D an phát trin 
rng diing dü 1iu v dan cu, djnh danh và xác thirc din tü ph%lc v1i chuyn di 

s quc gia giai doan 2022-2025, tm nhIn den 11am 2030 trên dja bàn thj xã Cira 
Lô duoc thành 1p theo Quyt djnh s 889/QD-UBNID ngày 01 tháng 4 näm 
2022 cüa Uy ban nhân dan thi xà Cira Lô (sau ctây vilt tt là D# an s 06). 

2. Quy ch nay áp ding di vôi các thành viên To cong tác trin khai thirc 
hin D an phát trin 1rng ding dtr 1iu v dan cu, djnh danh và xác thirc din t1r 
phiic vi chuyn di s quc gia giai doan 2022-2025, tm nhIn dn nám 2030 
trén dja bàn thj xA Cira Lô (sau day vilt tt là T cong tác). 

Diu 2. Nguyen tàc lam vic 
1. T cong tác chju trách nhim truc Uy ban nhân dan thj xä v vic thçrc 

hin các nhim vii duçc giao tai  D an s 06 và Quy ch hoat  dng cüa To cOng tác. 

2. T cOng tác lam vic theo nguyen tc tp th, quy& djnh theo da s& d 
cao trách nhim cá nhân cüa các thành viên T cong tác trong thirc hin chüc 
trách, nhim vii ducc phân cOng, dung trInh tir, thu t11c theo quy dnh cüa pháp 
1ut và quy djnh tai  Quy ch nay. 

3. T cOng tác và thành viên To cong tác không lam thay chüc nàng, 
nhim vi cüa co quan, don vj và ngui dung du các co quan, don vj trong h 
thng co quan hành chinh nhà nuóc. 

4. T tru&ng, T phó T cOng tác sr dyng con du cüa UBND thj xã, To 
phó thuô'ng tr?c T cOng tác s1r ding con du cña Cong an th xã dê thçrc hin 
nhim vi duçc giao cüa To cOng tác. 

5. Các thành viên To cOng tác chü dng giài quyt cOng vic trong qua 
trInh thçrc hin các nhim viii phát trin 1rng ding dtt 1iu v dan cu, dnh danh và 
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xác thirc din tir, the Can cuôc cong dan phiic vii tin trInh chuyn di s quc 
gia, gAn kt chtt chë v1i cãi each hânh chInh; xây dçrng, phát trin ChInh quyên 
din tr, ChInh quyn s, kinh t s, xã hi s phü hçp vi Chuang trInh Chuyn 
di s quc gia dn näm 2025, dnh hithng dn näm 2030. 

6. Bâo dam yêu cu phi hqp cong tác, trao di thông tin trong giâi quyt 
cong vic theo chirc näng, nhim vii, quyn hn duçic giao. 

Chirong II 
QUY D!NH  CIJ THE 

Diêu 3. Nhim viii, quyn hn cüa To trirong To cong tác 
1. Chju trách nhim truc UBND thj xã v hot dng cüa T cong tác; 

báo cáo UBND thj xâ v vic th1rc hin nhim vii cüa To Cong tác. 
2. Chi dto, diu hành toàn din v t chirc, chirc näng, nhim vi và hot 

dng cüa T cOng tác; phân cong nhim vii các thành viên cüa To cOng tác; ban 
hành chrnmg trInh, k hoach cong tác, kim tra hang näm cüa T cong tác. 

3. Triu tp và chü trI các cuc h9p djnh k hoc dt xut cüa To cong 
tác; chi do chun bj ni dung, các v.n d dua ra thâo 1un a T cong tác. 

4. liJy quyn cho T phó thuang trirc, T phó chi do, diu hành hoat 
dng cüa T cong tác giãi quy& các cOng vic thuc thm quyn cüa T truang 
T cong tác khi dtn thit. 

5. Phi hçip các Uy viên UBND thj xã tháo gâ khó khän, vuàng mac trong 
trin khai D an s 06; kim tra, don dc tin d thirc hin nhim vii cüa các 
thành viên T cOng tác và xa 1 theo thm quyn. Dng viên, khen thithng kjp 
thai theo quy djnh cüa pháp luat;  d nghj co quan lien quan cir thành viên thay 
th thành viên T cOng tác nu không hoàn thành nhim viii. 

Diu 4. Nhim vii, quyn hin cüa To phó thtrô'ng trirc To cong tác 
1. Thirc hin vâ chju trách nhim v các nhim vii duçic T tru&ng T 

cOng tác phân cOng. 
2. Giiip To tru&ng TO cOng tác trçrc tiêp chi do, diu hành các hot dng 

cüa TO cong tác; xem xét, giái quyt các cong vic thu0ng xuyên cüa T cOng 
tác. Khi To tru&ng T cOng tác vng mit, To phó thu&ng trrc To cOng tác thay 
mt T truang TO cong tác lAnh do cOng tác cüa To cOng tác. 

3. Chü dng giâi quyt các vn d duçic phân cOng; báo cáo T truàng T 
cong tác quyt djnh hoc xin kin chi dao  di vai nhüng vn d quan tr9ng, 
vut th.m quyn. 

4. K thay TO truOng T cOng tác các van bàn, báo cáo, kt 1un khi du?c 
T tru&ng T cOng tác phân cOng ho.c üy quyn. 
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5. Thuc hin các nhim v11 khác theo phân công, üy quyn cüa To tru'ông 
T cong tác. 

Diêu 5. Nhim vl1,  quyn hn cüa T6 phó To cong tác 
1. Chju trách nhim tmc T tru&ng T cong tác v vic thirc hin nhim 

vii ctuçic phân cong. 
2. Giiip TO Tnthng To cong tác chi do, diu hành các cong vic cüa TO 

cong tác theo k hoach, nhim vçi diic T trithng To cong tác phân cong hoàc 
üy quyên. 

3. K thay To tru0ng T cong tác các van bàn, k& 1un d don dc các 
cong vic duçic T trwing T cong tác phân cong và thuc phm vi chüc nàng, 
nhim v11, quyn han  dixçic giao. 

4. Thirc hin các nhim vi khác theo phân cong cüa To trining To cong tác. 
Diu 6. Nhim vi,  quyn htn cüa các thành viên khác Ti cong tác 
1. Tham mini giüp T tru&ng T cong tác ye các thim v11 tai Dê an so 

06, K hoach  s 67/KH-UBND ngày 31/3/2022 cüa UBND thj xâ Cira Lô và 
chuo'ng trInh cOng tác hang 11am thuc phm vi quãn 1 cUa Co quan mInh. Kjp 
thñ báo cáo T trithng T cOng tác v nhtng vn d phát sinh trong qua trInh 
trin khai nhim v1,i ducic giao tai  D an s 06 và d xut sang kin, giái pháp 
tháo gO vithng mac, khó khän. 

2. Tham dii dy dü các cuc h9p cüa T cOng tác, trong trix&ng hçTp khOng 
th tham dir ho.c üy quyn cho ngithi khác dir hçp thay phái báo cáo và dugc sir 
dng cüa nguii chü tn cuc hçp; cüng các thành viên T cOng tác xem xét, 
trao di, báo cáo T truâng T cOng tác quyt djnh các vn dê lien quan dn 
hoat dông cüa T cOng tác; chju trách nhim trin khai thirc hin các kin kt 
1un cüa Ti trithng T cOng tác lien quan dn ngành, 11th vçrc cüa Co quan mInh 
phi trách. 

3. Lam du mi phi hçp gifla T cOng tác vi các phông, ban, ngành, co 
quan dâ ctr thánh viên do tham gia T cOng tác. Cir can b, cong chirc, viên chirc 
có nang lirc, kinh nghim, tam huyt tham gia giüp vic T cOng tác; tao  diu 
kin cho nhttng can b, cOng chtrc, viên chüc nay hoàn thành t& nhim vii duçc 
Lath dao  T cOng tác giao. 

4. Chju trách thim chi dao  trin khai các thim v1i duc giao trong k 
hoach hoat dng hang nàm cüa T cong tác thuc phm vi, trách thim cüa các 
phông, ban, ngành mIrth, chi dao  xây dirng k hoach  chi ti& trin khai thirc hin 
các nhim vv duçic giao. 

5. Thirc hin các nhiem vv khác do Lânh do T cOng tác giao. 
Diu 7. Nhim viii, quyn hin cüa Thu k T cong tác 
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1. Chju trách nhim tnrc T cong tác v vic chü trI tham muu xây drng 
K hoch, chucing trInh cong tác hang näm cüa T cOng tác; tham mini cOng tác 
so kt, tng kt, thi dna khen thu&ng trong hot dng cüa To cOng tác. 

2. Du mi tip nhân, cung cp thông tin cho T cong tác v tInh hInh, 
tin d các nhim v11 duqc To trithng T cOng tác giao. 

3. Chju trách nhim 1ru trü, quàn 1 h so cOng vic thuc nhim vii cüa 
To cong tác. 

Diu 8. Nhim vii cüa B may giüp vic và can b, cOng chfrc, viên 
chü'c thrqc huy cIng tham gia giüp vic To cong tác 

1. Chju trách nhim truâc To truâng To cOng tác và thành viên TO cong 
tác là thu tru&ng cüa co quan, don vj mInh. Giiip To tru&ng TO cOng tác diu 
phi, trin khai các hott dng cua To cOng tác; thng hçp, báo cáo dánh giá kt 
qua thirc hin nhim vv cüa To cOng tác. Tham muu cho thành viên To cong tác 
cac nhim vi duçic giao theo chüc näng, nhim vii cüa mInh phii trách. 

2. Tham muu cho To cOng tác xây drng chuong trInh, k hoch, theo döi, 
don dc, kim tra, dánh giá và tng hçip, xây dmg báo cáo djnh kS',  dt xut v 
tInh hInh, k& qua trin khai các nhim v cüa T cOng tác theo quy djnh tai  Quy 
ch nay. Tham mini T cOng tác cong tác truyn thông v vj trI, vai trô và tInh 
hInh, kt qua hot dng hang nãm cüa T cOng tác. 

3. Chun bj ni dung, chuong trInh và CáC diu kin can thit phiic viii các 
cuc hop, lam vic và các hot dng khác cüa T cOng tác. Duy trI môi lien h 
chat chë giüa các phOng, ban ngành, don vj, t chüc, cá nhân có lien quan c1ia 
T cOng tác. 

4. Thirc hin các nhim vi khác do To tru&ng To cOng tác phân cOng 
Diu 9. Ch d h9p cüa To cong tác 
1. To cong tác tO chic h9p d xem xét và quyt djnh nhng vn d thuc 

nhim vu, quyn hin cüa mInh; dánh giá kt qua hoit dng và giâi quyt các 
vuOng mc phát sinh trong trin khai các hot dng cüa To cOng tác. TO cOng 
tác h9p djnh k' 01 tháng!O1 1n, so kt 06 tháng; h9p tng kt cui nAm hoc 
dt xut theo triu tp cüa T trir&ng T cOng tác. 

2. Thy theo tInh cht, ni dung cuc hçp, T tru&ng TO cOng tác quyêt 
djnh mñ các thánh viên T cong tác có lien quan và di din CáC Co quan, tO 
chuc, cá nhân khác tham dir h9p cüa TO cOng tác. Tru&ng hçp không t chüc 
h9p, thành viên T cong tác có kin bang van bàn v nhUng vn d thuc 
nhim vi, quyn han  cüa mInh. 

Diu 10. Ch d lam vic và quan h cOng tác 
1. Các thành viên To cOng tác lam vic theo ch d kiêm nhim. 
2. T trithng T cOng tác, T phó T cOng tác djnh kS'  hoc dt xut lam 

vic vi thành viên T cOng tác và các phông, ban, ngành, co quan, don vj lien 
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quan, UBND các phu6ng d nghe báo cáo tInh hInh và chi do vic thçrc hin 
chuang trInh, k hoch cong tác ciLia T cong tác. 

3. Các thành viên T cong tác di.rçc quyn giao dan vi du mi chñ trI, 
huy dng các ngun 1rc và di ngü can b, cong chrc, viên chüc cüa cci quan, 
dcm vj mInh trong thrc thi nhim vi duçc T tru&ng T cong tác giao; phi hcip 
các thành viên khác cüa T cong tác trong thirc hin nhim vi; báo cáo T 
tru&ng T cong tác v kt qua thirc hin. 

4. Các phông, ban, ngành, UBND các phiRing, ca quan, dan vi có lien 
quan có trách nhim phi hçp cht ch vói T cong tác trong vic thirc hin các 
nhim vii theo chuang trInh, k hoçich. 

5. To cong tác sfr diing b may giüp vic là Di Cãnh sat QLHC v 
TTXH- Cong an thj xã và Van phông HDND, UBND thj xã và ducic huy dng 
cong chirc, viên chirc các phông, ban, ngành là thành viên T cong tác, di ngü 
chuyên viên có kinh nghim d thrc hin nhim vi ducc giao. 

6. T cong tác có trách nhim don dc, hithng dn các phông, ban, ngành, 
UBND các phiiông, ca quan, t chüc có lien quan, t chirc trin khai các nhim 
vii tai  D an s 06. Djnh kST hang tháng, T cong tác Báo cáo UBND thj xã tInh 
tInh, kt qua thirc hin, kp thai tháo gO khó khAn, vuó'ng mc trong qua trInh 
thuc hiên D an s 06. 

IJiu 11. Ch d thông tin báo cáo 
1. Djnh k' trirâc ngày 11 hang tháng, can dir chüc näng nhiêm v11 duçrc 

giao ti K hotch s 67/KH-UBND ngày 31/3/2022 ciLia UBND thj xã Ciia Lô, 
các phông, ban, ngành báo báo tInh hInh, kt qua thçrc hin D an v Cong an th 
xã (Ca quan Thuông trirc T cong tác). 

2. Tnthc ngày 14 hang tháng, T cong tác tong hçTp, tham mini UBNI) thj 
xA báo cáo tInh hInh, k& qua thrc hin D an v Van phông UBNID tinh và 
Cong an tinh. 

Chtro'ng III 
TO CHI'C THIXC HIN 

Diu 12. Kinh phi hott dng cüa T cong tác 
1. Kinh phi hoat  dtng cüa TO cong tác dugc bào dam tü Ngân sách nha 

nuóc theo quy djnh hin hành và các ngun kinh phi hçp pháp khác. COng an thj 
xâ chju trách nhim 1p di,r toán kinh phi hott dng ciLia T cong tác gin phông 
Tài chInh - K hoach thm dinh trInh ca quan có thm quyên cap và quãn 1, sin 
dirng kinh phi hoat dng ciLia T cong tác. 
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2. Vic quân 1, sir diing kinh phi bâo dam hot dng cüa To cong tác 
thirc hin theo quy djnh cüa Lut Ngân sách Nhâ nuOc và các van ban huóng 
dn thi hành. 

Diu 13. To chfrc thtrc hiên 
1. Các thành vien T cOng tác trong phm vi nhim vii, quyn hn cüa 

mInh, có trách nhim thrc hin Quy ch nay. 
2. T phó To cong tác giüp T trung T cOng tác dOn dOc, kim tra vic 

thirc hin Quy ch nay. 
3. Trong qua trInh thçrc hin, nu có khó khãn, vithng mac, cac thành vién 

T cong tác báo cáo TO trung TO cOng tác dê xem xét vic si.ra dOi, bO sung 
Quy ch cho phü hçip./. 



UBND THI XA COA LO CONG HOA xA 1101 CHU NGHiA VIT NAM 
TO CONG TAC TRIEN KHAI Doe lap - Tir do - Hanh phác  

BE AN 06/CP  
Sé: 4 /BC-TCT(CATX) Ci'a Lô, ngày 12 tháng 5 näni 2022 

BAO CÁO 
TInh hInh triên khai D an phát triên frng ding dii' lieu dan Cu., 

djnh danh và xác thrc din tü' phiic vy chuyên dôi so quôc gia giai doin 
2022-2025, tIm nhln dn nãrn 2030 trên dla  bàn thj xã Cira Là 

Thrc hin Quyt djnh s 06/QD-TTG ngày 06/01/2022 cüa Thu tuó'ng 
ChInh phü phê duyt "D an phát trin 1rng dçing dü 1iu v dan cu, dinh danh và 
xác thirc din t1r phiic vi.i chuyn dôi so quôc gia giai doan  2022-2025, tm nhIn 
dn nàm 2030" (D an 06/CP); To cong tác triên khai D an 06/CP thj xa Cra 
Là báo cáo So' kt 03 tháng du trin khai D an 06/CP nhu sau: 

I. CONG TAC CU! DAO,  TRIEN KIIAI THçC HIN BE AN 

1. Ban banE Kê hotch so 67/KH-UBND ngày 31/3/2022 cfia UBND th 
xã d chi do, trin khai thirc hin D an 06/CP trên da bàn thj xà. 

2. Ban hành Quyt djnh s 889/QD-UBND ngày 01/4/2022 v vic thành 
1p T3 cong tác trin khai thirc hin D an phát trin üng dung d 1iu v dan Cu., 
dlnh danh và xác thirc din ti1 phic vi chuyên dôi so quôc gia giai don 2022-
2025, tarn nhIn dn 2030 trên dja bàn thj xä Cü'a Là. 

3. Dã chi do UBND các phung xây dirng IK hotch và ra quyt djnh 
thành 1p to cOng tác trin khai thirc hin D an 06/CP trên da bàn phu'ng. 
Hin tti 07/07 phu?ng; 39/39 khôi (dat 100%) dà ban hânh k hotch và ra quy& 
djnh thành 1p các t cOng tác. 

4. Chi do Cong an thj xã xây dng K hotch sé, 190/KH.-CATX(QLHC) 
ngày 04/3/2022 v trin khai thirc hin D an phát trin ung diing dü lieu v dan 
cu, dinh danh và Xác thuc din tu phiic vii chuyn dM s quc gia giai don 
2022-2025, tarn nhIn dn 2030 trong Cong an thj xä; Ban hành Quy& djnh s 
317/QD-CATX ngày 01/4/2022 v thành 1p to cOng tác và Quyêt djnh so 
31 8/QD-CATX ngày 02/4/2022 ye thành 1p t giup vic t cOng tác trin khai 
thrc hin D an 06/CP trong Cong an thj xà Cua Là. 

5. Dã chi dito giao trách nhirn cho các phông, co' quan, ban ngânh, doàn 
th t chñ'c quán trit dn 100% can b, cOng cht'rc, viên chirc, nguè'i lao dOng 
v các nôi dung ti D an 06/CP và K hoich thirc hin D an cüa UBND tinh, 
LJBND th xã. 



2 

II. KET QUA D4LT DUQC 
1. Nhóm nhim vii xây dirng các van ban quy phm pháp IuIt vã h 

tângcos& 
- Cong an thj xã d phi hcTp vâi Phông Lao dng thucmg binh và xã hi 

b sung thông tin di vri 117 h, 356 nhan khu h nghèo; 387 h, 1.315 nhân 
khu h cn nghèo; 1.70 1 nhân khu thuc gia dInh chInh sách. 

- Ti 15/4/2022 dn nay, Cong an thj xã dâ phi hçip vó'i các truà'ng 
THPT, THCS trên dja bàn t chirc cp CCCD và dinh danh din tir cho 383 h9c 
sinh sinh nàm 2004, 2007 trén dja bàn (dat 84,3%)(phitc vij thi chuyn cp vâ thi 
t& nghip c.p 3). Hin con 71 trung hçip chua thu nhn duçic h so cp CCCD 
(1 do: 67 tru&ng hcp không có mt ti dja phuong "dâ 1p  danh sách gz'ii nui 
dIn de2 pho'i hcip "; ch&, tan $t, bnh him nghèo: 04 tru&ng hcp). 

- Cong an thj x dã phM hcrp vi Trung tam y t th xã, tram y t cac 
phutmg b sung, dng bô thành cong 20.066 dü 1iu tiêm chüng vàc xin phông 
Covid 19 vào h thing Co s dü 1iu quc gia v dan cu. 

2. Nhóm djch vii cong 
(1) Xác nhân s CMND khi dã ducic cp the CCD: 02 h so; 

(2) Cp, cp 1?i,  cp di the CCCD (müc d 3): 0 h so; 
(3) Däng k thu?mg trü (müc d 4): 53 h so; 
(4) Dàng k tm trü (müc d 4): 14 h so; 
(5) Khai báo tarn vng (mirc d 4): 0 h so; 
(6) Thông báo 1uu trü (mtrc d 4): 407 h so; 

(7) Dàng k, cp biên s mô to, xe gn may (mirc d 3): 0 h so; 
(8) Thu tin np phit x1r 1 vi phm hânh chIrth trong lThh vrc giao thông 

duing b qua thit bj ghi hmnh (pht ngui) (müc d 4): 0 h so; 
(9) Cp din mth tfx luâi din h áp (220/3 80 V) (thI dim co ché kt ni, 

chia sé dü 1iu trong djch vii cung cp din): 622 h so; 
(10) Thay di chü th hcip dng mua ban din (thI dim co ch kt ni, 

chia sé dfi 1iu trong djch vi cung cp din): 14 h so; 

3. Nhóm phát trin kinh t, xã hi 
Giao CáC phông, ban ngay sau khi có hung dn cüa CáC B, ngành nghiên 

cü'u d tham muu trin khai thrc hin üng ding d 1iu dan cu, djnh danh và XáC 
thirc din ti'r vào Cong táC chuyén di s gop phn xây dmg phiic vii phát trin 
kinh t, xã hi tai  dja phucrng. 

4. Nhóm phát triên cOng dan so 
Thông qua Cong tác cp rni, cp di, cp laj  CCCD, Cong an thj xà dã th 

chüc trin khai thirc hin cp tài khoàn djnh danh din tir di vi cong dan trên 
dja bàn, dc bit uu tién cong dan sinh nàrn 2004, 2007 phçic vi các k' thi trong 
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näm 2022. TInh dn nay, Cong an th xã dã cap duçc 35.250 Can cuc cong 

dan, 560 tài khoàn djnh danh din tir. 

5. Bu'ô'ng truyn, hi tng, trang thiêt bj thiic hin Be an O6ICP 
Ht tang trang thi& bj tü th xà dn các phung co bàn darn báo d phic 

vu kt nM gifla Co s dü lieu quc gia v dan cu vá'i Cng djch v171 cong quc 

gia; darn báo phçic vi1 cho các t chñc, doanh nghip, cOng dan trong giãi quy& 

thu tuc hành chInh. 
6. Ngun nhIn Ii0rc thyc hin Be an O6ICP 
Ngun nhân 1irc thirc hin D an 06/CP dugc b trI dy dü tr th xã dn 

co so; co bàn có trInh dO chuyên mon nghip vt, am hiu v 111± vrc mInh phii 
trách; có tinh thin trách nhim trong cong vic, thành tho v tin hpc; co bàn 

dáp irng yêu cu nhirn viii du'çc giao. 

III. Ut BI1M, TON T31, HN CHE 
1. IXu diem 
- MOt  sê do'n vj, ban ngành dà barn sat nhim vi duçic giao, tharn mi.ru 

trin khai kjp thOi các nOi  dung cüa D an 06/CP, bithc du dt dugc rnt s kt 
qua dáng ghi nhn nhu: COng an thj xä; Van phông UBNID thj xã; Bào him xã 

hOi, Din liic Cira Là, Trung tam Y té... 
- H thng trang thiêt bj, nguôn nhân 1rc phiic vi triên khai D an 06/CP 

0 nhiu don vi, co quan, ban ngành dã duc quan tam du tu' dáp ung yêu cu, 

nhirn vii dugc giao. 
2. Ton tai, hn die 
- MOt s Lanh dto các don v, truOng các phàng, ban ngành con chu'a thrc 

sr quan tarn, nrn sat chi'i tru'o'ng và nhirn vi1 thirc hin D an 06/CP; con nhQn 
thuc coi D an 06/CP là cña ngành Cong an; do do trách nhim trong cOng tác 

chi do CO rnt COn hn ch; chua chü dng trong cong tac tharn rnu'u theo chi'c 

nang, nhirn vi duçic giao. 
- Vic trin khai cong tác tuyên truyn 0 rnt s ban ngành, chInh quyn 

dja phu'o'ng cOn hn ch, chua có nhiu hInh thu'c trrc quan, dn dn nhn thñ'c 

cüa can bO và nhân dan v các nOi  dung thuOc D an 06/CP con hn ch, nht là 
vic tip cn vâ thrc hin các thu tic hành chinh qua Cng dch viii cOng quc 

gia mOe dO 3, mOe dO 4. 
- Su phi hGp gift'a CáC Co quan, don vj, ban ngành cOn ehua nE4p  nhâng, 

châm tr. 
3. Khó khàn vu'ó'ng mc 
- TrInh dO sO ding cOng ngh thông tin eua ngu'Oi dan khOng dng du 

nên vice Ong dung phn rnm trong tt cà các 1mb vrc thrc hin các thu tc 
hành cbInh, djch vi cong mOe dO 3,4 cOn gp nhiu RhO khan, k& qua dt duo'e 

cOn han the. 
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- Ha tAng trang thit bj & mt s don vj, dja phu'ong con han  ch, may 
tInh, may in, may scan cü, cu hInh thp. 

- Chua có h1thng dn ci th v siir ding kinh phi trin khai D an 06/CP 
và kinh phi hoat dng cña t cong tác các cp nên vic boat  dng con gp nhiu 
khó khän. 

- Vic trin khai s hóa h so, quy trInh ma s ciia giAy t1 s hóa d 1uu 
trü', chIa sé dü lieu cOn bAt cp, lñng thng trong qua trInh trin khai 

IV. NHIM VIJ TRQNG TAM THO'I GIAN T! 
1, Các co quan, ban ngành dja phuo'ng tip tic can cir nhim v1i duqc giao 

tai Kê hoach so 67/KH-UBND ngày 3 1/3/2022 cüa UBND thj xà dê triên khai 
thrc hin quyt 1it, hoàn thành các nhim vi du'çic phân cong. 

2. Tiêp tiic day manh  cong tác tuyên truyn các ni dung cfia D an 
06/CP; trong do ttp trung tuyên truyn v igi Ich thi& thirc cüa vic giái quyt 
thO tic hành chInh mtrc do 3, imrc d 4 qua Cng dch vi cOng quc gia. 

3. Các co quan, ban ngânh tQp trung chi dao, thrc hin hoàn thânh các ni 
dung cOng vic duç'c giao, barn sat các nhim vi1 phâi hoàn thành trong tháng 
5/2022 vâ thO'i gian tiêp theo. 

4. Van phOng UBND phi h9'p Cong an thi xä giOp lãnh dao UBND thj xO 
theo dOi, dOn dc vic trin khai thc hiên các nhim vi tai  D an 06/CP; k 
hoach sé78/KH-UBND ngày 28/01/2022 cüa UBND tinh và k hoach s 
67/KH-UBND ngây 31/3/2022 cOa TJBND thi xa. 

5. Các co quan, don vj, ban, ngành, doãn th và UBND cac phuO'ng chp 
hãnh nghiêm ch d thông tin báo cáo v UBND thj xa theo quy djnh. 

Trên day là báo cáo So kt 03 tháng trin khai Dê an phát triên irng diing 
dtt lieu dan CU', djnh danh và xác t1c din tr phiic v11 chuyn di so quôc gia 
giai doan 2022-2025, tAm nhIn dn närn 2030 trén dja bn thj xã Cüa LO. KInh 
báo cáo UBND tinh, COng an tinh d theo dOi và chi 

No'i i,lzân: 
- UBND tinh (b/c); 
- Cong an tinh (b/c); 
- Chü tich, PCT UBND thi xã; 
- VP HDND-UBND thj xt; 
- Các phOng, ban, ngOnh cap th xã; 
- UBND các phuO'ng; 
- Trung tOrn VH-TT-TT; 
- LuLl: VT, Thu k TCT. 

KT. TO TRU'O'NG 
TO3 I1HUONG TRU'C 

0 

TRU'ONt CONG AN TH! XA 
Vi Vaii Giang 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2022-05-13T14:34:34+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2022-05-13T14:34:59+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




