UBND TỈNH HẬU GIANG
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1887 /VP.UBND-NCTH
V/v triển khai thực hiện
Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày
03 tháng 5 năm 2022 của
Chính phủ

Hậu Giang, ngày 16 tháng 5 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 03 tháng 5 năm 2022 của
Chính phủ về việc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2022,
Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Giao Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch
UBND huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai
thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết nêu trên theo hướng dẫn của
Bộ, ngành Trung ương và phù hợp với tình hình của địa phương; đồng thời,
chủ động tham mưu trình UBND tỉnh trong triển khai thực hiện.
2. Giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông
cùng các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố
tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06
tháng 01 năm 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 đảm bảo hiệu quả
và tiến độ theo yêu cầu tại Nghị quyết nêu trên.
Văn phòng UBND tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.
(Nghị quyết số 63/NQ-CP đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ)
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. UBND tỉnh;
- LĐ.VP và các đơn vị trực thuộc VP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NCTH.TP
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