
PHỤ LỤC III 
Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu về phát triển nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số  

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022 
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 3656 /KH-UBND ngày 22 /8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận) 

 
 

STT Tên chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Số lượng 
đạt được 
trong kỳ 
báo cáo 

Lũy kế 
đến kỳ 
báo cáo 

Tỷ lệ hoàn 
thành chỉ tiêu 
lũy kế đến kỳ 

báo cáo 

Đơn vị chủ 
trì thực hiện 

 
Đơn vị phối hợp 

 
Ghi chú 

I 

Số lượng đối 
tượng đã được 
thu thập, cập 
nhật, bổ sung 
dữ liệu thông 
tin địa chỉ số 

       

1 
Nhà ở cá nhân, 
hộ gia đình 

Hộ gia 
đình 

    
Bưu điện tỉnh 

UBND các huyện, 
thành phố 

 

 

Chỉ tiêu bắt 
buộc báo cáo 

2 
Trụ sở cơ quan, 
tổ chức 

Cơ 
quan 

    
Bưu điện tỉnh 

Các sở, ban, 
ngành, cơ quan, 
đơn vị. UBND 

các huyện, thành 
phố 

 

Chỉ tiêu bắt 
buộc báo cáo 

3 
Các cơ sở dân 
sinh, kinh tế xã 
hội 

Cơ sở 

   Các sở, ban, 
ngành, cơ 

quan, đơn vị. 
UBND các 

huyện, thành 
phố 

 
Bưu điện tỉnh 
Ninh Thuận 

 

Chỉ tiêu 
khuyến khích 

4 
Các công trình 
giao thông, xây 

Công 
trình 

   Các sở, ban, 
ngành, cơ 

 
Bưu điện tỉnh 

 



dựng quan, đơn vị. 
UBND các 

huyện, thành 
phố 

Ninh Thuận Chỉ tiêu 
khuyến khích 

5 
Các khu, phân 
khu, lô đất, thửa 
đất 

Khu đất 

   Các sở, ban, 
ngành, cơ 

quan, đơn vị, 
UBND các 

huyện, thành 
phố 

 
Bưu điện tỉnh 
Ninh Thuận 

 
Chỉ tiêu 

khuyến khích 

6 
Các đối tượng 
khác 

 

   Các sở, ban, 
ngành, cơ 

quan, đơn vị, 
UBND các 

huyện, thành 
phố 

 
Bưu điện tỉnh 
Ninh Thuận 

 
Chỉ tiêu 

khuyến khích 

II 

Số lượng chủ 
sở hữu và 
người quản lý 
đối tượng được 
gán địa chỉ số 
được thông báo 
thông tin Mã 
địa chỉ số 

       

1 
Nhà ở cá nhân, 
hộ gia đình 

Hộ gia 
đình 

   UBND các 
huyện, thành 
phố 

Sở Thông tin và 
Truyền thông, 
Bưu điện tỉnh 

Chỉ tiêu bắt 
buộc báo cáo 

2 
Trụ sở cơ quan, 
tổ chức 

Cơ 
quan 

   UBND các 
huyện, thành 
phố 

Sở Thông tin và 
Truyền thông, 
Bưu điện tỉnh 

Chỉ tiêu bắt 
buộc báo cáo 

3 
Các cơ sở dân 
sinh, kinh tế xã 
hội 

Cơ sở 
   UBND các 

huyện, thành 
phố 

Sở Thông tin và 
Truyền thông, 
Bưu điện tỉnh 

Chỉ tiêu 
khuyến khích 

4 
Các công trình 
giao thông, xây 

Công 
trình 

   UBND các 
huyện, thành 

Sở Thông tin và 
Truyền thông, 

Chỉ tiêu 
khuyến khích 



dựng phố Bưu điện tỉnh 

5 
Các khu, phân 
khu, lô đất, thửa 
đất 

Khu đất 
   UBND các 

huyện, thành 
phố 

Sở Thông tin và 
Truyền thông, 
Bưu điện tỉnh 

Chỉ tiêu 
khuyến khích 

6 
Các đối tượng 
khác 

 
   UBND các 

huyện, thành 
phố 

Sở Thông tin và 
Truyền thông, 
Bưu điện tỉnh 

Chỉ tiêu 
khuyến khích 

III 

Số lượng đối 
tượng, công 
trình được gắn 
biển địa chỉ số 

Biển 

   
UBND các 
huyện, thành 
phố 

Sở Thông tin và 
Truyền thông,  
Bưu điện tỉnh,  

Cơ quan, đơn vị 
có liên quan 

Chỉ tiêu 
khuyến khích 

IV 

Số ứng dụng 
bản đồ số được 
đưa vào sử 
dụng 

ứng 
dụng 

   Các sở, ban, 
ngành, cơ 
quan, đơn vị, 
UBND các 
huyện, thành 
phố có ứng 
dụng bản đồ 
số  

Sở Thông tin và 
Truyền thông,  
Bưu điện tỉnh,  

Cơ quan, đơn vị 
có liên quan 

Chỉ tiêu bắt 
buộc báo cáo 
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