
PHỤ LỤC  
PHÂN CÔNG THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỦA KẾ HOẠCH 

 (Kèm theo Kế hoạch số 1164 /KH-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 
     

STT Nội dung Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian 

hoàn thành 

I Xây dựng các Kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ 

số 
   

1 Xây dựng Kế hoạch triển khai Nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường, Bưu 
điện tỉnh 

Tháng 4/2022 

II Nhiệm vụ triển khai Kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số 

1 Tạo lập, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chỉ số 

a Thu thập, cập nhật, bổ sung dữ liệu thông tin địa chỉ số cho các đối tượng 

Phụ lục II vào CSDL địa chỉ số quốc gia (tối thiểu cho các đối tượng tại các 
mục I, II của Phụ lục II, Quyết định số 392/QĐ-BTTTT) 

Bưu điện tỉnh 

Sở TT&TT, Sở, 

ngành liên quan, 
UBND cấp huyện, 
UBND cấp xã 

Trong năm 
2022 

b 

Thu thập, bổ sung các trường thông tin nâng cao của địa chỉ số cho các đối 

tượng Phụ lục II vào CSDL địa chỉ số quốc gia (tối thiểu cho các đối tượng 
tại các mục I, II của Phụ lục II, Quyết định số 392/QĐ-BTTTT) 

Bưu điện tỉnh 

Sở TT&TT, Sở, 

ngành liên quan, 
UBND cấp huyện 

Năm 2023-
2025 

2 Thông báo địa chỉ số và gắn biển địa chỉ số      

a 
Thiết kế, phê duyệt mẫu Biển địa chỉ số của tỉnh (trường hợp không dùng 

mẫu của Bộ Thông tin và Truyền thông) 
Sở TT&TT 

Đơn vị thuộc Bộ 

TT&TT 
Năm 2022 

b 
Xây dựng phương án thông báo địa chỉ số cho chủ địa chỉ hoặc người đang 
khai thác, sử dụng địa chỉ 

Ủy ban nhân dân 
cấp huyện 

Sở TT&TT Năm 2022 

c 
Tổ chức thông báo thông tin Mã địa chỉ số đến chủ sở hữu và người quản lý 

đối tượng được gán địa chỉ 

Ủy ban nhân dân 

cấp xã 

Sở TT&TT; UBND 

cấp huyện 
Năm 2022 

d 
Triển khai gắn biển địa chỉ số cho các đối tượng Phụ lục II vào CSDL địa 
chỉ số quốc gia (ưu tiên cho các đối tượng tại các mục I, II của Phụ lục II, 

Quyết định số 392/QĐ-BTTTT). 

Ủy ban nhân dân 
cấp xã 

Sở TT&TT; UBND 
cấp huyện 

Năm 2022 

3 
Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền về Nền tảng địa chỉ số và kết 

quả triển khai Kế hoạch 
  

 
  

a Thông tin, tuyên truyền qua các cơ quan báo chí, đài phát thanh truyền hình 

Đài PT&TH, Báo 
Kon Tum, các đơn 

vị liên quan 

Sở TT&TT 
Thường 

xuyên 



STT Nội dung Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian 

hoàn thành 

b Tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở 
Ủy ban nhân dân 
cấp huyện 

Sở TT&TT 
Thường 
xuyên 

c 
Triển khai tập huấn, hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp sử dụng, khai thác 

Nền tảng địa chỉ số quốc gia 

Bưu điện tỉnh; Sở 

TT&TT 

Ủy ban nhân dân cấp 

huyện,  

Tháng 6, năm 

2022 

4 

Chủ trì, phối hợp doanh nghiệp được giao nhiệm vụ phát triển nền tảng 

địa chỉ số, doanh nghiệp phát triển nền tảng bản đồ số thu thập, cập 

nhật thông tin các đối tượng địa chỉ khác để xây dựng các bản đồ số 

chuyên ngành. 

Sở TT&TT 

Sở Tài nguyên Môi 
trường; Bưu điện 

tỉnh; Sở, ban, ngành 
liên quan; UBND cấp 
huyện 

Năm 2022-

2025 
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