
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH THÀNH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:             /UBND-VHTT 

V/v tạo điều kiện cho Bưu 

điện tỉnh thực hiện rà soát, 

cập nhật dữ liệu địa chỉ trên 

địa bàn huyện. 

Thạch Thành, ngày        tháng 10 năm 2020 

 

Kính gửi: 

- Ủy ban MTTQ và các khối đoàn thể cấp huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Bưu điện huyện. 

 

Dự án Bản đồ số Việt Nam thuộc Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” 

do Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin chủ trì xây dựng. Trong thời gian qua, 

Bộ Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo, ủy nhiệm Tổng công ty Bưu điện Việt 

Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội tiến 

hành thu thập dữ liệu, hoàn thành cơ bản tầng địa chỉ ở các tỉnh, thành phố. 

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trong thời gian tới, lực lượng lao động của 

Bưu điện sẽ thực hiện việc rà soát, cập nhật dữ liệu địa chỉ trên địa bàn tỉnh phục 

vụ cho Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”. Thực hiện Công văn số 

13755/UBND-CNTT ngày 02/10/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tạo 

điều kiện cho Bưu điện tỉnh thực hiện rà soát, cập nhật dữ liệu địa chỉ trên địa 

bàn tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Nội dung thực hiện rà soát, cập nhật dữ liệu địa chỉ 

Lực lượng lao động của Bưu điện tỉnh chỉ được rà soát và cập nhật các 

thông tin cụ thể như sau: 

- Địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

- Chụp ảnh phía bên ngoài của cơ quan, tổ chức, cá nhân được thể hiện rõ 

thông tin địa chỉ. 

2. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; UBND các xã, thị trấn 

- Thông tin đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biết; tạo điều 

kiện cho Bưu điện tỉnh, Bưu điện huyện và các đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh 

trên địa bàn huyện thực hiện việc rà soát, cập nhật dữ liệu địa chỉ. 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo Đài truyền thanh xã phối hợp với 

Đài truyền thanh huyện, Bưu điện huyện thông tin trên hệ thống truyền thanh để 

các tổ chức, cá nhân và người dân trên địa bàn biết nhiệm vụ của Bưu điện được 

giao thực hiện và phối hợp với lực lượng lao động của Bưu điện trong thực hiện 

rà soát, cập nhật dữ liệu địa chỉ tại địa phương. 
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3. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện 

Tiếp nhận các tệp âm thanh tuyên truyền từ Bưu điện tỉnh, Bưu điện huyện. 

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh 

huyện. Biên tập tin bài, cung cấp, hướng dẫn nội dung, chuyên môn nghiệp vụ 

thông tin tuyên truyền đối với Đài truyền thanh các xã trên địa bàn huyện. 

4. Bưu điện huyện 

Phối hợp với Đài truyền thanh huyện, Đài truyền thanh các xã, thị trấn cung 

cấp tệp âm thanh tuyên truyền để các đơn vị thực hiện thông tin tuyên truyền trên 

hệ thống Đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã. Triển khai thực hiện việc rà soát, 

cập nhật dữ liệu địa chỉ trên địa bàn huyện đảm bảo theo đúng quy định. 

5. Đề nghị Ủy ban MTTQ và cá khối đoàn thể cấp huyện 

Tạo điều kiện cho lực lượng lao động của Bưu điện tỉnh, Bưu điện huyện và 

các đơn vị trực thuộc Bưu điện thực hiện việc rà soát, cập nhật dữ liệu địa chỉ của 

đơn vị. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn 

vị, tổ chức liên quan kịp thời gửi văn bản phản ánh về UBND huyện (qua Phòng 

Văn hóa và Thông tin) để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND huyện, Sở Thông 

tin và Truyền thông xem xét, giải quyết. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; Giám đốc 

Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn; Giám đốc Bưu điện huyện triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Tam 
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