
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

  HUYỆN CAO LỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 Số:        /UBND-VHTT          Cao Lộc, ngày       tháng  4  năm 2022 

 

V/v góp ý vào dự thảo Kế hoạch 

phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc 

gia gắn với bản đồ số trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn 

 

Kính gửi:  Sở Thông tin và Truyền thông. 

Thực hiện Công văn số 642/STTTT-HTS, ngày 06/4/2022 của Sở Thông tin 

truyền thông tỉnh Lạng Sơn về việc xin ý kiến vào dự thảo Kế hoạch phát triển Nền 

tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.    

 Sau khi nghiên cứu nội dung của bản dự thảo Kế hoạch phát triển Nền tảng 

địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022 và Phụ 

lục kèm theo, UBND huyện Cao Lộc cơ bản nhất trí với nội dung của bản dự thảo 

Kế hoạch và có ý kiến như sau: 

Tại phần IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Mục 5. Các Sở, ban, ngành của tỉnh  

a. Căn cứ vào Kế hoạch triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản 

đồ số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chủ động phối hợp với Sở Thông tin và 

Truyền thông, Bưu điện tỉnh cung cấp thông tin về đối tượng theo Phụ lục II ban 

hành kèm theo Quyết định số 392/QĐ-BTTTT. 

Đề nghị sửa thành: tỉnh Lạng Sơn. 

Các nội dung khác nhất trí theo dự thảo. 

UBND huyện Cao Lộc kính gửi Sở Thông tin truyền thông tổng hợp./.  

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT, VHTT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Thịnh 
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