
         ỦY BAN NHÂN DÂN 

          TỈNH BÌNH THUẬN 

Số:   715     /UBND-KGVXNV 

V/v phê duyệt mẫu biển địa chỉ số 

trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Bình Thuận, ngày   10    tháng  3  năm 2023 

                   Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông. 

       

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 10/TTr-

STTTT ngày 27/02/2023 về việc phê duyệt mẫu biển địa chỉ số trên địa bàn tỉnh,    

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Đồng ý phê duyệt mẫu Biển địa chỉ số trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

theo như đề nghị tại Tờ trình số 10/TTr-STTTT ngày 27/02/2023 của Sở Thông 

tin và Truyền thông.  

2. Căn cứ chủ trương tại điểm 1 Công văn này, giao Sở Thông tin và Truyền 

thông triển khai hướng dẫn cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

thông báo cho chủ địa chỉ hoặc người đại diện theo pháp luật hoặc người đang 

khai thác, sử dụng địa chỉ, thiết kế mẫu biển địa chỉ số trên địa bàn quản lý. Đồng 

thời, tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và qua hệ 

thống truyền thanh cơ sở về việc triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia trên địa 

bàn tỉnh./. 

 
 

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (đ/c Minh); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm thông tin tỉnh (đăng cổng);  

- Lưu: VT, KGVXNV. Trang. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

  

 

 

Nguyễn Minh 
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