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THÔNG BÁO 
Lịch kiểm tra công tác đánh số  

và gắn biển số nhà trên địa bàn các phường 
 
  

 Để thực hiện hoàn thành Đề án điều chỉnh, bổ sung số nhà và tên ngõ trên 
địa bàn thành phố được phê duyệt tại Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 
09/5/2017; đảm bảo đồng bộ giữa số biển số nhà và biên tên đường ngõ tạo điều 
kiện ổn định địa chỉ, thuận lợi trong giao dịch và sinh hoạt của nhân dân; thể 
hiện tính khoa học trong công tác quản lý về số nhà, góp phần chỉnh trang diện 
mạo đô thị và công tác quản lý hành chính, an ninh trật tự trên địa bàn. UBND 
thành phố thông báo lịch kiểm tra công tác đánh số và gắn biển số nhà trên địa 
bàn các phường cụ thể như sau: 

 I. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA 

 - Lãnh đạo UBND thành phố (Đ/c Lê Tuấn Minh - Phó Chủ tịch); 

 - Lãnh đạo và chuyên viên phòng Quản lý đô thị; 

 - Lãnh đạo Đội Quản lý trật tự đô thị; 

 - Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin; 

- Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố. 

 II. CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA 

 UBND 05 phường: Vĩnh Trại, Đông Kinh, Chi Lăng, Tam Thanh, Hoàng 
Văn Thụ. 

 III. THỜI GIAN KIỂM TRA 

STT Đơn vị được kiểm tra Thời gian kiểm tra 

1 Phường Tam Thanh Từ 08h00’ ngày 06/5/2019 

2 Phường Vĩnh Trại Từ 14h00’ ngày 06/5/2019 

3 Phường Hoàng Văn Thụ Từ 08h00’ ngày 07/5/2019 

4 Phường Đông Kinh Từ 14h00’ ngày 07/5/2019 

5 Phường Chi Lăng Từ 08h00’ ngày 09/5/2019 
 

IV. NỘI DUNG KIỂM TRA 

 Công tác triển khai thực hiện thống kê, lập phương án đánh số, lập danh 
sách các hộ cấp chứng nhận số nhà, việc thực hiện gắn biển số nhà được cấp của 
nhân dân.  
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UBND các phường chuẩn bị báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Đề 
án điều chỉnh, bổ sung số nhà và tên ngõ trên địa bàn quản lý với nội dung sau: 

 - Việc tổ chức họp dân để chức tuyên truyền và giải thích rõ về chủ 
trương thực hiện đánh số và gắn biển số nhà cho người dân hiểu và hợp tác. 

 - Việc khảo sát, thống kê, lập phương án đánh số nhà các tuyến đường có 
số nhà còn lộn xộn, chưa đúng quy định về đánh số nhà; trao chứng nhận biển số 
nhà cho các hộ trên địa bàn. 

 - Công tác tuyên truyền, vận động, đôn đốc các tổ chức, cá nhân và hộ gia 
đình tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành việc đánh số và gắn biển số nhà. 

 - Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình đánh số và gắn số nhà trên địa 
bàn; đề xuất, kiến nghị. 

 UBND thành phố đề nghị các đơn vị được kiểm tra thực hiện các nội 
dung theo yêu cầu để công tác kiểm tra đạt hiệu quả. 

 Thông báo này thay cho Giấy mời./. 

Nơi nhận: 
- TT Thành ủy (b/c); 
- TT HĐND (bc); 
- CT, PCT UBND; 
- TP Đoàn kiểm tra; 
- UBND các phường; 
- C, PCVP, CV; 
- Trang TTĐT thành phố; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Lê Tuấn Minh 
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