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BÁO CÁO 
Tình hình triển khai thực hiện Đề án điều chỉnh, bổ sung số nhà 

 và tên ngõ trên địa bàn thành phố Lạng Sơn 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 888/KH-HĐND ngày 11/11/2019 của Hội đồng 

nhân dân thành phố tổ chức phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND thành phố 

năm 2019 về thực hiện Đề án điều chỉnh, bổ sung số nhà và tên ngõ trên địa bàn 

thành phố. UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiên như sau: 

1. Việc chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Đề án 

Ngày 09/5/2017, UBND thành phố Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 

1280/QĐ-UBND phê duyệt Đề án điều chỉnh, bổ sung số nhà và tên ngõ trên  

địa bàn thành phố Lạng Sơn. Để thực hiện có hiệu quả Đề án điều chỉnh,          

bổ sung số nhà và tên ngõ trên địa bàn thành phố, đảm bảo đồng bộ giữa số biển 

số nhà và đường ngõ tạo điều kiện ổn định địa chỉ, thuận lợi trong giao dịch và 

sinh hoạt của nhân dân. UBND thành phố thường xuyên đôn đốc UBND các 

phường đẩy nhanh tiến độ khảo sát thực hiện điều chỉnh, bổ sung số nhà trên địa 

bàn quản lý; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực 

hiện gắn lại, gắn mới biển số nhà được cấp. Phòng Quản lý đô thi ban hành 01 

kế hoạch, UBND thành phố ban hành 01 kế hoạch và 08 văn bản đôn đốc 

UBND các phường về thực hiện đánh và gắn biển số nhà; ban hành 01 thông 

báo lịch kiểm tra và thực hiện 05 cuộc kiểm tra và 03 thông báo kết luận kiểm 

tra về công tác đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn các phường, chỉ đạo thực 

hiện các nội dung giải pháp để thực hiện Đề án (có biểu thống kê 01 kèm theo). 

2. Kết quả thực hiện Đề án 

Với mục tiêu tạo cho Thành phố Lạng sơn có hệ thống đường phố có       

số nhà, tên ngõ đồng bộ, theo đúng quy định, thể hiện sự văn minh, của một 

trung tâm chính trị - văn hóa xã hội của tỉnh Lạng Sơn. Góp phần thực hiện tốt 

công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính, thông tin liên lạc,...của nhân dân và 

các tổ chức được thuận lợi, dễ dàng. Góp phần làm cho thành phố ngày càng 

khang trang hơn, làm cho bộ mặt đô thị ngày càng đổi mới theo hướng           

văn minh, hiện đại. Đề án đặt ra nhiệm vụ điều chỉnh, đánh lại số nhà trên 37 

tuyến đường, phố và điều chỉnh, bổ sung 387 tên ngõ trên 53 tuyến đường, phố. 

Kết quả đạt được như sau: 
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2.1. Kết quả đánh số, gắn biển số nhà 

Từ khi triển khai thực hiện Đề án đến nay Phòng Quản lý đô thị đã cấp 

được 5.919 chứng nhận số nhà cho nhân dân tại 37/37 tuyến đường trên địa bàn 

05 phường. Thực hiện bàn giao Giấy chứng nhận số nhà để UBND các phường 

giao các khối trao cho nhân dân để thực hiện làm, gắn biển số nhà đã cấp, đến 

nay các phường đã trao được 4.409 chứng nhận số nhà; nhân dân đã thực hiện 

gắn được 3.505 biển số nhà (riêng địa bàn phường Hoàng Văn Thụ chưa thực 

hiện gắn biển số nhà mới) (có biểu thống kê 02 kèm theo); có 132 hộ đã thay đổi 

số hộ khẩu theo địa chỉ mới (phường Tam Thanh).  

Bên cạnh việc điều chỉnh số nhà các tuyến đường, đã thực hiện điều chỉnh 

cấp giấy chứng nhận và gắn biển số nhà cho 175 hộ gia đình trong 05 tuyến 

đường ngõ, gồm: ngõ 4 đường, Bắc Sơn (Vĩnh Trại); ngõ 74, đường Lê Hồng 

Phong; ngõ 85, Phố Muối; ngõ 167, đường Tam Thanh; ngõ 31, đường Bến Bắc. 

UBND các phường đang tiếp tục chỉ đạo khối phố triển khai các giải pháp 

tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện gắn mới biển số nhà được cấp.   

Đồng thời chỉ đạo các đơn vị thực hiện rà soát, cấp chứng nhận số nhà đối với 

các tuyến đường không có trong đề án, các tuyến mới đặt tên đường, phố trong 

năm 2018. 

2.2. Kết quả điều chỉnh, bổ sung tên ngõ 

Song song với việc thay đổi số nhà, UBND thành phố chỉ đạo, giao Phòng 

Quản lý đô thị triển khai thực hiện dự án điều chỉnh, bổ sung tên ngõ trên địa 

bàn; ngày 27/4/2018 UBND thành phố đã có Quyết định số 2188/QĐ-UBND 

ngày của UBND thành phố Lạng Sơn Về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế - Kỹ 

thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình : Điều chỉnh, bổ sung tên ngõ 

trên địa bàn TP Lạng Sơn. Thực hiện quyết định trên, Phòng Quản lý đô thị đã 

điều chỉnh và cắm 428 biển số ngõ (theo Đề án 385 ngõ; phát sinh 43 ngõ so với 

Đề án). (có biểu thống kê 03 kèm theo). 

Qua kết quả rà soát, đánh lại số nhà có một số tuyến đường, phố có số ngõ 

không trùng khớp với biển số nhà liền kề đứng trước làm phát sinh ý kiến trong 

nhân dân, UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị phối hợp với 

UBND các phường tiến hành rà soát, điều chỉnh lại tên số ngõ để đảm bảo đồng 

bộ với biển số nhà tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong giao dịch tránh sai 

sót, trung lặp gây bức xúc trong dư luận. Đồng thời để đảm bảo cho việc điều 

chỉnh, thay đổi số nhà trong các ngõ. Đến nay, Phòng Quản lý đô thị đã thực 

hiện điều chỉnh lại 250 tên ngõ trên các tuyến đường, phố theo số nhà. 
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* Đánh giá chung: Thời gian qua, việc đánh số, gắn biển số nhà và điều 

chỉnh, bổ sung tên ngõ trên địa bàn thành phố được thực hiện cơ bản đáp ứng 

được mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án đề ra. Các tuyến đường, phố được đánh số, 

gắn biển số nhà và điều chỉnh, bổ sung tên ngõ đã góp phần tạo mỹ quan,       

văn minh đô thị, cũng như thuận lợi, dễ dàng cho việc liên lạc, giao dịch của các 

tổ chức, cá nhân.  

3. Một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện 

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số yếu kém: 

- Việc thông tin, tuyên truyền cho nhân dân biết và phối hợp với chính 

quyền thực hiện Đề án còn rất hạn chế, nhiều người dân không nắm được thông 

tin gây bức xúc trong dư luận khi triển khai thực hiện. 

- Tiến độ đánh số, gắn biển số nhà trên một số tuyến đường, phố chậm. 

- Một số biển tên ngõ chưa trùng khớp với số nhà. 

4. Nguyên nhân và trách nhiệm 

- Việc kiểm tra, chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố còn chưa được 

thường xuyên. 

- Việc theo dõi, tham mưu chỉ đạo, đôn đốc thực hiện Đề án của Phòng 

Quản lý đô thị chưa được sát sao, kịp thời, còn chủ quan. Việc hướng dẫn, phối 

hợp với UBND các phường xử lý, giải quyết các vướng mắc chưa được tốt và 

chặt chẽ. 

- UBND các phường chưa thật sự quan tâm, chủ động thực hiện nhiệm vụ 

theo Đề án và chỉ đạo của UBND thành phố. Chưa kịp thời thông tin về Đề án 

và nhiệm vụ cần thực hiện cho khối phố và nhân dân trên các tuyến đường, phố 

liên quan biết. Việc theo dõi, phân công, chỉ đạo cán bộ và khối phố phối hợp 

với các hội đoàn thể phường trong việc vận động, thuyết phục nhân dân thực 

hiện đánh số, gắn mới biển số nhà chưa được chú trọng. Việc nắm bắt thông tin 

phản hồi từ khối phố, nhân dân không kịp thời; còn lúng túng, chậm xử lý khi có 

ý kiến nhân dân và thực hiện các giải pháp làm biển, gắn biển số nhà.  

- Công tác phối hợp của các đơn vị trong việc giải quyết kiến nghị,      

thắc mắc của người dân khi thay đổi về số nhà ( liên quan đến các thay đổi    

dân sự, hành chính...) chưa đồng bộ, nhịp nhàng. Chưa huy động được sự vào 

cuộc của các tổ chức hội, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn 

viên, hội viên thực hiện đánh và gắn biển số nhà mới theo Đề án.  
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- Trong quá trình triển khai thực hiện rà soát, thống kê lập danh sách để 

cấp giấy chứng nhận số nhà cho nhân dân của các phường còn xảy ra sai sót về 

họ tên, để sót một số hộ dẫn đến thắc mắc không đồng tình thực hiện. 

- Một số hộ không muốn thay đổi số nhà vì có quan niệm dùng số cũ đã 

quen, ổn định và nhất là không muốn phải chỉnh sửa, thay đổi nhiều loại giấy tờ 

có liên quan đến địa chỉ cũ (Sổ Hộ khẩu, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

các loại giấy tờ và hợp đồng giao dịch kinh tế, dân sự khác...). Một số người dân 

muốn được cấp biển số nhà và chỉnh sửa, thay đổi các giấy tờ liên quan đến địa 

chỉ mới như: sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký kinh 

doanh, giấy đăng ký xe mô tô, xe máy... được miễn phí. 

5. Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới 

- Thực hiện hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung số nhà và tên ngõ theo 

Đề án và chỉ đạo của Thành ủy trong năm 2019. 

- Tiếp tục thực hiện rà soát, điều chỉnh số nhà, gắn biển số nhà trong các 

ngõ trên các tuyến đường để đồng bộ số nhà. 

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ, 

phối hợp thực hiện. Chỉ đạo các cơ quan tiếp tục thông tin về mục đích, ý nghĩa 

của việc điều chỉnh, gắn biển số nhà, tên ngõ trên các phương tiện thông tin đại 

chúng (trang thông tin điện tử thành phố; fanpage thành phố Lạng Sơn; tuyên 

truyền lưu động; tuyên truyền trên đài phát thanh các phường). 

- Chỉ đạo các cơ quan liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến 

điều chỉnh, cấp mới các giấy tờ liên quan như: sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận 

quyền đăng ký sử dụng đất, đăng ký kinh doanh và các giấy tờ liên quan đến 

giao dịch dân sự, giao dịch kinh tế khác. Kiến nghị các đơn vị liên quan xem xét 

miễn giảm kinh phí khi người dân thực hiện thay đổi các loại giấy tờ theo địa chỉ 

mới do đây là thay của cơ quan quản lý Nhà nước. 

- Chỉ đạo, đôn đốc UBND các phường tiếp tục tăng cường vận động, 

thuyết phục các hộ gia đình phối hợp thực hiện lắp đặt biến số nhà mới;          

vận động nhân dân đóng góp kinh phí để làm biển số nhà tập trung đảm bảo 

thống nhất, đồng bộ về màu sắc, kích thước theo quy định. Gắn công tác tuyên 

truyền cấp chứng nhận số nhà với tuyên truyền, vận động thực hiện đề án sắp 

xếp, sáp nhận khối phố.  

- Tiến hành rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các số nhà còn sai sót. Tiếp tục 

thống kê lập danh sách, cấp giấy chứng nhận và gắn biển số nhà cho các nhà 

trong các ngõ đã được điều chỉnh tên mới.  
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- Đề nghị Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể thành phố: Chỉ đạo hội cơ sở 

tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đến đoàn viên, hội viên để tạo        

sự đồng thuận và thực hiện gắn biển số nhà mới góp phần hoàn thành đề án,  

đảm bảo mỹ quan, văn minh đô thị, thuận lợi trong giao dịch và sinh hoạt cho 

nhân dân. 

Trên đây là báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Đề án điều chỉnh, bổ sung 

số nhà và tên ngõ trên địa bàn thành phố./. 

 

Nơi nhận: 

- TT Thành ủy (b/c); 
- TT HĐND TP; 
- CT, PCT UBND TP; 
- Các ban HĐND; 
- Phòng QLĐT; 
- Phòng VHTT; 
- Trung tâm VH-TT TP; 
- UBND các phường; 
- UBMTTQ và các Đoàn thể TP; 
- Trang thông tin điện tử thành phố; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Tuấn Minh 
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