
Phụ lục  III 

BÁO CÁO TỔNG HỢP CHỈ TIÊU VỀ THU THẬP, CẬP NHẬT,  

BỔ SUNG THÔNG TIN ĐỊA CHỈ SỐ  

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày      /9/2022 của UBND tỉnh Nam Định) 

 

 

Kỳ báo cáo: Tháng…..năm 202…. 

STT Tên chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Số lượng đạt 

được trong 

kỳ báo cáo 

Lũy kế đến 

kỳ báo cáo 

Tỷ lệ hoàn 

thành chỉ tiêu 

lũy kế đến kỳ 

báo cáo (%) 

I 

Số lượng đối tượng đã được thu 

thập, cập nhật, bổ sung dữ liệu 

thông tin cơ bản địa chỉ số  

        

1 Nhà ở cá nhân, hộ gia đình 
Hộ gia 

đình 
      

2 Trụ sở cơ quan, tổ chức Cơ quan       

3 Các cơ sở dân sinh, kinh tế xã hội Cơ sở       

4 Các công trình giao thông, xây dựng Công trình       

5 Các khu, phân khu, lô đất, thửa đất Khu đất       

6 Các đối tượng khác         

II 

Số lượng đối tượng đã được thu 

thập, cập nhật, bổ sung dữ liệu 

thông tin nâng cao địa chỉ số  

        

1 Nhà ở cá nhân, hộ gia đình 
Hộ gia 

đình 
      

2 Trụ sở cơ quan, tổ chức Cơ quan       

3 Các cơ sở dân sinh, kinh tế xã hội Cơ sở       

4 Các công trình giao thông, xây dựng Công trình       

5 Các khu, phân khu, lô đất, thửa đất Khu đất       

6 Các đối tượng khác         

III 
Số ứng dụng bản đồ số được đưa và 

sử dụng  
Ứng dụng       
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