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THÔNG BÁO 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến 

 

Thực hiện Quyết định số 2676/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao 

Bằng ngày 31 tháng 12 năm 2021 v/v Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa 

điện tử tỉnh Cao Bằng, tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 

2022; Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng 

dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Để thực hiện tốt nội dung 

của Kế hoạch, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng thông báo dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 4 chỉ tiếp  nhận  hồ sơ trực  tuyến trên Cổng  dịch  vụ công  tỉnh  Cao  

Bằng (tại địa  chỉ: https://dichvucong.caobang.gov.vn) gồm những thủ tục hành 

chính sau: 

1. TTHC Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.  

2. TTHC Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc 

thiểu số.  

Yêu cầu các phòng chuyên môn thuộc Ban, các Phòng Dân tộc huyện, 

công chức làm công tác dân tộc thành phố chỉ đạo toàn thể công chức tiếp tục 

nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tuyên 

truyền, lan tỏa sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện dịch vụ công 

trực tuyến và hướng dẫn đầy đủ cho các tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ thủ 

tục hành chính thông qua các Dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục thuộc 

thẩm quyền của Ban. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ số 

điện thoại: 02063 857 441của Văn phòng Ban Dân tộc (trong giờ hành chính) để 

được hỗ trợ.  

Trên đây là các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban 

Dân tộc “chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến”. Ban Dân tộc thông báo đến các cơ 

quan, đơn vị biết để phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng Dân tộc huyện; 

- Văn phòng UBND Thành phố; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng chuyên môn; 

- Trang TTĐT Ban; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hà Văn Vui 
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