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THÔNG BÁO 

Danh mục TTHC của Ban Dân tộc thực hiện tiếp nhận trực tuyến 

 mức độ 4 trên cổng dịch vụ công của tỉnh Cao Bằng 

 

 Căn cứ Quyết định số 2676/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng 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. 

         Nhằm triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 một cách đồng bộ, hiệu 

quả, đảm bảo chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, Ban 

Dân tộc thông báo danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mức độ 4 trên cổng dịch 

vụ công trực tuyến của tỉnh và hướng dẫn thực hiện như sau: 

1. Danh mục TTHC cung cấp dịch vụ công mức độ 4  

- Tổng số TTHC được cung cấp mức độ 4: 02 TTHC 
 

STT Tên TTHC Mức độ 4 

I. Lĩnh vực Dân tộc 

01 
Thủ tục công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc 

thiểu số X 

02 
Thủ tục đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng 

bào dân tộc thiểu số X 

 

  2. Nộp hồ sơ TTHC trực tuyến mức độ 4 

 Nộp Hồ sơ TTHC trực tuyến mức độ 4 truy cập hệ thống theo địa chỉ 

https://dichvucong.caobang.gov.vn 

 Chọn Tab: DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN. 

 Chọn mục: Ban Dân tộc. 

 Lựa chọn lĩnh vực cần giải quyết (lĩnh vực Dân tộc) 

 Chọn TTHC cần giải quyết được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.  
  

 Ban Dân tộc thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết để phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng Dân tộc các 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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