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THÔNG BÁO 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 chỉ tiếp  

nhận hồ sơ bằng hình thức trực tuyến 

 

 Thực hiện Công văn số 1865/UBND-NV, ngày 04 tháng 11 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân huyện về việc đôn đốc hoàn thành các nhiệm vụ cải cách hành 

chính năm 2022. 

 Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh 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. Đăng ký thành lập hộ kinh doanh. 

2. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh. 

 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện có 

bố trí công chức hỗ trợ hướng dẫn nộp hồ sơ thủ tục hành chính, scan hồ sơ thủ 

tục hành chính cho tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu thực hiện hồ sơ thủ tục hành 

chính trực tuyến. 

 Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện, số điện thoại: 

02063826188. 

 Trên đây là Thông báo dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 chỉ tiếp nhận hồ 

sơ bằng hình thức trực tuyến của Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh./. 

 Nơi nhận: 
- TTHU, TTHĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các CQĐV,  ban ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT huyện (TT VH&TT); 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Chu Thị Vinh 
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