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THÔNG BÁO 

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

 

 Thực hiện Thông báo số 162/TB-SVHTTDL, ngày 21 tháng 9 năm 2022 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thông báo dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 4 chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến.  

 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 TTHC sau: 

 1. Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng 

cáo, băng-rôn. 

 2. Thủ tục công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn 

văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. 

 3. Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC huyện có bố trí 

công chức hỗ trợ hướng dẫn nộp hồ sơ TTHC, Scan hồ sơ TTHC cho tổ chức, cá 

nhân khi có nhu cầu thực hiện hồ sơ TTHC trực tuyến. 

 4. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ số 

điện thoại của Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC huyện, ĐT: 

02063826188. 

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

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

 Nơi nhận: 
- Sở VHTT&DL; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các CQĐV, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT huyện, Bộ phận Một cửa; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Chu Thị Vinh 
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