
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1025/TB-UBND 

  

Thành phố Cao Bằng, ngày 23 tháng 9 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Danh mục Thủ tục hành chính thực hiện theo nguyên tắc “04 tại chỗ” 

tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính  

UBND thành phố Cao Bằng 
 

 Thực hiện Công văn số 1956/VP-TTPVHCC ngày 11 tháng 8 năm 2022 

của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện tiếp nhận giải 

quyết theo nguyên tắc “04 tại chỗ”. 

 Qua rà soát các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết, 

UBND thành phố Cao Bằng thông báo danh mục TTHC thực hiện theo nguyên 

tắc “04 tại chỗ” tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC của UBND 

thành phố như sau: 

 1. Danh mục TTHC cấp thành phố thực hiện theo nguyên tắc “04 tại 

chỗ” gồm 115 TTHC, cụ thể như sau: 

 - Lĩnh vực Tư pháp: 26 TTHC; 

 - Lĩnh vực Nội vụ: 29 TTHC; 

 - Lĩnh vực Tài chính – Kế hoạch: 23 TTHC; 

 - Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin: 10 TTHC; 

 - Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội: 17 TTHC 

 - Lĩnh vực Kinh tế: 05 TTHC; 

 - Lĩnh vực Thanh tra: 02 TTHC; 

 - Lĩnh vực Quản lý đô thị: 02 TTHC; 

- Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: 01 TTHC. 

 (Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

 2. Đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, 

phường thực hiện 100% TTHC theo nguyên tắc “04 tại chỗ” tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả giải quyết TTHC cấp xã, phường. 

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng thông báo tới cá nhân, tổ chức, cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn thành phố được biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, PCT UBND TP; 

- Các phòng chuyên môn thuộc UBND TP; 

- UBND các xã, phường; 

- Trung tâm VHTT; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vũ Văn Đệ 
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