
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ CAO SƠN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND  
V/v tăng cường sử dụng dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 4 nhằm hạn chế tối đa 
việc tập trung đông người, góp phần 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

Cao Sơn, ngày 21 tháng 02 năm 2022 

            

              Kính gửi:  

- Ban Chỉ đạo chuyển đổi số xã; 

                          - Các ban ngành, đoàn thể; đơn vị đóng trên địa bàn; 

                              - Các  thôn. 
 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2021 của Thủ 

Tướng chính phủ về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19; 

Căn cứ Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực 

hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử; Quyết định số 2686/QĐ-

UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt danh mục TTHC 

thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; không tiếp nhận và trả kết 

quả tại Bộ phận Một cửa; tiếp nhận và giải quyết theo hình thức liên thông cùng 

cấp; tiếp nhận và giải quyết theo hình thức liên thông giữa các cấp chính quyền 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; 

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 24/01/2022 của UBND xã Cao 

Sơn về công tác cải cách hành chính năm 2022. 

Để nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính phục vụ người dân trên địa bàn xã; thúc đẩy chỉ số cải cách hành 

chính năm 2022 của xã và tăng cường các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm dịch 

bệnh Covid-19, hạn chế việc cá nhân, tổ chức tiếp xúc, tập trung đông người tại 

trụ sở Cơ quan để yêu cầu giải quyết TTHC; UBND xã đề nghị các ban, ngành, 

đoàn thể, các đơn vị đóng trên địa bàn, các thôn tập trung triển khai thực hiện tốt 

các nhiệm vụ sau:  

1. Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân khai thác, sử dụng có hiệu quả 

các dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã; tăng cường 

tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức đến người dân  về những lợi ích thiết 

thực khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính. 

2. Hướng dẫn, hỗ trợ người dân  thực hiện việc lập và gửi hồ sơ qua mạng 

đối với các thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công bố mức độ 4; thực hiện 

tạo tài khoản trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. Video hướng dẫn sử dụng dịch vụ 

công trực tuyến được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của xã tại địa chỉ: 

https://caoson.bachthong.gov.vn. 

3. Đề nghị cán bộ, công chức xã khi có yêu cầu giải quyết thủ tục hành 

chính mà thủ tục hành chính đó được cung cấp ở mức độ 4 thì phải nộp bằng hình 

thức trực tuyến. 

(Kèm theo Văn bản này là danh mục 38 TTHC được cung cấp trực tuyến 

mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã) 

https://caoson.bachthong.gov.vn/


Khi cần hỗ trợ, công dân, tổ chức vui lòng liên hệ qua  số điện thoại: 

- Bà Bàn Thị Quan, Công chức Văn hóa - Xã hội; Sđt: 0374.701.924; 

- Ông Bàn Phúc Dũng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch; Sđt: 0386.727.277; 

- Ông Hoàng Văn Đại, Công chức Văn phòng - Thống kê; Sđt: 

0385.385.355. 

Với nội dung trên, Uỷ ban nhân dân xã đề nghị các các ban ngành, đoàn thể, 

đơn vị liên quan và các thôn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như kính gửi (T/hiện) 

- UBND huyện; 

- Phòng Văn hóa & Thông tin; 

- TT Đảng ủy, HĐND; 

-  Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Trang TTĐT xã (đưa tin) 

Gửi bản giấy: 

- Thành viên BCĐ chuyển đổi số  

không sử dụng HSCV; 

- Các thôn; 

- Lưu: VP. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Thị Hằng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



DANH MỤC TTHC CẤP XÃ TIẾP NHẬN TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN 

 & TRẢ KẾT QUẢ ĐƯỢC CUNG CẤP TRỰC TUYẾN 

(Kèm theo Công văn số:         /UBND ngày 21/02/2022 của UBND xã Cao Sơn) 

 

STT Lĩnh vực/Tên thủ tục hành chính 
Dịch vụ 

công trực 
tuyến 

I Lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thủy điện   

1 
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng 
hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp xã 

Mức độ 4 

2 
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ 
chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp xã 

Mức độ 4 

II Lĩnh vực Thể dục thể thao   

3 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Mức độ 4 

III Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo   

4 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Mức độ 4 

5 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Mức độ 4 

6 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Mức độ 4 

7 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Mức độ 4 

8 
Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá 
nhân đề nghị thành lập) 

Mức độ 4 

IV Lĩnh vực Nuôi con nuôi   

9 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Mức độ 4 

V Lĩnh vực Hộ tịch   

10 Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch Mức độ 4 

11 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Mức độ 4 

12 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Mức độ 4 

VI Lĩnh vực Chứng thực   

13 Cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 4 

14 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Mức độ 4 

15 
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được 
chứng thực 

Mức độ 4 

VII Lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật   

16 Công nhận tuyên truyền viên pháp luật Mức độ 4 

17 Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Mức độ 4 

VIII Lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở   

18 Công nhận hòa giải viên Mức độ 4 

19 Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải Mức độ 4 

20 Thôi làm hòa giải viên Mức độ 4 

21 Thanh toán thù lao cho hòa giải viên Mức độ 4 



IX Lĩnh vực Bồi thường nhà nước   

22 
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi 
hành công vụ gây thiệt hại 

Mức độ 4 

X Lĩnh vực Thủy lợi   

23 

Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và 
tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân 
sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ 
dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) 

Mức độ 4 

XI Lĩnh vực Trồng trọt   

24 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa Mức độ 4 

XII Lĩnh vực Người có công   

25 
Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm 
viếng mộ liệt sĩ 

Mức độ 4 

XIII Lĩnh vực Bảo trợ xã hội   

26 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Mức độ 4 

27 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Mức độ 4 

28 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Mức độ 4 

29 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng  Mức độ 4 

30 
Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và 
diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện 
đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế 

Mức độ 4 

31 
Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có 
hoàn cảnh khó khăn 

Mức độ 4 

32 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ cận nghèo trong năm Mức độ 4 

32 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Mức độ 4 

XIV Lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội   

34 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Mức độ 4 

35 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Mức độ 4 

XV Lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em   

36 
Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có 
nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

Mức độ 4 

37 
Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại 
diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích 
của trẻ em 

Mức độ 4 

38 
Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người 
đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em 

Mức độ 4 
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