
 

THÔNG BÁO 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công  

trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc 

 

Ban Dân tộc thông báo Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 4 đối với 02 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Ban Dân tộc (Đính kèm Phụ lục danh mục thủ tục hành chính).  

Thông tin chi tiết của từng thủ tục hành chính đề nghị các tổ chức và cá 

nhân truy cập vào Trang thông tin điện tử Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Sóc 

Trăng tại địa chỉ http://motcua.soctrang.gov.vn (vào mục Thủ tục hành chính, 

chọn đơn vị Ban Dân tộc); hoặc truy cập Trang thông tin điện tử Một cửa Ban 

Dân tộc tỉnh Sóc Trăng tại địa chỉ http://motcuabandantoc.soctrang.gov.vn để 

thực hiện. 

Ban Dân tộc xin thông báo đến các cá nhân, tổ chức biết để tham gia thực 

hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                    
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các sở, ngành trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- Phòng Dân tộc các huyện TX, TP; 

- Cán bộ PTCTDT huyện CLD; 

- Các phòng chuyên môn thuộc BDT; 

- Trang thông tin điện tử BDT; 

- Lưu: VT. 

  
TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

BAN DÂN TỘC 
 

Số: 11/TB-BDT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sóc Trăng, ngày 14 tháng 10 năm 2020 

http://motcua.soctrang.gov.vn/
http://motcuabandantoc.soctrang.gov.vn/


PHỤ LỤC 

Danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4  

(Kèm theo Thông báo số 11/TB-BDT ngày 14/10/2020  

của Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng) 

 

STT Tên TTHC 

Mã TTHC trên Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về 

TTHC 

Lĩnh vực 
Mức 

độ 

1 
Công nhận người có uy tín trong 

đồng bào dân tộc thiểu số 
1.004875.000.00.00.H51 Dân tộc 4 

2 
Đưa ra khỏi danh sách người có uy 

tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 
1.004888.000.00.00.H51 Dân tộc 4 
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