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 THÔNG BÁO 

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

 

Thực hiện Quyết định số 984/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 8 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch thúc đẩy hiệu quả cung cấp, 

sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 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:  

I. Lĩnh vực Thú y 

1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y. 

2. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y. 

II. Lĩnh vực Bảo vệ thực vật 

1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón. 

2. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. 

3. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. 

III. Lĩnh vực Lâm nghiệp 

1. Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy 

cấp, quý, hiếm Nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục II 

và III CITES. 

Hiện nay, tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Cao Bằng 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 thực hiện hồ sơ TTHC trực tuyến.  

Trong quá trình thực hiện, có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, 

đề nghị liên hệ số điện thoại của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Trung tâm 

phục vụ hành chính công 0206 3888 006  (trong giờ hành chính) để được hỗ trợ. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng thông báo để các cơ quan, 

đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết./. 

 
Nơi nhận:                                                                               
- VNPT Cao Bằng; 

- Các sở, ban, ngành; 

- Trung tâm phục vụ HC công tỉnh; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở; 

- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, VP.  

      GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                   Nguyễn Thái Hà 
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