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Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn; 
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Ke hoạch số 81/KH-UBND ngày 15/6/2022 của UBND tỉnh Nam 
Định về việc phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Nam Định, 
giai đoạn 2022-2025; Thực hiện kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 15/6/2022 của 
UBND huyện Vụ Bản về việc phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn 
huyện Vụ Bản, giai đoạn 2022-2025.

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa 
công tác quản lý thuế thông qua việc tăng cường cung cấp các dịch vụ thuế điện tử để 
đông hành, hỗ trợ người nộp thuê tôt hơn; đông thời góp phân thực hiện mục tiêu “Đê 
án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025” và 
“Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của 
Thủ tướng Chính phủ. Ngành thuế triển khai ứng dụng thuế điện tử trên thiết bị di 
động eTax Mobile cho người nộp thuế (NNT) thực hiện nghĩa vụ khai, nộp thuế, phí, 
lệ phí trong lĩnh vực thuế trên phạm vi toàn quốc, quản lý với các nhóm đối tưọug là 
cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh, cá nhân có thu nhập từ cho thuê tài sản, cá nhân 
có thu nhập từ tiền lương tiền công, đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, trúng thưởng, 
thừa kế, quà tặng, bản quyền, nhượng quyền thương mại, cá nhân có nghĩa vụ tài chính 
về đất và cá nhân có nghĩa vụ về lệ phí trước bạ phương tiện. Hiện nay, Tổng cục 
Thuế đang triển khai việc xác thực tài khoản giao dịch thuế điện tử qua 13 ngân hàng 
thương mại (BIDV, TPBank, SCB, HDBank, ACB, OCB, Vietcombank, Vietinbank, 
Agribank, MBbank, Vpbank, Shinhan bank, Eximbank) và sẽ tiếp tục phối hợp với 
các ngân hàng còn lại trong thời gian tới.

Để thúc đẩy kết quả nộp thuế bằng hình thức điện tử của người nộp thuế trên 
địa bàn, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhằn 
kinh doanh và công dân có liên quan cần đẩy mạnh triển khai, sử dụng ứng dụng eTax 
Mobile trên thiết bị di động, cụ thể như sau:

1. Chi cục Thuế khu vực Ý Yên - Vụ Bản • • •
- Tổ chức tuyên truyền, công khai thông tin trên diện rộng về tiện ích và các 

chức năng của dịch vụ, hỗ trợ cho NNT là cá nhân trên ứng dụng eTax Mobile. Hướng 
dẫn việc cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile rộng rãi đến NNT là cá nhân trên 
địa bàn, hỗ trợ tối đa để các cá nhân có thể sử dụng thành thạo tất cả các tính năng 
trên ứng dụng, nhất là chức năng tra cứu và thực hiện nghĩa vụ thuế.
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- Phối hợp với Trung tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao, Ngân hàng thương 
mại để tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile 
trên thiết bị di động đến các cá nhân trên địa bàn. Đồng thời, nghiên cứu, phối hợp 
thúc đấy việc tích hợp ứng dụng này với hệ thống dịch vụ công nhằm điện tử hóa toàn 
bộ các dịch vụ công có liên quan đến lĩnh vực thuế như; trước bạ, nghĩa vụ tài chính 
về đất đai...

2. Trung tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao
- Phối hợp với cơ quan Thuế để kịp thời đưa tin, bài tuyên truyền về lợi ích của 

việc triển khai ứng dụng eTax Mobile.

- Cập nhật thường xuyên kết quả triển khai ứng dụng eTax Mobile trên địa bàn; 
kịp thời tuyên truyền nêu gương, nhân rộng mô hình các địa phương, đơn vị triển khai 
tốt việc áp dụng eTax Mobile trong công tác quản lý thuế đối với NNT là cá nhân.

3. Các tổ chức chi trả thu nhập tiền lương, tiền công cho cá nhân
Tuyên truyền về lợi ích và cách thức đăng ký tài khoản giao dịch điện tử, hướng 

dẫn người lao động kê khai tờ khai đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương 
thức điện tử Mầu 01/ĐK-TĐT {ban hành kèm theo^ Thông tư sổ 19/2021/TT-BTC, 
ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính}, chuyến các tờ khai đăng ký giao dịch 
bằng phương thức điện tử và tổng hợp danh sách cá nhân thực hiện đăng ký tài khoản 
điện tử bằng phương thức điện tử của cá nhân đến cơ quan thuế (theo mẫu đính kèm).

4. ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
Tuyên truyền, gửi thư ngỏ của Cục Thuế tỉnh Nam Định cho các hộ gia đình, 

cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, nêu rõ lợi ích và cách thức 
đăng ký tài khoản giao dịch điện tử và Tờ khai đăng ký giao dịch với cơ quan thuế 
băng phương thức điện tử {Mâu 01/ĐK-TĐT ban hành kèm theo Thông tư sô 
19/2021/TT-BTC, ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh} cho NNT trên địa bàn 
xã, thị trân, Tông hợp danh sách cá nhân thực hiện đăng ký tài khoản điện tử theo từng 
thôn, xóm, tổ dân phố và gửi đến Chi cục Thuế khu vực Ý Yên - Vụ Bản để tổng hợp.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển 
khai thực hiện. Các vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo kịp thời về UBND 
huyện {qua Chi cục Thuế, đồng chỉ Nguyễn Thị Xuyến - SĐT: 0944878418} để tổng 
hợp, xem xét giải quyêt./.

Nơi nhận:
- Thường trực Huyện uỷ;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Như trên;
- Lưu: VP, CCTKV.

(để báo cáo)
TM. ỦY BAN NHÂN DẰN 

KT. CHỦ TỊCH
p iJTICH
ỏ*' x<.

■Ị^I

X ^'’

ii
) 7^

.í< _____

<roc Chi


		2022-08-19T15:33:32+0700




