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V/v triển khai ứng dụng thuế điện tử 

(Etax mobile 1.0) hỗ trợ cho người 

nộp thuế là cá nhân trên thiết bị di 

động 

 

                                 

        Kính gửi: 

   - Chi cục Thuế thành phố Lạng Sơn; 

    - Các Phòng, ban, đoàn thể đơn vị thuộc thành phố; 

    - UBND các phường, xã. 

                                          

Nhằm tạo thuận lợi cho Người nộp thuế (NNT) khi thực hiện thủ tục hành 

chính qua Cổng dịch vụ công quốc gia nói chung, Cổng thông tin điện tử của cơ 

quan Thuế nói riêng, đảm bảo đạt các mục tiêu mà Chính phủ đề ra tại Quyết 

định số 749/QĐ-TTg, ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025 và định hướng đến năm 

2030; trong đó, đặt ra mục tiêu đến năm 2025 “có 80% dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả 

thiết bị di động”. Ngành Thuế đã triển khai ứng dụng Thuế điện tử cho thiết bị 

di động (eTax Mobile) với hệ thống các chức năng, dịch vụ, hỗ trợ dành cho 

NNT là cá nhân trên phạm vi toàn quốc. Với ứng dụng eTax Mobile, tất cả nghĩa 

vụ thuế của cá nhân được tích hợp để có thể tra cứu, nộp thuế điện tử (thông qua 

việc liên kết với các ngân hàng đã kết nối với Tổng cục Thuế), NNT sẽ dễ dàng 

tiếp cận thông tin, hoàn toàn chủ động, thuận tiện trong việc thực hiện nghĩa vụ 

thuế, tiết kiệm được thời gian thực hiện thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí đi 

lại và có thể kết nối trực tiếp 24/7 với cơ quan thuế. Ứng dụng eTax Mobile là 

sản phẩm cuối cùng trong tất cả các dịch vụ công bằng phương thức điện tử của 

cơ quan thuế dành cho NNT. Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc 

hiện thực hóa mục tiêu Chuyển đổi số quốc gia theo chủ trương của Đảng, 

Chính phủ. Đồng thời, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về thanh toán 

không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố, làm trong sạch môi trường đầu tư 

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh nhà. 

Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ 

chức triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Chi cục thuế thành phố: 

- 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. (Nộp thuế điện tử: Nộp thuế thông qua liên kết với các Ngân hàng 

thương mại đã kết nối với Tổng cục Thuế. Tra cứu: Tra cứu nghĩa vụ thuế còn 

phải nộp thuế thu nhập cá nhân, nghĩa vụ tài chính về đất, lệ phí trước bạ phương 
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tiện; Tra cứu chứng từ; Tra cứu hồ sơ: Hồ sơ khai thuế; Hồ sơ quyết toán thuế; Hồ 

sơ đăng ký thuế; lệ phí trước bạ ô tô, xe máy. Tra cứu thông báo xử lý hồ sơ; lệ 

phí trước bạ ô tô, xe máy; Tra cứu thông tin người phụ thuộc; Tra cứu thông tin 

NNT; Tra cứu ngân hàng ủy nhiệm thu; Tra cứu ngân hàng, tra cứu địa chỉ cơ 

quan thuế và các tiện ích cho NNT như: Công cụ tính thuế TNCN, Bảng giá lệ phí 

trước bạ ô tô, xe máy; Tin tức; Thiết lập cá nhân và hỗ trợ). 

- Hướng dẫn việc cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile rộng rãi đến 

NNT là cá nhân trên địa bàn thành phố; đồng thời hỗ trợ tối đa để các cá nhân có 

thể sử dụng thành thạo tất các tính năng trên ứng dụng, nhất là chức năng tra cứu 

và thực hiện nghĩa vụ thuế. 

- Rà soát, chuẩn hóa các dữ liệu về nghĩa vụ thuế để đảm bảo đầy đủ, 

chính xác trước khi công khai dữ liệu phục vụ NNT, đồng thời nắm bắt và xử lý 

kịp thời những vướng mắc của NNT trong quá trình sử dụng ứng dụng eTax 

Mobile. 

- Chủ trì, xây dựng kế hoạch, phối hợp với UBND các xã, phường, các 

ngân hàng thương mại và các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong thành phố, tổ chức 

hướng dẫn cài đặt tại đơn vị và hướng dẫn sử dụng ứng dụng eTax Mobile đến 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.  

2. Các ngân hàng thương mại trên địa bàn: 

- Phối hợp với Chi cục Thuế tổ chức hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng 

dụng eTax Mobile trên thiết bị di động đến các cá nhân trên địa bàn thành phố. 

- Tổ chức dịch vụ thanh toán nghĩa vụ thuế qua ứng dụng eTax Mobile 

trên thiết bị di động; tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong 

hoạt động thanh toán điện tử; giải quyết kịp thời các thắc mắc, kiến nghị có liên 

quan đến ngân hàng của cá nhân trong quá trình thực hiện nộp thuế theo phương 

thức điện tử. 

3. Các Phòng, Ban, đoàn thể, đơn vị thuộc thành phố, UBND các 

phường, xã: 

Đề nghị công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị cài đặt ứng dụng 

eTax Mobile trên thiết bị di động thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế 

trước ngày 25/10/2022. (theo hướng dẫn cài đặt đính kèm công văn này). 

Trong quá trình cài đặt và sử dụng nếu có vướng mắc liên hệ bộ phận Tin học 

Chi cục Thuế thành phố theo số điện thoại 0205 3 875 335. 

Phối hợp, tạo điều kiện để công chức thuộc chi Cục thuế thành phố đến 

đơn vị trực tiếp triển khai hướng dẫn cài đặt eTax Mobile trên thiết bị di động 

(nếu có). 

Tuyên truyền, hỗ trợ NNT sử dụng ứng dụng eTax Mobile để tra cứu 

thông tin nghĩa vụ thuế, thông báo thuế, thanh toán các nghĩa vụ tài chính liên 

quan đến đất đai và thu khác. 

4. Cá nhân kinh doanh và Công dân trên địa bàn thành phố: 
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- Tiếp cận, nhận thức được lợi ích của ứng dụng eTax Mobile thực hiện thủ 

tục hành chính thuế bằng phương thức điện tử đảm bảo tính nhanh chóng, tiết 

kiệm, an toàn, linh hoạt và hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính về thuế. 

- Tham gia hưởng ứng tích cực việc cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax 

Mobile để nộp thuế điện tử thông qua liên kết với các Ngân hàng thương mại. 

Yêu cầu Thủ trưởng các Phòng, ban, đoàn thể, đơn vị thuộc thành phố, 

Chủ tịch UBND các xã, phường; các hộ kinh doanh và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan phối hợp triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Cục Thuế (b/c); 

- Thường trực Thành ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa, TT, TT (đưa tin); 

- Trang tin điện tử thành phố; 

- Đảng ủy các xã, phường; 

- Lưu: VT-VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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