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V/v triển khai ứng dụng Thuế 

điện tử trên thiết bị di động (eTax 

Mobile) hỗ trợ người nộp thuế. 
           

 Kính gửi:  

   - Chi cục Thuế khu vực thị xã Bỉm Sơn – Hà Trung; 

   - Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; 

   - Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Hà Trung;

     các Ngân hàng thương mại trên địa bàn huyện; 

    - UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 13062/UBND-KTTC ngày 05/9/2022 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc triển khai ứng dụng Thuế điện tử trên thiết bị di động (eTax Mobile) 

hỗ trợ người nộp thuế. 

Việc đưa ứng dụng eTax Mobile vào hoạt động không chỉ hỗ trợ tăng cường quản 

lý chặt chẽ hoạt động thu ngân sách Nhà nước và cung cấp các tiện ích tốt nhất cho người 

nộp thuế (NNT) mà còn là một bước tiến có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào công cuộc 

chuyển đổi số của cơ quan Thuế, của ngành Tài chính nói riêng và công cuộc chuyển đổi 

số quốc gia nói chung. Trên ứng dụng eTax Mobile, nghĩa vụ thuế của cá nhân được tích 

hợp để có thể tra cứu, nộp thuế điện tử với giao diện thân thiện, dễ sử dụng giúp NNT tiết 

kiệm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí đi lại và có thể kết nối trực 

tiếp 24/7 với cơ quan Thuế. 

Để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về Thuế thông qua việc tăng cường cung 

cấp dịch vụ thuế điện tử, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đề án phát triển 

thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021- 2015 và Chương trình 

Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Thủ tướng Chính 

phủ, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Chi cục Thuế khu vực thị xã Bỉm Sơn – Hà Trung 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai thông tin đến người dân, doanh 

nghiệp, cơ quan, tổ chức về các tiện ích và chức năng của ứng dụng eTax Mobile. Xây 

dựng các tờ rơi, video hướng dẫn việc cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile để triển 

khai rộng rãi trên các kênh thông tin báo, đài phát thanh, mạng xã hội (Youtube, Tiktok, 

Facebook, Zalo…) giúp NNT là cá nhân trên địa bàn huyện dễ dàng tiếp cận và sử dụng; 

- Rà soát, chuẩn hóa các dữ liệu về nghĩa vụ thuế (số thuế phát sinh, tiền chậm nộp), 

đảm bảo đầy đủ, chính xác trước khi công khai dữ liệu phục vụ NNT;  

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho 

UBND huyện chỉ đạo triển khai ứng dụng eTax Mobile đến UBND các xã, thị trấn đối 

với NNT là cá nhân; nắm bắt và xử lý kịp thời những vướng mắc của NNT trong quá 

trình sử dụng ứng dụng eTax Mobile. 

 2. Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Hà Trung, các Ngân hàng 

thương mại trên địa bàn huyện: 

- Phối hợp với cơ quan Thuế tổ chức quảng bá, tuyên truyền lợi ích và chính sách 

ưu đãi đang được áp dụng cho NNT khi sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử thông qua ứng 



dụng eTax Mobile trên các trang thông tin chính thức: Website, Fanpape, Zalo… của 

Ngân hàng; 

- Đẩy nhanh việc kết nối dữ liệu với Tổng cục Thuế để triển khai nộp thuế điện tử 

cá nhân trên ứng dụng eTax Mobile; phối hợp với cơ quan Thuế đẩy mạnh tuyên truyền 

về mục đích, lợi ích, chính sách ưu đãi, bảo mật thông tin của Ngân hàng cho NNT khi 

đăng ký, mở tài khoản để giao dịch nộp thuế điện tử; hướng dẫn cho các cá nhân về cách 

thức nộp thuế điện tử thông qua ứng dụng eTax Mobile; đồng thời tiếp nhận, giải đáp các 

thắc mắc, kiến nghị của cá nhân có liên quan đến ngân hàng trong quá trình thực hiện nộp 

thuế điện tử.  

3. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện: 

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng các nội dung, lợi ích của ứng dụng eTax Mobile 

trên hệ thống Đài phát thanh huyện và trên Trang Thông tin điện tử huyện. 

- Thường xuyên phối hợp với cơ quan Thuế để đưa tin, bài tuyên truyền về lợi ích 

của việc triển khai ứng dụng eTax Mobile; kịp thời tuyên truyền về kết quả triển khai ứng 

dụng eTax Mobile; đưa tin, tuyên truyền về các địa phương, đơn vị triển khai tốt việc ứng 

dụng eTax Mobile. 

 4. Văn phòng HĐND và UBND huyện:  

- Tham mưu triển khai thành lập Ban chỉ đạo triển khai dịch vụ công Thuế điện tử 

trên thiết bị di động (eTax Mobile) do 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm 

Trưởng ban; đồng chí Chi cục trưởng Chi cục thuế làm Phó Trưởng ban; Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn là thành viên; 

- Chỉ đạo Bộ phận Một cửa 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; 

- Yêu cầu 100% công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan cài đặt và đăng 

ký tài khoản ứng dụng eTax Mobile; thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan Thuế khi có 

phát sinh nghĩa vụ thuế. 

5. UBND các xã, thị trấn: 

- Chỉ đạo Bộ phận Một cửa 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; 

- Yêu cầu 100% công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị cài đặt và đăng ký 

tài khoản ứng dụng eTax Mobile; thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan Thuế khi có 

phát sinh nghĩa vụ thuế; 

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng các nội dung, lợi ích của ứng dụng eTax Mobile 

trên hệ thống Đài truyền thanh xã và trên Trang Thông tin điện tử của các xã, thị trấn. 

Yêu cầu thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn 

trương, nghiêm túc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Như trên (p/h); 

- Lưu: VT, VP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Long 
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