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Về việc triển khai ứng dụng Thuế điện
tử (eTax Mobile) hỗ trợ cho Người nộp
thuế là cá nhân trên thiết bị di động tại
huyện Phong Thổ

Kính gửi:
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Các cơ quan, đơn vị ngành dọc trên địa bàn huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Các Doanh nghiệp, HTX, cá nhân kinh doanh, hộ
kinh doanh trên địa bàn huyện;
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày
26/5/2022 của UBND tỉnh Lai Châu V/v triển khai ứng dụng Thuế điện tử cho
thiết bị di động (etax Mobile) tại tỉnh Lai Châu.
Nhằm hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế thuận lợi nhất, giúp đơn
giản hóa thủ tục hành chính cho người dân. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND
huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Các phòng, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền,
khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân
tại cơ quan, địa phương quản lý thực hiện việc cài đặt ứng dụng (etax Mobile)
trên điện thoại di động thông minh thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan Thuế
và các lợi ích của việc sử dụng ứng dụng (etax Mobile).
2. Chi cục Thuế khu vực Phong Thổ - Sìn Hồ chủ trì, phối hợp với các
phòng, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn: (1) 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 Mobile1. (2) Hướng dẫn việc cài đặt và sử
dụng ứng dụng eTax Mobile rộng rãi đến NNT là cá nhân trên địa bàn huyện; 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, đồng thời nắm bắt và xử
lý kịp thời những vướng mắc (có hướng dẫn kèm theo).

Ứng dụng eTax Mobile mang lại nhiều thuận lợi cho người nộp thuế, khi thực hiện giao dịch điện tử với
cơ quan Thuế thông qua ứng dụng eTax Mobile trên thiết bị di động sẽ được hưởng nhiều lợi ích sau: Giao dịch
điện tử với cơ quan Thuế vào mọi lúc mọi nơi mà không cần đến trực tiếp tại Kho bạc hay Ngân hàng; nộp thuế
24/7, kể cả ngày lễ chủ nhật tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối Internet, hoàn thành nghĩa vụ thuế nhanh chóng
chính xác, giảm nhiều thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí và thời gian; thông tin nộp thuế được an toàn và bảo
mật; quản lý, theo dõi và tra cứu thông tin nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước được dễ dàng.
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3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 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; 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.
4. Đề nghị các Cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp, HTX và Công dân trên
địa bàn huyện: (1) Tiếp cận, nhận thức được lợi ích của ứng dụng eTax Mobile để
thay đổi thói quen thực hiện thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử thay
cho thủ công như trước đây đảm bảo tính nhanh chóng, tiết kiệm, an toàn, linh
hoạt và hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính. (2) Tham gia 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. Tra cứu nghĩa vụ thuế còn phải nộp (thuế thu nhập
cá nhân, nghĩa vụ tài chính về đất, lệ phí trước bạ phương tiện); tra cứu chứng từ;
tra cứu hồ sơ2.
Căn cứ nội dung Văn bản này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương; các Doanh nghiệp, cá nhân kinh
doanh, hộ kinh doanh, các tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp triển khai thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện;
- VP: CVP, CV;
- Lưu: VT.

Q. CHỦ TỊCH

Trần Bảo Trung

2
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 sử dụng các tiện ích như: Công cụ tính
thuế thu nhập cá nhân, bảng giá lệ phí trước bạ ô tô, xe máy.

