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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 

 

Số:           /UBND-KSTT 
V/v đẩy mạnh thực hiện thanh 

toán trực tuyến nghĩa vụ tài 

chính lĩnh vực đất đai. 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lào Cai, ngày       tháng      năm 2021 

 Kính gửi:  

       - Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

       - Các cơ quan: Kho bạc Nhà nước Lào Cai, Cục Thuế tỉnh,  

                                     VNPT Lào Cai, Ngân hàng ViettinBank  Lào Cai; 

       - UBND các huyện, thị xã, thành phố.   

           
 

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2021, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân 

và doanh nghiệp trong giao dịch thủ tục hành chính, UBND tỉnh đã chỉ đạo các 

cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp triển khai cung cấp dịch vụ thanh toán 

trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện TTHC lĩnh vực đất đai trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai.  

Đến nay đã hoàn thành các điều kiện cần thiết đảm bảo cho việc cung cấp 

dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành 

chính về đất đai theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 

01/NQ-CP. Ngày 09/6/2021 đã phát sinh hồ sơ giao dịch thanh toán trực tuyến 

thành công cho công dân tại huyện Bắc Hà (do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 

huyện Bắc Hà và Chi cục Thuế khu vực Bắc Hà - Si Ma Cai hướng dẫn thực 

hiện). 

Với việc thực hiện thanh toán trực tuyến người dân, tổ chức giảm được số 

lần đi lại trực tiếp tới các cơ quan và thực hiện thanh toán trên môi trường điện 

tử từ bất kỳ địa điểm và khung thời gian nào. Cụ thể, người dân: (1) Không 

tiếp xúc với bất kỳ ai khi thực hiện thủ tục thanh toán; (2) Không tập trung, 

không cần đến cơ quan thuế, ngân hàng; (3) Không tiền mặt; (4) Không 

chứng từ giấy, không cần nộp chứng từ cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả; (5) Không giới hạn bởi khung giờ hành chính, địa điểm thực hiện, có thể 

nộp tiền bất cứ lúc nào kể cả ngoài giờ hành chính hay trong những ngày nghỉ. 

Đây chính là tiện ích 5K trong cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thanh 

toán thuế, lệ phí trước bạ về đất đai 

Để triển khai hiệu quả việc thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực 

hiện thủ tục hành chính đất đai trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 

chỉ đạo như sau: 
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1. Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố: 

- Tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và 

người dân, tổ chức trên địa bàn bằng nhiều hình thức đối với việc cung cấp 

dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành 

chính về đất đai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ 

(https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-thanh-toan-thue-dat-dai.html).              

- Hỗ trợ, hướng dẫn người dân, tổ chức sử dụng dịch vụ thanh toán trực 

tuyến; cung cấp hệ thống mạng Wi-Fi miễn phí cho người dân tại Bộ phận Một 

cửa các cấp khi tham gia sử dụng dịch vụ.  

- Phối hợp với các cơ quan ngành Thuế, VNPT Lào Cai, Ngân hàng 

ViettinBank Lào Cai và các cơ quan có liên quan, hướng dẫn người dân đăng ký 

tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và cách thức thực hiện thanh toán 

trực tuyến nghĩa vụ tài chính khi thực hiện thủ tục hành chính về đất đai. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố đôn 

đốc Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp tỉnh, cấp huyện tích cực triển khai, 

hướng dẫn, vận động người dân, tổ chức thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài 

chính khi giao dịch thủ tục hành chính về đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện. Trong thời gian tới yêu 

cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai 

phải có hồ sơ phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất 

đai trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Chủ trì phối hợp với Cục Thuế tỉnh, VNPT Lào Cai, Ngân hàng 

ViettinBank Lào Cai hỗ trợ người dân, tổ chức trong quá trình thanh toán trực 

tuyến nghĩa vụ tài chính thực hiện thủ tục hành chính về đất đai. 

- Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai hướng dẫn, đôn đốc Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai tại các huyện tích cực hỗ trợ 100% người dân tính năng 

thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.  

3. Cục Thuế tỉnh: 

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai toàn ngành việc cung cấp dịch vụ thanh toán 

trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai theo hướng dẫn của 

Tổng Cục Thuế. 

- Tích cực phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai tại cấp huyện trong việc cập nhật nghĩa vụ tài chính, thực hiện 

quy trình tiếp nhận hồ sơ trên Cổng dịch vụ công tỉnh (phần mềm Iagte), hướng 

dẫn, tuyên truyền người dân, tổ chức thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ 

công quốc gia. 

https://mail.chinhphu.vn/owa/redir.aspx?C=Ab1CrSa050rguEuly8VufWpTBNufODOWlgMNbhHAUOqUk-DxDyvZCA..&URL=https%3a%2f%2fdichvucong.gov.vn%2fp%2fhome%2fdvc-thanh-toan-thue-dat-dai.html
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 4. Các cơ quan, đơn vị liên quan: 

Các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao tại 

Công văn số 2254/UBND-KSTT ngày 31/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào 

Cai về việc thí điểm cung cấp dịch vụ thanh toán phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính 

trực tuyến khi thực hiện TTHC qua tài khoản trung gian. 

5. Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh:  

Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền hướng dẫn người dân, 

tổ chức thực hiện và các lợi ích mang lại từ việc thực thanh toán trực tuyến 

nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai. 

Căn cứ nội dung trên các sở, ngành cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị 

xã, thành phố triển khai thực hiện./.  

 
 Nơi nhận: 
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh; 

- Như trên; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Cổng thông tin điện tử của tỉnh; 

- Lưu: VT, KSTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Trọng Hài 
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