
 

UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /STNMT-TTCNTT 

V/v tuyên truyền ứng dụng tra cứu thông báo 

Thuế đất đai trên nền tảng Web 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày      tháng 3 năm 2022 

Kính gửi:  

 - Các Sở, Ban, Ngành; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Báo Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Bưu điện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- VCCI Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Hội doanh Nghiệp trẻ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 
 

Căn cứ Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và 

bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng 

thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Thông báo số 93/TB-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Tuấn 

tại cuộc họp nghe báo cáo dự thảo Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 4 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2021; 

Căn cứ Công văn số 4397/UBND-VP ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc lập danh mục, lộ trình Dịch vụ công trực tuyến được tích 

hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia trong năm 2021 và đẩy mạnh việc 

thanh toán trực tuyến. 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân/tổ chức trên địa bàn tỉnh có thể 

đến trực tiếp các ngân hàng thương mại để thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, 

không cần đến Bộ phận một cửa các cấp để nhận Thông báo nộp tiền về thuế thu 

nhập cá nhân với cá nhân chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế, quà tặng là 

bất động sản; Thông báo nộp tiền về lệ phí trước bạ nhà, đất; Thông báo nộp 

thuế;…(sau đây gọi chung là Thông báo Thuế đất đai). Sở Tài nguyên và Môi 

trường kính đề nghị: 

1. Quý cơ quan, đơn vị, các Hiệp hội triển khai tuyên truyền ứng dụng tra 

cứu thông báo Thuế đất đai trên nền tảng Web. Đồng thời, triển khai đến cơ quan, 

đơn vị trực thuộc, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biết và 

thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo hướng dẫn 

tại địa chỉ: https://www.youtube.com/watch?v=Na_lbl37IcA 

https://www.youtube.com/watch?v=Na_lbl37IcA
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2. Trong quá trình sử dụng gặp khó khăn, vướng mắc liên hệ với Trung tâm 

Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường: 

- Email: itcvungtau@gmail.com; 

- Hotline: 025437.12345 để được hướng dẫn và hỗ trợ. 

Trân trọng./. 

(Đính kèm Phụ lục hướng dẫn Tra cứu thông báo Thuế đất đai; Video hướng 

dẫn thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công  Quốc gia)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Ban Giám đốc Sở (để biết); 

- Lưu: VT, TTCNTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Anh Tú 
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