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THÔNG BÁO 

Về việc triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ ĐKT lần đầu, 

thay đổi thông tin ĐKT của cá nhân không kinh doanh 

qua Cổng DVCQG có kết nối với CSDLQG về dân cư 

 

 

 Căn cứ Công văn số: 1604/TCT-KK ngày 16/5/2022 của Tổng cục thuế về 

việc triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ Đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông 

tin Đăng ký thuế của cá nhân không kinh doanh qua Cổng dịch vụ công Quốc gia 

(DVCQG) có kết nối với Cơ sở dữ liệu Quốc gia (CSDLQG) về dân cư. 

 Để đảm bảo việc thực hiện dịch vụ Đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin 

đăng ký thuế bằng phương thức điện tử của cá nhân không kinh doanh trên địa 

bàn thành phố Bắc Kạn, huyện Chợ Mới, huyện Bạch Thông, Chi cục thuế KV 

Bắc Kạn-Bạch Thông-Chợ Mới thông báo triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ 

ĐKT lần đầu, thay đổi thông tin ĐKT của cá nhân không kinh doanh qua Cổng 

DVCQG có kết nối với CSDLQG về dân cư như sau:   

- Phạm vi triển khai: Người nộp thuế là cá nhân không kinh doanh nộp hồ 

sơ đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế bằng điện tử đến 

cơ quan thuế qua Cổng dịch vụ công Quốc gia có kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu 

với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư theo quy định tại Thông tư số 105/2020/TT-

BTC ngày 3/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế (sau đây gọi là 

Thông tư số 105/2020/TT-BTC). 

- Thời gian triển khai áp dụng: Bắt đầu từ ngày 18/05/2022. 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng dành cho người nộp thuế: Tài 

liệu được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (Phân hệ 

icanhan) để người nộp thuế tra cứu và thực hiện. 

Người nộp thuế thực hiện đăng ký sử dụng tài khoản điện tử trên Cổng 

DVCQG và sử dụng tài khoản điện tử đã được cấp để đăng nhập vào Cổng dịch 

vụ Công Quốc gia theo địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn , sau đó chọn dịch vụ 

“Đăng ký thuế lần đầu” hoặc dịch vụ “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” để thực 

hiện đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin đăng ký thuế  đối với cá nhân không 

kinh doanh. 

Cơ quan Thuế tổ chức tiếp nhận và xử lý kịp thời các vướng mắc về dịch 

vụ Đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin đăng ký thuế bằng phương thức điện 

tử của cá nhân không kinh doanh qua hệ thống điện thoại: 

 

https://dichvucong.gov.vn/


- Thành phố Bắc Kạn: 

+ Bộ phận Tuyên truyền - hỗ trợ NNT, số điện thoại: 02093 871 399; 

+ Bộ phận tin học, số điện thoại 02093 810 180; 

+ Đội Kiểm tra thuế, số điện thoại: 02093 879 150 

- Huyện Bạch Thông: 

+ Bộ phận tuyên truyền - hỗ trợ NNT, số điện thoại: 0209 3850 374;  

+ Đội Kiểm tra thuế, số điện thoại: 0209 3850 881;  

- Huyện Chợ Mới:  

+ Bộ phận tuyên truyền - hỗ trợ NNT, số điện thoại: 0209 3864 003;  

+ Đội Kiểm tra thuế, số điện thoại: 0209 3864 824. 

Chi cục Thuế khu vực Bắc Kạn-Bạch Thông-Chợ Mới thông báo để 

người nộp thuế biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

Gửi bản giấy: 

- Các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã; 

Gửi bản điện tử: 

- Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn;(b/c) 

- Lãnh đạo CCTKV; 

- Lãnh đạo các Đội thuế trực thuộc; 

- Lưu: VT, NV.(Hà. 02b) 

 CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Đình Đồng 
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