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Nguồn: Thời báo doanh nhân 

Ngày đăng: 17/02/2020 
Mục: Tin tức 

Khuyến khích người nộp thuế gửi hồ sơ qua đường bưu điện 

Cục Thuế TP Hà Nội khuyến khích người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và nộp hồ sơ 
đến cơ quan Thuế bằng phương thức gửi qua đường bưu điện. 

Nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, tránh tập trung số lượng lớn người nộp thuế đến trực 
tiếp tại cơ quan Thuế vào những ngày cao điểm sát thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế và 
tránh lây lan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virut corona gây ra theo khuyến cáo của cơ 
quan y tế, Cục Thuế TP Hà Nội khuyến khích người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và nộp 
hồ sơ đến cơ quan Thuế bằng phương thức gửi qua đường bưu điện. 

Với phương thức nộp hồ sơ này, Cơ quan Thuế xin lưu ý người nộp thuế một số nội dung như 
sau: 

- Tải ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế HTKK do cơ quan Thuế cung cấp miễn phí tại các website 
của cơ quan Thuế (Mục “HTKK Hỗ trợ kê khai thuế”) để kê khai tờ khai thuế (mẫu số 
02/QTT-TNCN đối với cá nhân, mẫu số 05/QTT-TNCN đối với tổ chức và các bảng kê kèm 
theo). 

 

Ảnh minh họa 

- Kê khai đầy đủ thông tin về họ tên, địa chỉ liên lạc, địa chỉ email, số điện thoại,  (để cơ quan 
thuế có thể thông tin, liên lạc với NNT), số tài khoản ngân hàng, tên ngân hàng, chi nhánh 
ngân hàng đối với hồ sơ hoàn thuế của cá nhân và các chỉ tiêu trên tờ khai theo hướng dẫn của 
Cơ quan Thuế. Kiểm tra các chỉ tiêu kê khai và kết xuất file .xls (để lưu trữ và sửa khi cần) và 
.xml để đẩy file lên hệ thống Etax; ký hồ sơ khai thuế bản giấy. 

- Đẩy file mềm (.xml) tờ khai quyết toán thuế lên hệ thống thuế điện tử Etax của Cơ quan 
Thuế: http://thuedientu.gdt.gov.vn  

- Xác định chính xác nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế theo quy định (khi sử dụng ứng dụng để 
gửi file dữ liệu đến trang http://thuedientu.gdt.gov.vn thì ứng dụng hỗ trợ tự động xác định cơ 
quan thuế tiếp nhận hồ sơ sau khi cá nhân khai đầy đủ các thông tin). 

- Trường hợp cần hỗ trợ đề nghị liên hệ với Cơ quan Thuế qua các số điện thoại hỗ trợ (đăng 
trên website Cục Thuế http://hanoi.gdt.gov.vn). 



- Thường xuyên theo dõi các bản tin từ phía Cơ quan Thuế về các chương trình, tài liệu hướng 
dẫn, … trên website http://hanoi.gdt.gov.vn , trên báo đài, truyền hình để nắm bắt, thực hiện 
theo đúng quy định. 

- Ngoài ra, cá nhân có thể liên hệ với bộ phận kế toán, nhân sự của cơ quan để được hỗ trợ thu 
hồ sơ và nộp đến cơ quan Thuế thông qua tổ chức chi trả thu nhập. 

PV 

 

 



 

Nguồn: Pháp luật Việt Nam 

Ngày đăng: 17/02/2020 
Mục: Văn bản mới 

Từ 12/3, người vi phạm giao thông có thể nộp phạt qua Cổng dịch vụ công 

Trả lời báo chí, Thiếu tá Vương Ngọc Bắc, Phó trưởng phòng Tham mưu Cục CSGT 
(Bộ Công an) cho biết đơn vị đang hoàn thiện quy trình nghiệp vụ để tích hợp việc nộp 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến 
quốc gia (dichvucong.gov.vn). 

 

Hình minh họa 

Từ ngày 12/3, CSGT sẽ thí điểm nội dung trên tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng và 
Bình Thuận. “Đây là 5 địa phương có tỷ lệ xử phạt vi phạm hành chính về giao thông chiếm 
một nửa cả nước”, đại diện Cục CSGT nói. 

Khi thí điểm, bên cạnh cách nộp phạt như lâu nay là đến Kho Bạc, người dân được lựa chọn 
vào Cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia để nộp phạt qua mạng. 

Cục CSGT sẽ cập nhật dữ liệu người vi phạm lên hệ thống cơ sở dữ liệu của đơn vị và tích 
hợp với hệ thống dịch vụ công; từ đó người dân có thể tìm tên, lỗi vi phạm và thực hiện các 
bước nộp phạt trên Cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia; đồng thời lựa chọn hình thức nhận 
quyết định nộp phạt, giấy đăng ký, bằng lái tại nhà thông qua hệ thống bưu điện. 

Sau khi hoàn thiện hạ tầng và dữ liệu, việc nộp phạt giao thông qua mạng sẽ áp dụng trên toàn 
quốc từ tháng 6/2020. 

Bốn năm trước, Cục CSGT và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác về 
thu nộp hộ tiền xử phạt và chuyển trả giấy tờ tạm giữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 

Theo thoả thuận này, người vi phạm có thể lựa chọn phương thức nộp tiền phạt vi phạm giao 
thông tại các bưu cục trên cả nước và nhận lại giấy tờ bị tạm giữ tại nhà. Qua đó, người dân 
có thêm lựa chọn cách thức nộp tiền vi phạm, tuy nhiên họ vẫn phải đến bưu điện để làm thủ 
tục. 

Để khắc phục hạn chế trên, ngày 6/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Công an 
sớm cung cấp dịch vụ thu tiền nộp phạt vi phạm giao thông đường bộ trên Cổng dịch vụ công 
quốc gia. 

N.K 



 

Nguồn: Báo Đồng Nai 

Ngày đăng: 16/02/2020 
Mục: Văn bản mới 

Có thể nộp phạt vi phạm giao thông qua bưu điện 

Trong thời gian chờ triển khai thực hiện nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến trên Cổng 
dịch vụ công quốc gia, tại Đồng Nai người dân có thể nộp phạt và nhận giấy tờ bị tạm giữ một 
cách thuận lợi thông qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Đồng Nai đã triển khai thực hiện việc nộp phạt vi phạm giao thông và nhận giấy tờ bị tạm giữ 
qua dịch vụ bưu chính công ích từ năm 2016. 

Để nộp phạt qua đường bưu điện, người dân có thể đăng ký với cảnh sát giao thông khi lập 
biên bản vi phạm, hoặc gọi đến Tổng đài Dịch vụ công 1022 của tỉnh. Người dân có thể nộp 
tiền phạt sẽ có 2 hình thức: đến bưu cục gần nhất để nộp, hoặc lựa chọn hình thức nhân viên 
bưu điện đến thu tiền tại nhà. Bưu điện sẽ nộp phạt thay cho người dân đồng thời gửi giấy tờ 
tạm giữ tới địa chỉ đã đăng ký theo hình thức ưu tiên. Người dân sẽ nhận được giấy tờ bị tạm 
giữ trong vòng 2 ngày làm việc tại TP.Biên Hòa, 3 ngày đối với các huyện trong tỉnh và 5 
ngày đối với chuyển phát nhanh liên tỉnh. 

Công Nghĩa 

 

 

 

 



 

Nguồn: Thời báo Doanh nhân 

Ngày đăng: 16/02/2020 
Mục: Tin tức 

Cơ quan Thuế khuyến khích người nộp thuế nộp hồ sơ qua bưu điện tránh lây lan dịch 

Nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, tránh tập trung số lượng lớn NNT đến trực tiếp tại 
cơ quan Thuế vào những ngày cao điểm sát thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế và tránh 
lây lan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra theo khuyến cáo của cơ 
quan y tế, Cục Thuế TP. Hà Nội khuyến khích người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và 
nộp hồ sơ đến cơ quan Thuế bằng phương thức gửi qua đường bưu điện. 

 

Với phương thức nộp hồ sơ này, Cơ quan Thuế xin lưu ý người nộp thuế cần tải ứng dụng hỗ 
trợ kê khai thuế HTKK do cơ quan Thuế cung cấp miễn phí tại các website của cơ quan Thuế 
(Mục “HTKK Hỗ trợ kê khai thuế”) để kê khai tờ khai thuế (mẫu số 02/QTT-TNCN đối với 
cá nhân, mẫu số 05/QTT-TNCN đối với tổ chức và các bảng kê kèm theo). 

Kê khai đầy đủ thông tin về họ tên, địa chỉ liên lạc, địa chỉ email, số điện thoại, (để cơ quan 
thuế có thể thông tin, liên lạc với NNT), số tài khoản ngân hàng, tên ngân hàng, chi nhánh 
ngân hàng đối với hồ sơ hoàn thuế của cá nhân và các chỉ tiêu trên tờ khai theo hướng dẫn của 
Cơ quan Thuế. Kiểm tra các chỉ tiêu kê khai và kết xuất file .xls (để lưu trữ và sửa khi cần) và 
.xml để đẩy file lên hệ thống Etax; ký hồ sơ khai thuế bản giấy. 

Đẩy file mềm (.xml) tờ khai quyết toán thuế lên hệ thống thuế điện tử Etax của Cơ quan 
Thuế: http://thuedientu.gdt.gov.vn. Xác định chính xác nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế theo 
quy định (khi sử dụng ứng dụng để gửi file dữ liệu đến trang http://thuedientu.gdt.gov.vn thì 
ứng dụng hỗ trợ tự động xác định cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ sau khi cá nhân khai đầy đủ 
các thông tin). 

Cục Thuế TP. Hà Nội khuyến cáo tới NNT nên nộp hồ sơ QTT TNCN trước thời hạn để tránh 
ùn tắc trong giai đoạn cao điểm. Trường hợp cá nhân có số thuế TNCN nộp thừa có yêu cầu 
hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau thì nên nộp sau ngày 30/03/2020. 

Trường hợp cần hỗ trợ đề nghị liên hệ với Cơ quan Thuế qua các số điện thoại hỗ trợ đăng 
trên website Cục Thuế http://hanoi.gdt.gov.vn. 



 

Nguồn: Saostar 

Ngày đăng: 16/02/2020 
Mục: Công nghệ 

Nhận bưu phẩm gửi từ Trung Quốc có nguy cơ nhiễm virus corona không? 

Trước lo lắng của nhiều người, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) và 
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã có những giải thích nhằm trấn an người dùng. 

Tính tới thời điểm hiện tại, COVID-19 đã khiến hàng chục nghìn người trên thế giới mắc 
bệnh và gây ra rất nhiều rắc rối, gián đoạn cho tình hình kinh doanh, di chuyển. Ảnh hưởng 
của COVID-19 có thể thấy rõ trong ngành công nghệ khi Trung Quốc là một “mắt xích” cực 
kì quan trọng trong chuỗi cung ứng của nhiều ông lớn. Không ít sản phẩm công nghệ mà bạn 
đang sử dụng được sản xuất ở Trung Quốc. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu bạn có thể bị nhiễm 
virus corona chủng mới từ một kiện hàng, sản phẩm được gửi trực tiếp từ quốc gia tỉ dân hay 
không? 

 

Thực tế, cả Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) và Tổ chức Y tế Thế giới 
(WHO) đều khẳng định hiện chưa có bằng chứng cho thấy virus corona có thể lây lan thông 
qua hàng hoá nhập khẩu. 

Trang hỏi đáp về COVID-19 trên website của CDC nói rằng dựa trên hiểu biết về virus SARS 
và MERS có thể khẳng định rằng “có rất ít khả năng lây lan virus corona từ hàng hoá và sản 
phẩm được vận chuyển trong suốt nhiều ngày và thậm chí nhiều tuần ở điều kiện thời tiết môi 
trường.” 

“Người dùng nhận các kiện hàng không có rủi ro nhiễm virus corona chủng mới,” WHO trong 
khi đó nói. “Từ kinh nghiệm của chúng tôi với các chủng khác của virus corona, chúng tôi 
biết rằng loại virus này không thể tồn tại lâu trên một số đồ vật, ví dụ như thư từ hay kiện 
hàng.” 

Nhận thấy xu hướng có nhiều người nước ngoài từ chối nhận bưu kiện từ Trung Quốc, Bưu 
điện Trung Quốc cũng đã phải chính thức lên tiếng trên website của mình để trấn an khách 
hàng. “Ngay cả khi kiện hàng gửi đi nước ngoài đến từ một người nhiễm bệnh, kiện hàng này 
cũng không phải là một phương tiện truyền bệnh,” trang này viết. 


