UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
VĂN PHÒNG
Số: 833 /VP-HCC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 6 năm 2019

V/v phối hợp xây dựng quy
trình điện tử đối với việc xác
định nghĩa vụ tài chính trong
giải quyết TTHC lĩnh vực đất
đai theo chỉ đạo của Chủ tịch
UBND tỉnh tại Công văn
số 1824/UBND-KSTTHC
ngày 16/4/2019

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh;
- Chi cục Thuế thành phố;
- VNPT Quảng Ngãi.

Kể từ ngày 01/7/2019, các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực đất
đai, lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm do hộ gia đình, cá nhân thực hiện trên
địa bàn thành phố Quảng Ngãi sẽ chuyển về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Trung
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND
tỉnh Công văn số 1824/UBND-KSTTHC ngày 16/4/2019 (sau đây gọi tắt là Công
văn số 1824).
Qua khảo sát việc việc trao đổi thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính
trong giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai tại Trung tâm hành chính công thành phố
với Chi cục Thuế thành phố chủ yếu trao đổi qua hệ thống thư điện tử miễn phí
Gmail. Việc các cơ quan Nhà nước sử dụng Gmail để trao đổi công việc là hành
vi bị cấm theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3895/UBND-VX
ngày 20/7/2016 và không đúng quy định tại Điều 7 Quyết định số 339/QĐ-UBND
ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa cơ quan Thuế
và cơ quan Đăng ký đất đai trong việc trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để
xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Vì vậy, để
đảm bảo việc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh
tại Công văn số 1824 có chất lượng, thống nhất, khoa học, đạt hiệu quả và đảm
bảo tiến độ, Văn phòng UBND tỉnh trân trọng đề nghị:
1. Cục Thuế tỉnh chỉ đạo Chi cục Thuế thành phố khẩn trương phối hợp, tạo
điều kiện thuận lợi để VNPT Quảng Ngãi (đơn vị cung cấp Phần mềm Một cửa
điện tử dùng chung trên địa bàn tỉnh) khảo sát, xây dựng quy trình xử lý điện tử
để cấu hình trên Phần mềm quản lý của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
đối với việc xác định nghĩa vụ tài chính trong giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai
dựa trên nguyên tắc, hình thức và nội dung phối hợp, trình tự trao đổi thông tin đã
được UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 19/4/2018.

2. VNPT Quảng Ngãi chủ động liên hệ Chi cục Thuế thành phố để sắp xếp
thời gian làm việc và báo cáo kết quả về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày
20/6/2019 để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.
Văn phòng UBND tỉnh trân trọng đề nghị Cục Thuế tỉnh, Chi cục Thuế
thành phố, VNPT Quảng Ngãi quan tâm, phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các Sở: Thông tin và Truyền thông,
Tài nguyên và Môi trường;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- Văn phòng ĐKĐĐ: tỉnh,
Chi nhánh thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP, NNTN, KSTTHC,
HCC, CBTH;
- Lưu: VT, HCC (pvt).
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