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THÔNG BÁO 

Triển khai cung cấp dịch vụ: “Thanh toán trực tuyến 

 nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực  

đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia”  

 

Căn cứ Công văn số 8298/UBND-KSTT ngày 14 tháng 12 năm 2020 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai cung cấp dịch vụ thanh toán trực 

tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai; Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 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 lĩnh vực đất đai cho hộ gia 

đình, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia” kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2020. 

Theo đó, đối với các hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc đối tượng 

hộ gia đình, cá nhân giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ 

phận Một cửa các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, công dân có thể thanh 

toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia sau khi nhận được 

thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính của cơ quan Thuế. Công dân tiến hành đăng ký 

tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn) và 

thực hiện các bước thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính theo nội dung Hướng dẫn 

đính kèm theo Công văn này. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa 

phương phối hợp phổ biến, thông tin, tuyên truyền rộng rãi để cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động tại đơn vị và Nhân dân biết, sử dụng dịch vụ./. 

 
 

 

Nơi nhận: 

- Cục Kiểm soát TTHC (b/c); 

- CT, PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Các Hội, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Đài PT&TH tỉnh, Báo Bình Định; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- LĐ, CV VP UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học – Công báo tỉnh; 

- Lưu: VT, PVHCC, KSTT.  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Võ Gia Nghĩa 

 

 



 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH  

 
  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN  

Thực hiện quy trình thanh toán trực tuyến  

nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực  

đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia  

(Tài liệu lưu hành nội bộ)  

  

   

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

 

 Bình Định, tháng 12 năm 2020    

  

 

 



Quy trình thanh toán thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện 

thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng Dịch vụ 

công quốc gia: 

BƯỚC  NỘI DUNG  

1  

Mở trình duyệt web: Chrome, Cốc Cốc, Mozilla FireFox, IE,…  

  

2  

Vào  địa  chỉ  website  cổng  dịch  vụ  công quốc gia:  

https://dichvucong.gov.vn/   

  

3  

Nhấn chọn Đăng nhập  

  
 

Điền thông tin tài khoản và thực hiện đăng nhập  

  

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/


4  

Vào chức năng Thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai  

  
5  Nhấn chọn Dịch vụ thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai   

 
6 Nhập mã hồ sơ và chứng minh nhân dân của người sử dụng đất, người 

chuyển nhượng hoặc người nhận chuyển nhượng đất và tài sản gắn liền với 

đất 

 

 
7 Nhấn chọn Tra cứu 

 
 

 



8 Chọn mục thanh toán và nhấn thanh toán 

 
9 Chọn Ngân hàng để thanh toán và nhấn chọn Thanh toán 

 
10 Thông báo thanh toán thành công 
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