
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Cách Thiết Lập Tài Khoản Trực Tuyến của 
IRS để Truy Cập Thông Tin Thuế 

KIỂM TRA CÁC KHOẢN THANH TOÁN TÁC ĐỘNG KINH TẾ 
Những người nhận được ít hơn số tiền đầy đủ có thể kiểm tra số tiền của khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ nhất và 
thứ hai của họ để tính chính xác bất kỳ khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020 nào mà họ có thể đủ điều kiện nhận 
trên tờ khai thuế năm 2020.  

•  Số tiền Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên và thứ hai có thể được tìm thấy trên vấu “Tax 
Records” (Hồ Sơ Thuế). 

•  Số tiền sẽ hiển thị là “Economic Impact Payment” (Thanh Toán Tác Động Kinh Tế) cho lần thanh 
toán đầu tiên và “Additional Economic Impact Payment” (Thanh Toán Tác Động Kinh Tế Bổ 
Sung) cho lần thanh toán thứ hai. 

•  Đối với những cá nhân là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế, mỗi người phối ngẫu sẽ cần đăng 
nhập vào tài khoản của riêng mình để xem phần thanh toán của họ. 

Để biết thêm thông tin về khoản tín thuế, hãy xem trang Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020 tại 

MỌI NGƯỜI CŨNG CÓ THỂ: 
•  Thanh toán trực tuyến 
•  Xem các tùy chọn kế hoạch thanh toán và yêu cầu một kế hoạch thông qua Thỏa Thuận 
Thanh Toán Trực Tuyến 

•  Truy cập hồ sơ thuế thông qua Nhận Bản Ghi 

www.irs.gov/account 

ĐÂY LÀ CÁCH ĐỂ BẮT ĐẦU CHO NGƯỜI DÙNG MỚI: 
•	 Hãy đến IRS.gov và chọn “Xem Tài Khoản của Quý Vị” 
•	 Chọn nút “Đăng nhập vào Tài Khoản Trực Tuyến của quý vị (tiếng Anh)” 
•	 Bấm vào “Create Account” (Tạo Tài Khoản) 
•	 Vượt qua xác thực “Truy Cập An Toàn”. Các cá nhân phải xác thực danh tính của mình để 
tiếp tục thiết lập tài khoản. Xem IRS.gov/secureaccess để biết chi tiết 

•	 Tạo hồ sơ. 

IRS.gov/rrc. 

HƠN NỮA, NGƯỜI ĐÓNG THUẾ CÓ THỂ XEM: 
•	 Số tiền nợ, được cập nhật trong ngày theo lịch hiện tại 
•	 Chi tiết số dư theo năm 
•	 Lịch sử thanh toán và mọi khoản thanh toán đã lên lịch hoặc đang chờ xử lý 
•	 Thông tin chính từ tờ khai thuế gần đây nhất 
•	 Thông tin chi tiết về kế hoạch thanh toán, nếu có 
•	 Bản sao kỹ thuật số của các thông báo hoặc thư chọn lọc của IRS (trong vấu Message 
Center (Trung Tâm Thông báo)) 
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http://www.irs.gov/account
https://www.irs.gov/vi/newsroom/recovery-rebate-credit
https://www.irs.gov/vi/payments/view-your-tax-account
https://www.irs.gov/vi/individuals/secure-access-how-to-register-for-certain-online-self-help-tools
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