Ngày 06/12/2021, Chính ph ã ban hành Ngh nh 107/2021/N-CP sa i Ngh nh 61/2018/N-CP v thc
hin c ch mt ca, mt ca liên thông trong gii quyt th tc hành chính. Theo ó, ngoài vic thc hin các quy
nh trong tip nhn, gii quyt th tc hành chính, cán b, công chc, viên chc thc hin thêm mt s nhim v s
hóa h s, kt qu gii quyt th tc hành chính.
Ngh nh cng b sung quy nh v trách nhim ca doanh nghip cung cp dch v bu chính công ích là b trí
ngi làm vic ti B phn Mt ca áp ng yêu cu thc hin nhim v khi c giao m nhn mt hoc mt s công vic trong
quá trình hng dn, tip nhn, s hóa h s, tr kt qu gii quyt th tc hành chính theo quy nh pháp lut.
áng chú ý, ti B phn Mt ca, bên cnh vic b trí khu vc cung cp thông tin, th tc hành chính; khu vc tip
nhn và tr kt qu c chia thành tng quy tng ng vi tng lnh vc khác nhau;… thì theo quy nh mi, có th t
chc quy hng dn hoc quy dành riêng cho ngi cao tui, ph n mang thai, ngi khuyt tt. Khuyn khích vic
tích hp các dch v tin ích b tr, phc v nhu cu ca t chc, cá nhân khi n giao dch ti B phn Mt ca.
ng thi, b sung quy nh liên quan n vic np phí, l phí gii quyt th tc hành chính trc tuyn nh sau: c quan, t
chc nhn tin phi thc hin chuyn toàn b s tin thu t l phí vào ngân sách nhà nc theo úng thi hn c quy nh
ca pháp lut chuyên ngành; i vi s tin thu t phí thì phi chuyn toàn b s tin ã thu trong k vào tài khon phí
ch np ngân sách theo quy nh ca pháp lut chuyên ngành. Trng hp cha có quy nh ca pháp lut
chuyên ngành thì thi hn chuyn tin vào ngân sách nhà nc trong 24 gi tính t thi im thanh toán, tr trng
hp thc hin thanh toán qua H thng thanh toán in t liên ngân hàng Quc gia, thc hin theo quy nh v thi
gian làm vic áp dng i vi H thng này.
Ngh nh này có hiu lc t ngày ký./.
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