
LIEN MINH HP TAC XA CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
VIET NAM Dc 1p — Tçr do — Hanh phñc 

S& JJLMHTXVN - VP Ha Ni, ngày tháng 9 nám 2021 

V vic cung cp thông tin van 
bàn lien quan den khu vrc kinh 
t tp th& hcip tác xã. 

KInh gui: -Lien minh Hçrp tác xã tinh, thành phô trirc thuc trung iiang 

- Các ban tham mru, dcm vj trtrc thuc 

D thông tin kjp th?ii các van bàn v chü trl.rang cüa Dàng, chInh sách, 

pháp lust cüa Nhà nu&c lien quan dn khu vrc kinh tê t.p th, hçip tác xã Va h 

thng lien minh hqp tác xã; giüp dan vj h thng hóa các van bàn thun lqi trin 

khai, th chüc thc hin hiu qua chrc näng, nhim vi d.rgc giao. 

Hang tháng, Lien minh HTX Vit Nam thng hcp các van ban cüa Dâng và 

chinh sách, pháp lu.t cüa Nba niIc gui các ban, dan vj, Lien minh HTX 

tinhlthành ph nghiên cru, tham khâo. Gtri kern Cong van nay phi lic van bàn 

tháng 8, tháng 9/202 1. 

Trân tr9ng! 

Noi nhân: TL. CHU TICH 
- Nhi.r trên; CH ' PHONG 
- Chü tich LMHTX\TN (dê baa cáo); 
- Lru: VT, VP, KTr. /;. ' 
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PHVLIJC 

(
IAt!WAN BAN YE CHU TRIf(NG CUA BANG vA CHINH SACH, PHAP LUAT CUA NIIA NIYaC LIEN 

rQJØEN KHU V1C JUN11 TE TiP THE, Hç1P TAC xA vA H THÔNG LIEN MINH HTX VI1T NAM 

(Ban hành kern theo Cong van s: /LMIHTXVN-VP ngay,/ tháng 9 nãm 2021 

cüa Lien minh HTX Vit Nam) 

So TT. Ten van ban Ni dung có lien quan Thèi hn hiu 

lyc 

VAN BAN CUA BANG 

Quy& djnh sO 77/QD-BCDKTTT Theo K hoach, dOi vci các cp üy Dãng tr Ca só dn Trung rnng gm: Quy& djnh cO 
ngày 03/8/2021 cüa Ban Chi do cp huyn, cp tinh; các b, ngành, doàn th trung hang và các ca quan hiu 1c thi hành 

Trung i.rcmg tOng k& 20 nm thirc có lien quan tO cht'rc thirc hin tOng k& tir tháng 6/2021 dn tháng k t1r ngày k 
hin Nghj quyét Trung uang 5 12/2021. 

khOa IX v tip tVc  dOi mâi, phát Lien minh HTX Vit Nam chü tn doân Cong tác ti các vüng: Tây 
trien Va nãng cao hiu qua kinh te 
tp the ban hành Kê hoch và Dé 

ctrcmg tOng k& 20 näm thirc hin 

Nguyen, Nam Trung b (8 tinh). 

Xây dirng Dir tháo Báo cáo tong kêt gri BO Kê hoach và Dâu tu. 

Nghj quy& sO 13-NQ/TW ngày Trtnic ngày 25/10/202 1: Lien minh HTX Vit Nam chü tn tO chüc Hi 
18/3/2002, Hi nghj 1.n thu 5, 

Ban Chip hành Trung uang 5 

nghj toàn quOc v tOng két 20 nàm thirc hin Nghj quy& trong lTnh virc 

phi nông nghip. Báo cáo két quán hi nghj v ca quan thu&ng trirc Ban 
chi djo (B K& hoch và Du tu) truâc ngày 30/10/2021. 

Tham di1r HOi  nghj quOc gia v tOng k& 20 nAm thrc hin Nghj quy& 

TW 5 khóa IX. 
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VAN BAN CUA QUOC HQI, UY 

BAN THIRING 'V  QUOC HQI 
Nghj quyt nay 

Nghj quy& s Diu 1. ChInh sách h trcl ngiRii lao dng bj ãnh hung bii dai  djch 
có hiu lrc thi 

03/2O21IUBTVQHI5 ngày CO\TID-19 hành k tü ngày 
24/9/2021 cüa UBTVQH ye 1. Sfr dyng khoãng 30.000 t' thng tr kt dir Qu bão him thAt nghip k). 
"Ban hành chinh sách h trçi dn ht näm 2020 d h trçl nguri lao dng thuc các d6i tiiçrng sau: 
nguii lao dng và ngithi sir ding 

lao dng bj ánh huâng bi a) Dang tham gia bâo him thAt nghip tai th&i dim ngày 30 tháng 9 

djch COVID-19 tir Qu bão 

niem thAt nghip" 

näm 2021 (khong bao gm nguii lao dng dang lam vic tai  ca quan 

nhà nu6c, th chirc chInh trj, t chirc chInh trj - xä hi, dan vj vu trang 
nhân dan vã dan vj sir nghip cong 1p  do ngân sách nhà nuâc bào dam 
chi thir?mg xuyen). 

b) DA ding tham gia báo him thAt nghip do chm dirt hcip dng lao 
dng hoc hcrp &ng lam vic trong khoãng thtii gian ti ngày 01 tháng 

01 nãm 2020 dn ngày 30 tháng 9 nAm 2021 có thyi gian dóng bào him 

thAt nghip ducic bào lixu theo quy djnh cia pháp 1ut v vic lam, không 
bao gm nguài huông lirang hiru hang tháng. 

2. Thii gian thrc hin vic h trçi ngir1i lao dng ti ngày 01 tháng 10 
nAm 2021 vàhoàn thành chm nhAt vào ngày 31 tháng 12 näm 2021. 

Diu 2. Chinh sách h trçr nguii sir ding lao dng bj ãnh hirOng bôi dai 

djch COVID-19 

Nguii sir di,ing lao dng quy djnh ti Diu 43 cira Lut Vic lam (khong 
bao gm ca quan nha nixâc, t6 chic chInh trj, t chic chinh trj - xà hi, 

dan vj vu trang nhãn dan và dan vi sir nghip cong 1p do ngan sách nhà 
nuàc bâo dam chi thithng xuyên) dang tham gia bâo him thAt nghip 
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truàc ngày 01 tháng 10 näm 2021 &rçrc giám mrc dOng tr 1% xu6ng 
bang 0% qu tin luang tháng cüa njiung ngthi lao dng thuc di 
flrqng tham gia bâo him tht nghip trong th&i gian 12 tháng, tü ngày 
01 tháng 10 nAm 2021 dn h& ngãy 30 tháng 9 n.m 2022. 

Diu 3. T chirc thi1ic hin 

1. Chinh phñ quy djnh cii th d6i tuclng duçrc h trçi quy djnh t?i  Diu 1 
và Diu 2 cüa Nghj quy& nay và mirc h trçi bão dam nguyen tc dóng 
— huong, chia sé, cong bang thi vài ngithi lao dng và ngtthi scr ding 
lao dng tham gia bão him that nghip; chl do các b, ngAnh hftu 
quan, các dja phixcing trin khai thirc hin chinh sách kjp thii, dung d6i 
ti.rçlng, cong khai, minh btch và hiu qua. 

2. Uy ban Thumg vi Quéc hOi,  Hi ding Dan tOc,  Uy ban Xä hOi,  Uy 
ban Tài chInh, Ngân sách, các Uy ban khác cüa Quc hi, Doàn dti biu 
Quc hi, Di biu Quc hi giám sat vic thi,rc hin Nghj quyt nay. 

3. Uy ban Trung ucing Mt trin T6 quóc Vit Nam, Tng Lien doàn Lao 

dng Vit Nam, th chirc dai  din ngtri sr ding lao dng và các t chute 
thãnh viên khác cUa Mt trn tham gia tuyên truyn, vn dng và giám 
sat vic thrc hin Nghj quyt nay. 

in VAN BÀN CUA CHINH PHU 

Ng1ij quy& 1 07/NQ-CP ngày 
11/9/202 1 phiên hQp Chmnh phU 

thu&ng k' tháng 8/202 1. 

ChInh phü yeu cu các bO,  cci quan, dja phining tIch crc trin khai hiu 
qua, quy& tam dura phong trào thi dua "Ca nuràc doàn kt, chung s1rc, 

dng lông thi dua phông, cMng và chin th&ng di djch COVID-19" 
vào thirc tin diii sng, xã hi. 
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C%1 th, thrc hin nghiêm nhtng thim vi, giãi pháp phông, ch6ng djch 
COVID- 19 theo k& 1un cüa Trung trang, B( Chmnh trj, Länh do chü 
ch6t, nghj quy& cüa Qu6c hi, ChInh phñ, chi dao  cüa Thu tithng Chlnh 
phü, Ban Chi do qu6c gia, dc bit là các Cong din s 1099/CD-TTg 
ngày 22/8/2021 và 11 02/CD-TTg ngày 23/8/2021, két lun cüa Thu 
tuàng Chmnh phü ti Hi nghj tr1rc tuyén toàn qu6c cüa Ban Chi dao 
quc gia vâi các dja phtrang v cong tác phông, chng djch COVID-19. 
Quán trit phtrong châm ly xà, phithng, thj trn là "pháo dài", ngtr&i 
dan là "chién sf", vIa là trung tam phic vi, vra là chü the trong phông, 
chng djch; chin thâng djch bnh là chin th.ng cüa nhân dan. Quyt 
tam không dé djch lan rng, nh.t là nhüng khu v,rc tr9ng yu nhu Thu 
do Ha Ni, các khu do thj lan tp trung dông dan Cu, khu cong nghip... 

Khin truang thrc hin tiêm vaccine khoa h9c, kjp thii, hiu qua, tp 
trung cho các d6i tixclng c.n thit nhix các lc luvng tuyén du, ngrnii 
cao tu61, ngu?ii có bnh l nn, ngu1i tai  khu vrc nguy ca rt cao, ti 
các dja bàn tr9ng dim clang có djch büng phát manh  và các khu vrc 
tr9ng yéu. Sam ngän chn, kiém soát djch bnh dé trâ lti trng thai 
"blnh thuing mâi" trên phm vi cá nuâc. Dng thii, tiép tiic chü trQng 

n djnh kinh t vi mô, kim soát lm phát, bão dam các can d& lan cüa 
nn kinh té; thrc hin dy dü, kjp thii các chInh sách an sinh xà hOi; 
báo dam an dan, an ninh, trt tier, an toàn xà hi, tháo gri khó khän, duy 
tn và phát tnién san xut, kinh doanh gait vai bão dam an toàn phông, 
cMng djch beth. 

Tip tic don d6c, chi do huàng dn cii the các dja phtrcing phông, 
ch6ngdjch 
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Giao nhim vi cho các b nganh ph& hqp vâi chInh quyn dja phuong 

trong ph?m vi chi'rc näng, nhim vii trin khai kjp thii, hiu qua các 
chinh sách h trçi theo Nghj quyt s6 681NQ-CP ngày 1/7/2021 cüa 
ChInh phil và Quyt djnh s6 23/202 1/QD-TTg ngày 7/7/2021 cüa Thu 
tuàng ChInh phu; rà soát, d xut si'ra dii, b sung theo hirâng don giãn 
hOa thU tiriC h so, rUt ngân thri gian nhm to diu kin tip cn chInh 

sách d dàng, nhanh chóng; dng thii tip tVc  rà soát, kin nghj chinh 

sách md nhm h trçi nguci lao dng, ngu?ii dan, ngu1i si'r dijng lao 
dng bj ãnh htrng bâi di djch COVID-19, bão dam lam tot cong tác 

an dan, an sinh xa hOi. 

2 
Nghi quyêt so 1 16/NQ-CP cUa 
ChInh phil ngày 24/9/2021 Theo do, ho trç bang tiên cho các dôi tuçlng sau: 

- Ngithi lao dng dang tham gia BHTN ti th&i dim ngày 30/9/202 1 
(Khong bao gm NLI) dang lam vic tui cci quan nhâ, nuâc, tO chirc 
chInh trl, tO chUc chInh trj - xa hi, don vj vii trang nhãn dan và don vj 
sir nghip cong 1p do NSNN bâo dam chi thi.thng xuyen). 
- NLD dà dfrng tham gia BHTN do ch.m dirt hcip dng lao dng hoc 
hçrp dng lam vic trong khoãng th&i gian ngày 01/01/2020 dn ht 
ngày 30/9/2021 có thii gian dóng BHTN dircrc bão liru (khOng bao 
gOm ngui hi.thng krang h.ru hang tháng). 
Muc h trq dra trên th?yi gian dóng BHTN nhirng chua hung trçr cp 

that nghip nhu sau: 
- Thii gian dOng BHTN duth 12 tháng: h trçi 1.800.000 dng/ngithi. 
- Th&i gian dóng BHTN tr dU 12 tharig dn duài 60 tháng: h trçl 
2.100.000 dOng/ngirii. 
- Thii gian dong BHTN tir dU 60 tháng dn drni 84 tháng: M trçr 

Thi gian thirc 
hin vic ho trçl 
NLI) tix ngày 
01/10/2021 vã 
hon thanh cham 
nhat vào ngày 
3 1/12/2021. 
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2.400.000 dng/ngithi. 
- Th.ii gian dóng BHTN tr diX 84 tháng dn duOi 108 thang: h trçi 
2.650.000 dng/ngtiii. 
- Thii gian dóng BHTN tr dñ 108 thang dn duâi 132 tháng: h trçl 
2.900.000 dng/ngu?i. 
- Thyi gian dóng BH1'N tr dü 132 tháng trà len: h6 trçr 3.300.000 
dng/nguii. 

Nghj quyét s 1O57NQ-CP ngày Miic tiêu ciXa Nghj quyt là tp trung khôi phic, phát trin hot dng 
09/9/2021 cüa Chinh phü v h san xu&t, kinh doanh cüa các doanh nghip, hçip tác xã, h kinh doanh N quyet nay 

trçi doanh nghip, hçrp tác xà, hO gän vài bào dam an toàn phông, chông djch COVID-19; ho trçi, tháo g có hiçu lic thi 

kinh doanh trong bôi cãnh djch kjp th&i các khó khän, vuàng mac, dim nghn can trà hot dng san hãnh k ti ngày 
Covid-19 xuât, kinh doanh, giàm thiu tôi da so doanh nghip, hcrp tác xa, hO kinh 

doanh tm ngirng hot dng, giài the, phá san do tác dng bài djch 
COVID-19. 
Dn ht näm 2021 phn du lu5 k it nht khoãng 1 triu hiçct khách 
hang là doanh nghip, hçip tác xà, hO kinh doanh duçic hiràng chinh sách 
tin diving ho trçl 1rng phó djch bnh. Di da so các doanh nghip, hcp tác 
xã, hO kinh doanh t?m  ngrng kinh doanh quay trâ li hot dng; thi1rc 
hin day dü, kp thri các chInh sách gia hn np thud; min, giãm thud, 
phi, tin thuê dat; ho trçr giàm tiên din, tiên nu6c, cuàc viên thông, các 
chinh sách ho trçi ngithi lao dng, nguäi siX dicing lao dng, dào to lao 
dng... cho các doanh nghip, hqp tác xà, hO kinh doanh gp khó khän 
do ânh huthig cüa djch bnh COVID-19. 

Co 04 nhóm nhirn v11, giái pháp chü yéu sau: 
1. Thwc hin quyêt liit,  hiu qua các bin pháp phdng, chông djch 
COVID-19, dóng thai tçzo diêu kin thun frxi cho doanh nhip, hqp tác 
xa, h5 kinh doanh phyc hói, duy trI và phát triên san xuát, kinh doanh 
gán vái báo dam an toànphông, chóng djch 
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- 
2. Dam báo n djnh san xuá"t, iwu thông hang hoá thông suOt, hiu qua, 
an toàn, khãcphic gián dogn chuôi cung &ng 
3. Ho tr cat giám chiphI, tháo gY khó khán ye tài chInh, dông tiên cho 
doanh nghip, hcip tác xâ, h5 kinh doanh 
4. Tgo diêu kin thun icr1 ye lao d5ng, chuyên gia. 

4 Theo K6 hoch, t6ng kt thi hành Lut HTX tp trung vào các nOi  dung 

cr ban: TInh hInh xay drng, ban hành, tuyen truyn, ph6 bin Lut HTX 

va các van bàn htrmg dn thi hành Lu.t HTX cUa các b, ngành, dja 

phucmg; tInh hInh t6 chirc b may cüa các ccr quan quân 1" nhà rnrâc ye 
kinh th tp th& HTX; tInh hInh t6 chüc thc hin cong tác quán 1 nhà 
rn.râc v& kinh t tp th, HTX, bao gm: Dang k, báo cáo, thanh tra, 

kim tra, xi:r 1 vi pham...; tInh hInh thrc hin các chInh sách h trçi, uu 

di cüa Nba rnxàc, tmnh hInh hçrp tác qu6c th; tInh hlnh phát trin kinh t 

tp th, HTX k ti'r khi Lut HTX näm 2012 có hiu lirc thi hành. 

Ben canh  do, dánh giá nhtng k& qua dat  duçrc, các tn tai, han ch& 
chixa th6ng nhAt, dng b cüa Lut HTX näm 2012 trong h th6ng pháp 
lut; rut ra nhUng nguyen nhãn, bài h9c kinh nghim và d xut, kin 
nghj các giài pháp tháo gi khO khn, phát huy nhüng k& qua dat  &rçlc, 

nâng cao hiu qua thi hành Lut HTX; kin nghj hoàn thin dng bO h 
th6ng pháp 1ut, th ch phát trin kinh t tp th& HTX. Dng thôi, d 
xut, kin nghj slra d6i, b6 sung các ni dung cüa Luât HTX và các van 
bàn pháp 1u.t cO lien quan. 

Thri gian xay drng va trin khai thirc hin k hoach T6ng k& thi hành 

Lust HTX ffi tháng 7/2021 dn tháng 12/2021. Cii th& tir tháng 7 dn 
tháng 10/2021, t6ng kt tai  các b, cci quan, dja phumig, trong dO, 

UBND các tinh, thành ph6 trrc thuc trung inrng tin hành t6ng kát thi 

Quyt djnh có 

hiu 1irc thi hành 
k tir ngày k. 

Quy& djnh S6 76/QD-BCDK FYI 
ngày 02/8/2021 cüa Phó Thu 

tixàng ChInh phU Lê Minh Khái, 
Trtr&ng Ban ChI dao  d6i mâi, 
phát trin kinh th tp th& hcp tác 
xä ban hành K hoach t6ng kt 10 
nám thi hânh Lut Hçip tác xà 
nm 2012. 
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hành Lut và th chixc Hi nghj Tng két thi hãnh Lust 6 2 cp: Cp 
huyn trong tháng 9/2021; cp tlnh trong tháng 10/2021. 

Tir tháng 7 dn tháng 10/202 1 khào sat thirc t và xây dirng báo cáo 
chuyên d. Tr thang 10 dn tháng 12/2021, thng k& toàn quc. 

5 Quy& djnh s 79/QD-BCDK1TT 
ngày 09/8/2021 cUa Ban Chi dao  
di mài phát trin kinh t tp th& 
hçip tâc xA ban hãnh kern theo 
Quy ch hot dng cüa Ban Chi 
do Trung 1.rong thng kt 20 näm 
th%rc hin Nghj quyt Trung ucrng 
5 khóa IX ye tiep tiic d6i mài, 
phát trien vanang cao hiu qua 
kinh te tap the 

Ban Chi dao  Trung irang tng k& 20 nm thrc hin Nghj quyét Trung 
ucing 5 khóa IX v tip tiic di mài, phát trin và nãng cao hiu qua kinh 
t tp th (sau day gçi tt là Ban Chi dto) ducic thành 1p theo Quyt 

Quy& djnh có 
hiu lirc thi hành 
k tir ngày k. 

djnh s6 887/QD-TTg ngày 07 tháng 6 nám 2021 cüa Thu ttr(mg ChInh 
phü và chju trách nhim tnx1c Thu tuâng ChInh phU và thirc hin thim 
viii thng kt 20 n.m thirc hin Nghj quyt Trung ucing 5 khóa IX ye tip 
tic dei mâi, phát trin va nãng cao hiu qua kinh th tp the (sau day gi 
tt là Nghj quyt 1 3-NQ/TW). 

Thithng trirc Ban Chi dao  là BO K hoach và D.0 tu; giüp vic cho Ban 
Chi dao  và Thithng trirc Ban Chi dao  là T Biên tp và Van phông di 
mOi, phát trien kinh th tp th& hçrp tác xâ (tren ci sâ si'r ding b may 
cüa Cic Phat trien Hçip tác xä - B Ke hoach và D.0 tu và cong chic 
kiêm nhim, bit phái cüa các b, ca quan khác có thành viên tham gia 
Ban Chi dao). 

Deng chI Lé Minh Khái, BI thu Trung hang Dãng, Phó Thu tuàng 
ChInh phU, Tnthng ban Chi dao 

Dng chI Nguyn ChI Dung, Uy viên Trung uang Dãng, B truYng B 
Ke hoach và D.0 tix, Phó Truâng ban Chi dao  thumg trirc 

Dng clii Lê Minh Hoan, Uy viên Trung uang Dãng, B truàng B 
Nong nghip va Phát trien nông thôn, Phó Tnxing ban 
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Dng chI Nguyn Ngpc Bão, Chü tjch Lien minh Hçrp tác xâ Vit Nam, 
Phó Tru&ng ban Chi dto 

Trong s các üy viên cüa Ban Chi do có 01 Dng chI Phó Chñ tch 

Lien minh Hqp tác xã Vit Nam, Uy viên. 

6 Nghj quyt s 97/NQ-CP ngày 
28/8/202 1 ctia Chinh phü v 
phxang an h trçi giãm tin din, 
giàm giá din (dcit 5) cho các 
khách hang sü dung 

ChInh phü thng nht phucmg an ho trçi giãm tin din, giám giá din 
(dçt 5) cho các khách hang sCr ding diti bj ãnh hrnng cüa djch Covid- 
19 nhu d xut cüa B Cong Thuang tai  van bàn s 523/BC-BCT ngày 
23 tháng 8 näm 2021 neu trên. 

Giao B Cong Thuing chü tn, phói hqp vâi B( Tài chInh và các cci 
quan lien quan t chxc trin khai thirc hin theo dung trinh tir, thu tic 
và quy djnh pháp 1ut, bão dam chat chë, dung d6i tlIng, không d triic 
ku chInh sách; chju trách nhiêm toàn dn v nOi  dung, s 1iu báo cáo 
và dê xut. 

Nghj quy& có 
hiu 1'rc kê tr 

ngày k ban 
hành. 

IV Van bàn cüa B ngành lien 
quan dn chinh sách h trçr cho 
ngtrô'i dan do ánh htrOng cüa 
di djch Covid - 19 

Thông tir s 68/202 1/'IT-BTC 
ngày 06/8/202 1 cCia B Tài 
chInh quy djnh m1rc thu mt s 
khoân phi, 1 phi trong linh vrc 
thu y nh.m h trçi, tháo gc khó 
khin cho d& tuqng chju ành 
hi.r&ng bâi djch Covid-19. 

Mi'rc thu mt s khoãn phi, 1 phi trong linh vrc thu y thrçuc giàm 50% 

so vâi Thông tir s 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 cüa B Tài 
chInh. 

Thông tu có hiu 

1c tr ngày 
06/8/2021 den 

ht ngày 
31/12/2021. 
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2 
Thông tu s6 14/2021/TT-NHNN 
ngây 07/9/2021 cüa Ngân hang 
Nhà nucc Vit Nam stra doi, bo 
sung mt s diu cüa Thông tu s 
01/20201TT-NHNN ngày 
13/3/2020 cUa Thong d6c Ngân 

"Diu 4. CU Cu 1i thii han  tth fl7 

T6 chüc tIn ding, chi nhánh ngãn hang nuàc ngoài co cu 1a  th?ii  han  
trá nçc dôi vài so du nçi g& vA/hoc lAi cüa khoãn ncr (bao gm cà các 
khoãn ncr thuc phm vi diu chlnh cüa Nghj djnh so 55/2015/ND- 

Thông tu nay có 
hiu 1c tr ngày 
07 tháng 9 nm 
.2021. 

CP ngày 09 tháng 6 näm 2015 cüa Chinh phü v chInh sách tin ding 
phic vit phát trin nông nhip, nông thôn (dA duçic sira di, b sung)) hang Nhà nuâc Vit Nam quy 

djnh v vic th chüc tin diing, chi khi dáp xng dy dü các diêu kin sau day: 
nhánh ngan hang flucic ngoài CO • Phát sinh truàc ngày 01/8/2021 tr hoat dng cho vay, cho thuê tài 
cu 'aj thri han  trã ncr, mien, giám 
lAi, phi, gill nguyen nhóm nq 
nhAm h trçr khách hang chju 

chinh. 

2. Phát sinh nghia vi,i trá ncr gôc vàJhoc lAi trong khoãng thyi gian tr 

hurng viii djch Covid-19. ngày 23/01/2020 den ngày 30/6/2022. 

3. S dir nçi cUa khoãn ncr dirçic Ca c.0 1.i thii han  trà nçi khi thuc)c mt 
trong các trixàng hçip sau day: 

a) S du ncr cOn trong han  hoc qua han  dn 10 (mu?ii) ngày k tr ngày 
dn hn thanh toán, thii h trá ncr theo hcrp dng, thOa thun, tth tnthng 
hcrp quy djnh tai  dim b, dim c, dim d Khoãn nay; 

b) S du ncr cüa khoãn ncr phát sinh truâc ngày 23/01/2020 và qua han 
trong khoãng thxi gian tr ngày 23/01/2020 den ngày 29/3/2020; 

c) S du nq cüa khoán ncr phát sinh tr ngày 23/01/2020 den truOc ngay 
10/6/2020 và qua han  truâc ngày 17/5/202 1; 

d) S dir ncr cüa khoán ncr  phát sinh tr ngày 10/6/2020 dn trixàc ngày 
01/8/2021 Va qua han  tlr ngày 17/7/2021 den truâc ngày 07/9/2021. 

4. DuçIC t chi'rc tin diving, chi nhánh ngân hang rnrâc ngoài dánh giá 
khách hang không có khá nAng trã nq dung han  ncr g6c vàlhoc 1Ai theo 
hçrp dng, thOa thun do doanh thu, thu nhp st giãm btri ãnh huông 
cüa djch Covid-19. 
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5. Khách hang co d nghj duqc c c&u 1i thi hn trã n và t6 chtrc tin 
di,ing, chi nhánh ngân hang nuc ngoài dánh giá khách hang có khã näng 
trã nçi day dü n gôc và/hoc läi theo thai h.n trã nq &rçic ca câu 1i. 

6. T chirc tin dmg, chi nhánh ngan hang rnthc ngoài không th%rc hin 
cc câu 1i thai han  trá ng dôi vâi khoân nçi vi pham quy dnh pháp 1ut. 

7. ThM gian c cu 'a  th&i hn trá n (k cá tnrang hqp gia han  nq) phü 
hqp vâi mirc dO ánh hithng cia djch Covid -19 dôi vài khách hang vâ 
không vuçit qua 12 tháng k tr ngày t chc tin ding, chi nhánh ngân 
hang nuàc ngoãi thirc hin cci câu 1ti thai han  trà nçi hoc k ti'r ngày 
den hn cña tang so du nçi duçic cci câu 1i thai hn trã nçi. 

8. Viêc thirc hin co cu lai thii han  trà nç cho khách hang thrc hin 
den ngày 3 0/6/2022." 

2. Sra di, b6 sung Diu 5 nhu sau: 

"Diu 5. Min, giãm läi, phi 

1. T chi'rc tin ding, chi nhárih ngân hang nuâc ngoâi quy& djnh vic 
mien, giâm lãi, phi theo quy djnh nOi bO dôi vâi so du nç cUa khoãn nçi 
phát sinh tnxâc ngày 01/8/2021 tr hoat dng cap tin ding (trCr hoat dng 
rnua, dâu tu trái phiêu doanh nghip) ma nghia vi trâ nçi gôc vWhoc lâi 
den han thanh toán trong khoãng th?yi gian tr ngày 23/01/2020 den ngày 
3 0/6/2022 Va khách hang không có khã näng trã nçi dUng hin nç g6c 
vàIhoc lãi theo hgp dong, thôa thun do doanh thu, thu nhp s1it giàm 
bôi ãnh huang cUa djch Covid -19. 

2. Vic thirc hiOn  min, giãm 1i, phi cho khách hang theo quy djnh tai 
Thông tu nay thc hin den ngày 3 0/6/2022." 

3. Sfra di, b sung khoân 2 Diu 6 Thông tix s6 01/2020/TT-N}INN (dä 
duçc sra dôi, bô sung bai khoán 4 £iêu 1 Thông ttr so 03/20211T'T- 
NHNN ngày 02 thang 4 näm 2021 cU Thông dôc Ngãn hang Nhà nithc 
Vit Nam si'ra d6i, bô sung mOt  so dièu cUa Thông ttr s 01/2020,T1'- 
NHNN) thu sau: 
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"2. T6 chCrc tIn ding, chi nhánh ngân hang nuOc ngoài duçic gift nguyen 
thorn nçi d phân 1oi theo quy djnh cüa Ngân hang Nba nuOc Vit Nam 
ye phãn loai nçi trong hot dng cüa to chirc tin ch1mg, chi nhánh ngãn 
hang niiâc ngoài dôi vài so dix nçi duçxc Co câu lai  th?yi hn trà ncr, mien, 
giàm 1i quy djnh tai  Diu 4 và Diu 5 Thông tix nay cüa khoãh ncr phát 
sinh tü ngày 23/01/2020 den truàc ngãy 01/8/2021 nhu sau: 

a) Gift nguyen nhOm ncr dä phân 1oi ti thii dim gn nMt tnrâc ngày 
thirc hin ccr câu lai  thri hn trá ncr lan du doi vài so dix ncr quy djnh 
tai dim a khoán 3 Diêu 4 Thông tu nay; 

b) Gift nguyen nhOm ncr dä phân 1°aj tai th?ri dim g.n nhAt truàc ngày 
khoán ncr bj chuyên qua h?n  dôi vài so du nç quy djnh ti dim c, dim 
d khoãn 3 Diêu 4 Thông tir nay; 

c) Gift nguyen nhOm ncr dã phân loai tai  thri dim g.n nMt trixâc ngáy 
thic hin rnin, giãm lài lan dâu dôi vâi so dix ncr quy djnh tai  Dieu 5 
Thông tu nay." 

V Van ban pháp 1ut lien quan 
dn h thng Lien minh hqp tác 
xà Vit Nam 

Nghj djnh S6 81/ND-CP ngày D6i tuçing duçrc min h9c phi trong dO có: "12. H9c sinh, sinh viên hçc Ng1ij djnh nay cO 
27/8/202 1 cüa Chinh phü quy tai  các co sâ giáo dic ngh nghip và giáo dic dai  hgc nguri dan tc hiu h1rc ttr ngày 

djnh v ccr ch thu, quán 1 hpc thiu S6 cO cha hoc mc hoc cà cha và mc hoc ông bà (trong trithng 15 tháng 10 nãm 
phi d6i vth co sâ giáo diic thuc hçrp a vai ông bà) thuc h nghèo và hO c.n nghèo theo quy djnh cila 2021 và thay the 

h th6ng giáo diic qu6c dan và Thu tiRing ChInh phü; 17. Ngtrôi t6t nghip trung hyc co sâr hyc tiep Nghj djnh 
chInh sách min, giãm hyc phi, 
h trçi chi phi hyc tip, giá djch vi 

trong linh vrc giáo diic, dao tao 

len trinh dO trung cap. 86/2O15TNTD- 

ngây 02 
tháng 10 nàm 
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Không thu h9c phi có thyi han: "Khi xãy ra thiên tai, djch bnh, các sij 2015 c1ia ChInh 

• kiin bAt khá kháng do co quan có thAm quyn Cong b6; thy theo mirc phu quy djnh ye 

và phtm vi thit hai,  Uy ban nhán dan cAp tinh trInh Hi dng nhân dan Co che thu, quãn 

cAp tinh xem xét, quyt djnh không thu hc phi trong thai h?n  nhAt djnh 1 hc phI doi vâi 

d6i vài tré em h9c mu giáo va h9c sinh ph thông cong 1p, hc co si giáo diic 

hçc ti co si giáo diic thu&ng xuyen theo chuang trInh giáo diic ph thUpC hç thong 

thông thuc vüng bj thiên tai, djch bnh, viIng xáy ra các sir kin bAt giáo dic quoc 

khã kháng.". dãnvà chInh sách 

mien, giâm hQc 
Ho So thu tic thrc hin mien giãm h9c phi, ho trçi chi phi h9c tap, ho phI, h trcl chi phi 
trçi tiên dóng h9c phi dôi vOi ngithi h9c tai  các co sâ giáo diic mâm hQc tp t1r näm 
giao dic ph thông, giáo diic thung xuyên, giáo dic nghe nghip và h9c 2015 - 2016 
giáo dic di h9c: den nAm hQc 

"2. Trinh tr thirc hin: 2020 - 2021. 

Trong vông 45 ngày lam vic k ti'r ngày khai giãng näm hQc, cha mc 

(hoc ngtthi giám h) tré em mm non, hc sinh ph thong, h9c viên 

h9c ti Co sâ giáo diic thuing xuyên; hçc sinh, sinh viên, hyc viên h9c 
.r các co s& giáo dtic ngh nghip và giáo diic di h9c thuc dôi tuclng 

duçic min giàm hQc phi, h trçi tin dóng h9c phi, chi phi hçc tp np 

Don (theo mu ti Phii 1ic II; Ph 1ic III; Phii 1iic IV; Phii 1irc V; Phi 

hic VI, Phi 1c VII Nghj djnh nay) và bàn sao chrng thirc hoc bàn sao 

kern ban chinh d di chiu hoc bàn sao tir si g6c mt trong các giAy 

to thrçic quy djnh ti khoàn 1 Diu nay d mirth chi'rng thuc di tuçlng 

min, giám h9c phi và h trq chi phi h9c tp gi'ri cci sO giáo dc theo 

hinh thrc np trrc tip hoc qua buu din hoc h thing giao djch din 

ti'r. 
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3. Trách nhim xét duyt vã th.m djnh h sa: 

c) EMi vói ca sà giáo dic ngh nghip và giáo diic dai  hQc cong l.p: 
Trong vông 10 ngày lam vic k ttr khi nh.n dixçic dan d nghj min, 
giãm hQc phi, Thu triràng ca sâ giáo dic ngh nghip va giáo diic di 

h9c cong 1p có trách nhim xét duyt h sa và quyt djnh min, giàm 

h9c phi d6i vài h9c sinh, sinh vien và hQc viên; dng thii 1p danh sách 

hc sinh, sinh vien, h9c viên duçic min, giãm h9c phi theo mâu quy 

djnh tai  Ph 1iic IX g1ri ca quan quãn l cp trên trrc tip. Ca quan quán 

1 c&p trên thm djnh, 1p  dr toán kinh phi theo mu quy djnh tai  Ph 
li,ic X gl'ri B Tài chInh t6ng hçip, tr1nh cp có thm quyn b trI kinh 
phi thirc hin trong dir toán ngân sãch hang nam; 

"Ca ch min giám h9c phf, h trçi chi phi h9c tp và h trçl dóng hQc 

phi 

3. Nhà nuâc cp trirc tip tin min, giãm hc phi cho các d6i tuçing 

thuc din &rçic min, giàm hQc phi theo h9c tai  các Ca si giáo dic 
mm non dan 1p, Px th%ic, ca s& giáo dic ph6 thong, giáo di4ic ngh 
nghip.... theo mi'rc hQc phi do ca quan có thm quyên quy djnh trong 

các ca s?i giáo diic ngh nghip, giáo dic dai  h9c cOng 1p chua tr dam 

bào chi thu&ng xuyen tuang üng vài các nhóm ngành, chuyên ngành 

quy djnh tai  Diu 10 và Diu 11 Nghj djnh nay." 

Kinh phi thrc hin ch di min, giãm hQc phi cho các ca s& giáo diic 
cong lap: "b) Co sô giáo diic ngh nghip và giáo dic dai  hQc Cfl ci'r 
murc thu hQc phi tuang ring vâi ffing ngânh, ngh dao tao  cüa trithng 
(khong vuçlt qua m(ic trn hQc phi quy djnh tai  Nghj djnh nay d6i vâi 
ca só giao diic ngh nghip và Ca si giáo dic dai  h9c chua tr dam bào 
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chi thix?ng xuyen) và s luçing d& tuçYng min, giãm hQc phi 1p danh 

sách, xay dung dir toán kinh phi gui ci quan dir toán cp trên thm dlnh, 

tng hçip gui cu quan tài chinh cüng cAp d tang hqp trmnh cAp có thAm 

quyn b tn dir toán kinh phi thrc hin. 

Can cir quy& djnh giao dir toan ngân sách nhà nuâc cüa Thu tuàng 

Chinh phü: "...2. Các bQ, ngânh, ccT quan trung i.rang quyt dinh phân 

b kinh phi cAp bü min, giám hçc phi, h trçi chi phi hc tp cho các 

ci sâ giáo dc ngh nghip và giáo diic dai  h9c cong 1p trrc thuc theo 

ch d quy djnh.". 

2 
Quyt dnh s 1575 QD-TTg 
ngày 22/9/2021 cüa Thu tiràng 
ChInh phü phê duyt biên ché 
cOng chuc hx&ng hang tr ngãn 
sách nhà nuâc cüa các cci quan 
hành chInh nhà nuóc vâ biên chê 
cüa các Hi cO tInh chat däc thu 
h d h 

2022
ong p ?fl  vi ca flU C 

Theo do, thng biên ch cOng chirc näm 2022 cüa các ca quan, t6 chxc 
hãnh chinh nba rnrOc, C quan Dii din cüa Vit Nam & nuàc ngoài 
(khong bao gôm biên ch cüa B Cong an, B Quôc phông Va can bO,  
cOng chuc cap x), biên ch cüa các Hi có tlnh chat dc thu hot dung 
trong phtm vi cà nrac và biên ch cong chüc dr phOng là 256.685 biên 
chê. 
,. . . 

Hi cO trnh chat dc thu hot dçng trong phm vi cã rnràc là 686 bien 
ché, trong dO riêng Lien minh HTX Vit Nam là 172 biên ch. 

Quyêt djnh 
nay cO hiu lirc 
tr ngày 
22/9/2021. 
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