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1. Đến 2025, cả nước có trên 3.000 hợp tác xã ứng dụng 
công nghệ cao vào sản xuất

Ngày 22/7/2021, Thủ tướng Chính 

phủ đã ban hành Quyết định 

1318/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế 

hoạch phát triển kinh tế tập thể, 

hợp tác xã giai đoạn 2021-2025. 

Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 

2025 của Kế hoạch như sau:

Cả nước có khoảng 134 nghìn tổ hợp tác xã với 1,8 triệu thành viên, 35 

nghìn hợp tác xã với 7,1 triệu thành viên, 210 liên hiệp hợp tác xã với 

1.100 hợp tác xã thành viên. Tỷ lệ cán bộ quản lý hợp tác xã tốt nghiệp 

cao đẳng, đại học đạt ít nhất 24%. Số hợp tác xã hoạt động đạt loại tốt, 

khá chiếm trên 60% tổng số hợp tác xã. Cả nước có trên 3.000 hợp tác 

xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản.



Bên cạnh đó, Kế hoạch đề ra các 

giải pháp bao gồm: Tăng cường 

công tác tuyên truyền, vận động, 

quán triệt cho cán bộ, người dân 

về vị trí, vai trò, tầm quan trọng 

của kinh tế tập thể.

Hoàn thiện thể chế, xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh. Củng 

cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về 

kinh tế tập thể, hợp tác xã. Hỗ trợ, nâng cao hiệu quả hoạt động của 

các tổ chức kinh tế tập thể, tăng cường hợp tác quốc tế.

2. Tái cấp vốn 7.500 tỷ đồng đối với Ngân hàng Chính 
sách xã hội để hỗ trợ doanh nghiệp khó khăn

Ngày 21/7/2021, Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam ban hành Thông tư 

10/2021/TT-NHNN về việc quy 

định về tái cấp vốn đối với Ngân 

hàng Chính sách xã hội theo 

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg 

ngày 07 tháng 7 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định về 

việc thực hiện một số chính sách 

hỗ trợ người lao động và người sử 

dụng lao động gặp khó khăn do 

đại dịch COVID-19.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước 

quyết định tái cấp vốn 7.500 tỷ 

đồng đối với Ngân hàng Chính 

sách xã hội để cho người sử dụng 

lao động vay, lãi suất tái cấp vốn



là 0%/năm, lãi suất tái cấp vốn quá hạn là 0%/năm. Thời hạn tái cấp 

vốn là 364 ngày, tính từ ngày tiếp theo liền kề ngày Ngân hàng Nhà 

nước tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội.

Bên cạnh đó, thời hạn giải ngân 

tái cấp vốn tính từ ngày ký khế 

ước nhận nợ đầu tiên đến hết 

ngày 31/12/2022 hoặc đến khi 

giải ngân hết 7.500 tỷ đồng tùy 

theo điều kiện nào đến trước.

Ngoài ra, Ngân hàng Chính sách xã hội phải trả hết nợ gốc vay tái cấp 

vốn cho Ngân hàng Nhà nước từ tiền trả nợ của người sử dụng lao động 

vay khi khoản vay tái cấp vốn đến hạn. Trường hợp đến hết ngày 

05/4/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội không giải ngân hết số tiền 

được tái cấp vốn thì phải trả Ngân hàng Nhà nước số tiền không giải 

ngân hết theo thứ tự từ khế ước nhận nợ còn dư nợ được ký sớm nhất.

Đây là nội dung mới tại Nghị định 70/2021/NĐ-CP của Chính phủ về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 181/2013/NĐ-CP ngày 

14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Quảng cáo, ngày 20/7/2021.

T H Ư Ơ N G  M Ạ I
Bổ sung quyền và nghĩa vụ của tổ chức nước ngoài kinh 
doanh DVQC xuyên biên giới



Theo đó, các tổ chức, cá nhân 

nước ngoài kinh doanh quảng cáo 

xuyên biên giới phải thông báo 

thông tin liên hệ với Bộ Thông tin 

và Truyền thông các nội dung sau:

Tên tổ chức, tên giao dịch, địa chỉ trụ sở chính nơi đăng ký hoạt động 

cung cấp dịch vụ quảng cáo; địa điểm đặt hệ thống máy chủ chính 

cung cấp dịch vụ và hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam; Tên tổ chức, cá 

nhân đại diện tại Việt Nam, địa chỉ email, điện thoại liên hệ.

Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh 

doanh quảng cáo xuyên biên giới 

thực hiện thông báo trong vòng 

15 ngày trước khi bắt đầu kinh 

doanh bằng phương thức gửi 

thông báo trực tiếp hoặc qua 

đường bưu chính, hoặc qua 

phương tiện điện tử đến Bộ Thông 

tin và Truyền thông.

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân 

nước ngoài kinh doanh quảng cáo 

xuyên biên giới không đặt sản 

phẩm quảng cáo vào nội dung vi 

phạm pháp luật; thực hiện việc 

ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi 

phạm pháp luật theo yêu cầu; 

cung cấp thông tin về các tổ chức, 

cá nhân nước ngoài kinh doanh 

quảng cáo xuyên biên giới có dấu 

hiệu vi phạm pháp luật cho các cơ 

quan chức năng có thẩm quyền 

khi có yêu cầu.
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