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1. Điểm tin hoạt động Tháng 12 

 Duy trì công tác phục vụ bạn đọc:  phục vụ 14338  lượt bạn đọc tại Phòng đọc, 1768  

lượt bạn đọc tại Phòng mượn với 3222 cuốn tài liệu lưu thông, thu hồi tài liệu của sinh 

viên các khóa. 

 Bổ sung tài liệu, cập nhật cơ sở dữ liệu thư mục: 159 biểu ghi sách, giáo trình, bài viết tạp chí. 

 Biên soạn Bản tin Thư viện, Thông báo sách mới Tháng 12. Bạn đọc có thể 

tham khảo ấn phẩm này qua Website của Trường, Fanpage, Cổng thông tin Thư viện 

và trực tiếp tại Thư viện.   

 Tổ chức Hội nghị bạn đọc năm 2016. 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

Sinh viên trả giáo trình cuối Học kì I/2016 

2. Hoạt động nổi bật Tháng 1/2017 

 Duy trì công tác phục vụ bạn đọc. 

 Tập huấn Kĩ năng thông tin cho học viên cao học Khóa 24, nghiên cứu sinh Khóa 22. 

 Bổ sung tài liệu theo kế hoạch, cập nhật cơ sở dữ liệu thư mục; biên soạn các ấn 

phẩm thông tin: Bản tin Thư viện, Thông báo sách mới Tháng 1/2017. 
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3. Giới thiệu sách mới 

Những quy tắc trong quản lý 

Tác giả: Richard Templar  

Nhà xuất bản: Lao động - Xã hội 

Năm xuất bản: 2012 

Địa chỉ tài liệu: DSVKT 002545 – 47 - Phòng đọc 01→ 

Giá Kinh tế 

 

 

 

 

Richard Templar là tác giả người Anh nổi tiếng với bộ sách “Quy tắc”. Ông đã 

có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh với nhiều vị trí ở các công ty 

khác nhau và các công ty do chính ông làm chủ. Cuốn sách “Những quy tắc trong 

quản lý” do Nguyễn Công Điều dịch sẽ giúp bạn thăng tiến nhanh trên con đường 

sự nghiệp, vượt qua khó khăn, đạt được những mục đích lớn lao và giải quyết được 

sự quá tải trong công việc để trở thành nhà quản lý thành công. 

Cuốn sách bao gồm 100 quy tắc với kết cấu 2 phần:  

Phần 1, tác giả giới thiệu 34 quy tắc về quản lý nhóm, tập trung vào công việc 

quản lý chuyên nghiệp hay nói cách khác chính là cách đảm bảo hiệu quả dự án khi 

làm việc cùng nhiều cá nhân khác. Các quy tắc này không chỉ là kim chỉ nam cho 

người làm công việc quản lý hay nhân viên mà nhìn rộng hơn, bất kì ai cũng sẽ thấy 

sự hữu ích khi áp dụng những quy tắc này trong cuộc sống.  

Phần 2: gồm 66 quy tắc về quản lý chính mình. Theo Richard, quản lý tốt bản 

thân chính là: ý thức rõ ràng nên và không nên làm gì trong những hoàn cảnh cụ thể, 

luôn sáng tạo, không ngừng học hỏi, dũng cảm đối phó với những chuyện xấu nhất, 

lắng nghe ý kiến nhận xét về những việc bạn làm,... Những quy tắc này chính là nền 

tảng để làm nên thành công cho các nhà quản lý.  

 

http://tiki.vn/nhung-quy-tac-trong-quan-ly-sach-bo-tui-p112628.html?ref=c316.c846.c849.c2278.c2287.c2290.c2495.&src=search&q=Nh%E1%BB%AFng+Quy+T%E1%BA%AFc+Trong+Qu%E1%BA%A3n+L%C3%BD
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Tìm hiểu các giá trị dân tộc Việt Nam với tâm lý 

học và giáo dục học 

Tác giả: Phạm Minh Hạc  

Nhà xuất bản: Chính trị - Quốc gia 

Năm xuất bản: 2015 

Địa chỉ tài liệu: DSVXH 001770 - 74 - Phòng đọc 01→ 

Giá Xã hội 

 

Giá trị học là khoa học nghiên cứu về các giá trị của con người và hệ giá trị 

của nhân loại, có vai trò định hướng tư duy và hành động của mỗi cá nhân trong xã 

hội. Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, việc lựa chọn và xác 

lập hệ giá trị mới của người Việt Nam cần đảm bảo lưu giữ những giá trị truyền 

thống tốt đẹp, tiếp thu chọn lọc những giá trị mới phù hợp với yêu cầu của thời đại.  

Nhằm giúp bạn đọc tìm hiểu về giá trị học, tâm lý học dân tộc, Nhà xuất bản Chính 

trị Quốc gia xuất bản cuốn sách “Tìm hiểu các giá trị dân tộc Việt Nam với tâm lý 

học và giáo dục học” của GS. TS. Phạm Minh Hạc. 

Cuốn sách gồm các nghiên cứu sâu về khoa học giá trị; sự hình thành, phát 

triển, phát huy giá trị bản thân và vấn đề định hướng hệ giá trị của người Việt Nam 

đương đại. 

Phần đầu cuốn sách là các vấn đề lý luận về giá trị, lịch sử và các quan điểm về 

giá trị học của các tác giả kinh điển như: Khổng Tử, Platon, Aristos, Cantơ,... 

Những phần tiếp theo, tác giả tập trung nghiên cứu và làm rõ nội dung của giá trị 

loài người, giá trị dân tộc Việt Nam, giá trị xã hội và giá trị bản thân. Giá trị tinh 

thần của dân tộc Việt, người Việt được đúc kết và khái quát, bao gồm: ý thức dân 

tộc, yêu nước, sáng tạo, dũng cảm, chăm chỉ, hiếu học, tình nghĩa, gắn kết gia đình 

với cộng đồng đất nước,...  

Sách xuất bản năm 2015; là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho bạn đọc quan 

tâm nghiên cứu về chính trị học, đạo đức học, giáo dục học và tâm lý học. 
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The WTO  dispute settlement system: 

challenges of the environment, legitimacy and 

fragmentaion 

Tác giả:  Kati Kulovesi 

Nhà xuất bản: Wolters Kluwer 

Năm xuất bản: 2011 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002134 – Phòng đọc 02 – 

Giá sách 25 

 

 

Hệ thống giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) bao gồm 

thỏa thuận về các quy tắc và thủ tục điều chỉnh việc giải quyết tranh chấp. Hệ thống 

này đóng vai trò quan trọng trong việc làm rõ và thực thi các nghĩa vụ pháp lý được 

quy định trong các Hiệp định của WTO. Cuốn sách “The WTO dispute settlement 

system: Challenges of the environment, legitimacy and fragmentation” của tác giả 

Kati Kulovesi trình bày những thách thức mà hệ thống này phải đối mặt trong quá trình 

thực thi nhiệm vụ. 

Nội dung cuốn sách gồm 7 chương, chia thành 3 phần: 

Phần 1: Khái quát những thách thức về môi trường, tính hợp pháp và tình trạng 

phân mảnh trong hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO. 

Phần 2: Tổng quan về WTO, gồm: các tranh luận về tính hợp pháp của WTO và 

xu hướng mới trong Luật Quốc tế; những thách thức đặt ra đối với WTO và hệ thống 

giải quyết tranh chấp của WTO; phân tích một số vụ tranh chấp môi trường và vai trò 

của Luật Quốc tế trong hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO. 

Phần 3: Phân tích hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO, gồm: vai trò của Luật 

Môi trường quốc tế thông qua phân tích 3 vụ kiện: tôm – rùa, hoocmon và công nghệ 

sinh học; giới hạn của hệ thống giải quyết tranh chấp; mối quan hệ giữa hệ thống này 

với thẩm quyền quốc gia của các thành viên WTO; thủ tục và tính hợp pháp của các thủ 

tục giải quyết tranh chấp; thách thức đặt ra đối với hệ thống giải quyết tranh chấp của 

WTO bởi tình trạng phân mảnh của Luật Quốc tế; mối quan hệ giữa WTO và cơ chế 

pháp lý quốc tế về biến đổi khí hậu. 
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Những vấn đề pháp lý về thị trường quyền sử 

dụng đất Việt Nam 

Tác giả: Lưu Quốc Thái 

Nhà xuất bản: Hồng Đức 

Năm xuất bản: 2016 

Địa chỉ tài liệu: DSVLDD 006683 - 92 - Phòng đọc 

02 Giá sách 14 

 

Trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ở Việt 

Nam hiện nay, đất đai được khẳng định là một loại hàng hóa đặc biệt, là nguồn nội 

lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế của đất nước. Quản lý có hiệu quả thị trường 

quyền sử dụng đất sẽ góp phần quan trọng vào quá trình thúc đẩy phát triển kinh tế - 

xã hội. Vì vậy, việc hoàn thiện cơ chế pháp lý phù hợp với những quy luật của kinh 

tế thị trường về thị trường quyền sử dụng đất là rất cần thiết. 

Cuốn sách “Những vấn đề pháp lý về thị trường quyền sử dụng đất Việt 

Nam”  của TS. Lưu Quốc Thái gồm 4 chương, trình bày những vấn đề lý luận và các 

quy định của pháp luật hiện hành về thị trường quyền sử dụng đất ở Việt Nam.  

Chương đầu cuốn sách, trình bày những vấn đề lý luận về quyền sử dụng đất 

và thị trường quyền sử dụng đất Việt Nam. Hai chương tiếp theo, nghiên cứu các 

quy định của pháp luật hiện hành về thị trường quyền sử dụng đất sơ cấp và thứ cấp: 

giao đất, cho thuê đất; chuyển mục đích sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường khi 

Nhà nước thu hồi đất; các vấn đề chung về giao dịch quyền sử dụng đất; các hình 

thức giao dịch quyền sử dụng đất như chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa 

kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Chương cuối cùng, tác giả 

phân tích về tài chính đất đai gồm các quy định về giá đất và nghĩa vụ tài chính của 

người sử dụng đất. 

Sách do nhà xuất bản Hồng Đức ấn hành năm 2016, là tài liệu tham khảo hữu 

ích cho những nhà nghiên cứu, sinh viên chuyên ngành luật và bạn đọc quan tâm 

đến pháp luật đất đai. 
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Quick reference to the trade and customs 

law of China 

Nhà xuất bản: Wolter Kluwer 

Năm xuất bản: 2011 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002128 → Phòng đọc 2 

→ Giá sách 25 

 

 

Bạn là doanh nhân, tư vấn viên cho các doanh nghiệp, người đang nghiên cứu 

về Luật Hải quan và Thương mại Trung Quốc thì cuốn sách “Quick reference to the 

trade and customs law of China” là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho bạn. 

Cuốn sách gồm 13 chương, cung cấp những chỉ dẫn về thương mại hàng hóa 

theo Luật hải quan và thương mại Trung Quốc. 

Hai chương đầu của cuốn sách, giới thiệu tổng quan về Luật hải quan và 

thương mại của Trung Quốc; tác động của WTO và WCO đối với Luật hải quan và 

Thương mại Trung Quốc; trách nhiệm quản lý của cơ quan chức năng liên quan đến 

lĩnh vực này. 

Bạn đọc có thể tìm hiểu những thủ tục hải quan cơ bản đối với hàng hóa xuất 

nhập khẩu của Trung Quốc như: phân loại thuế quan, định giá hải quan, xác định 

nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa trong 4 chương tiếp theo của cuốn sách. 

Những thỏa thuận về tự do thương mại giữa Trung Quốc với các nước và nội 

dung về hậu cần hải quan: khu vực cảng ngoại quan, kho ngoại quan, xuất kho ngoại 

quan, nhà sản xuất hàng hóa, khu vực thương mại tự do, khu bảo thuế được giới 

thiệu trong chương 7, 8 và 9. 

Phần còn lại của cuốn sách tác giả trình bày vấn đề miễn thuế đối với trang 

thiết bị, việc kiểm toán tài chính trong hải quan và cơ chế quản lý liên quan đến thiết 

bị kỹ thuật cao hay vũ khí giết người hàng loạt. 
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4. Tin pháp luật (Nguồn: http://thuvienphapluat.vn/, 

 http://luatvietnam.vn, http://vnexpress.net) 

4.1. Văn bản pháp luật nổi bật mới có hiệu lực 

4.1.1 Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện 

Theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực từ 

ngày 16/12/2016, tổ chức, cá nhân được nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, trừ thủ tục hành chính yêu cầu tổ chức, 

cá nhân không được ủy quyền và phải có mặt trực tiếp để giải quyết. 

Việc nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân được thực hiện tại các điểm phục vụ bưu 

chính của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích hoặc tại địa chỉ theo 

yêu cầu của tổ chức, cá nhân.  

Phí và lệ phí giải quyết thủ tục hành chính (nếu có) nộp trực tiếp hoặc chuyển 

vào tài khoản phí, lệ phí của cơ quan có thẩm quyền; nộp trực tiếp và chuyển vào tài 

khoản của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích để chuyển cho cơ 

quan có thẩm quyền. 

4.1.2 Phạt đến 400 triệu nếu không đăng ký giao dịch chứng khoán 

Đây là nội dung mới tại Nghị định 145/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị 

định 108/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán 

và thị trường chứng khoán. Cụ thể: 

Hành vi không đăng ký giao dịch, niêm yết Chứng khoán đúng thời hạn sẽ bị xử 

phạt với các mức khác nhau từ 10 triệu đồng đến 400 triệu đồng; tùy theo thời gian 

chậm trễ so với thời hạn quy định.  

Do đó, các công ty đại chúng cần lưu ý vấn đề này để nghiêm túc thực hiện việc 

đăng ký giao dịch Chứng khoán trên hệ thống giao dịch Upcom theo hướng dẫn tại 

Thông tư 180/2015/TT-BTC  

Nghị định 145/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/12/2016. 

4.1.3 Mức hỗ trợ đóng mới tàu khai thác hải sản xa bờ 

Theo Quyết định 47/2016/QĐ-TTg  có hiệu lực từ ngày 15/12/2016, mức hỗ 

trợ đóng mới tàu khai thác hải sản xa bờ, bao gồm cả máy móc, trang thiết bị hàng 

hải; thiết bị phục vụ khai thác; ngư lưới cụ; trang thiết bị bảo quản hải sản như sau: 

http://thuvienphapluat.vn/
http://luatvietnam.vn/
http://vnexpress.net/
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=145%2f2016%2fN%c4%90-CP&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=108%2f2013%2fN%c4%90-CP&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=180%2f2015%2fTT-BTC&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=145%2f2016%2fN%c4%90-CP&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=47%2f2016%2fQ%c4%90-TTg&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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- Trường hợp đóng mới tàu cá vỏ thép có tổng công suất máy chính từ 800CV đến 

dưới 1.000CV: Chủ tàu được hỗ trợ 35% tổng giá trị đầu tư đóng mới tàu cá nhưng 

không quá 6,7 tỷ đồng/tàu cá. 

- Trường hợp đóng mới tàu cá vỏ thép có tổng công suất máy chính từ 1.000CV trở 

lên: Chủ tàu được hỗ trợ 35% tổng giá trị đầu tư đóng mới tàu cá nhưng không quá 

8 tỷ đồng/tàu cá. 

- Trường hợp đóng mới tàu cá vỏ composit có tổng công suất máy chính từ 800CV 

trở lên: Chủ tàu được hỗ trợ 35% tổng giá trị đầu tư đóng mới tàu cá nhưng không 

quá 6,7 tỷ đồng/tàu cá. 

- Trường hợp đóng mới tàu cá vỏ gỗ có tổng công suất máy chính từ 800CV trở lên: 

Chủ tàu được hỗ trợ 15% tổng giá trị đầu tư đóng mới tàu cá nhưng không quá 2 tỷ 

đồng/tàu cá. 

4.1.4 Hỗ trợ lao động nữ mất việc làm 

Có hiệu lực từ ngày 4/12/2016, Thông tư 152/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính 

quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 

ba tháng nêu rõ: 

- Lao động nữ bị mất việc làm sẽ được hỗ trợ chi phí đào tạo tối đa 3 triệu 

đồng/người/khóa học; hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng/người/ngày thực học; hỗ trợ tiền đi 

lại 200.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 15 km trở lên. 

- Điều kiện hỗ trợ: Lao động nữ bị mất việc làm phải có một trong các giấy tờ như 

quyết định thôi việc, buộc thôi việc; quyết định sa thải; thông báo hoặc thỏa thuận 

chấm dứt hợp đồng lao động; hợp đồng lao động đã hết hạn. Trường hợp lao động 

nữ làm việc không theo hợp đồng, khi bị mất việc làm cũng vẫn được hỗ trợ đào tạo 

nếu có giấy xác nhận của người sử dụng lao động. Trường hợp tự tạo việc làm, 

người lao động cần cung cấp giấy đăng ký kinh doanh còn hiệu lực hoặc xác nhận 

của UBND cấp xã (trong trường hợp không có Giấy đăng ký kinh doanh). 

4.1.5 Chậm nộp tiền phạt tính lãi 0,05%/ngày 

Từ ngày 1/12/2016, cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính về hải 

quan mà chậm nộp tiền phạt so với thời hạn thi hành quyết định xử phạt, ngoài việc 
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phải nộp đủ số tiền nộp phạt thì cứ mỗi ngày chậm nộp phạt phải nộp thêm 

0,05%/ngày tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.  

Thông tư 155/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết thi hành Nghị 

định 127/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết 

định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 127/2013/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 

1/12/2016.  

4.2 Thời sự pháp luật (Nguồn: http://thuvienphapluat.vn/) 

4.2.1 7 sự kiện Kinh tế - Xã hội Việt Nam nổi bật năm 2016 

Bầu nhân sự cấp cao 

Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn ra từ ngày 20 – 28/ 

01/2016. Tại Đại hội, Ông Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khoá XI tái đắc cử chức Tổng Bí thư của Đảng nhiệm kỳ khoá XII. Nửa 

năm sau, Quốc hội khóa XIV đã bầu và phê chuẩn 27 thành viên Chính phủ với 23 

gương mặt mới, do ông Nguyễn Xuân Phúc (62 tuổi) làm Thủ tướng. 

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức 

Tăng trưởng GDP không đạt mục tiêu 

Kinh tế Việt Nam đã có năm khởi động kế hoạch 2016-2020 không thuận lợi 

khi tốc độ tăng trưởng GDP dự kiến chỉ đạt 6,3-6,5%, so với chỉ tiêu 6,7% cũng như 

mục tiêu trung bình của nhiệm kỳ 6,5-7%. Nguyên nhân kìm hãm đà tăng trưởng là 

sự sụt giảm của công nghiệp khai khoáng, nông nghiệp chịu ảnh hưởng của thiên tai, 

http://thuvienphapluat.vn/
http://vnexpress.net/interactive/2016/chinh-phu-khoa-14
http://vnexpress.net/tinh-hinh-kinh-te-viet-nam-2016/topic-21573.html
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sự cố môi trường và giá cả hàng hóa trên thế giới… Những yếu tố này cũng khiến 

xuất khẩu toàn nền kinh tế không đạt mục tiêu tăng trưởng 10%. 

Thảm họa môi trường do Formosa xả thải 

Đầu tháng 4/2016, hiện tượng cá biển chết 

hàng loạt khởi nguồn từ khu kinh tế Vũng Áng 

(thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) lan ra 200 km bờ biển 

miền Trung. Sự cố này khiến 39.000 ngư dân 4 

tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa 

Thiên Huế mất việc, tàu thuyền nằm bờ suốt 8 

tháng. Ngành khai thác thủy sản giảm 20% sản 

lượng, khiến GDP cả nước tăng dưới 6% sau 9 

tháng. Hơn hai tháng cơ quan điều tra xác định chính chất thải của Công ty TNHH 

Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã hủy diệt hệ sinh thái một vùng đáy 

biển. Lãnh đạo Công ty này đã cúi đầu xin lỗi nhân dân Việt Nam, bồi thường thiệt 

hại 500 triệu USD. Chính phủ cũng tiến hành nhiều biện pháp mạnh mẽ siết chặt quản 

lý các nguồn gây ô nhiễm biển, hỗ trợ nhân dân ổn định cuộc sống.  

Tổng thống Mỹ Barack Obama thăm Việt Nam. 

Từ ngày 23 – 25/5/2016, Tổng thống Mỹ - Barack Obama  đã có chuyến thăm 

chính thức Việt Nam đầu tiên trong hai nhiệm kỳ. Tổng thống Mỹ đã gặp gỡ, hội 

đàm với các lãnh đạo Việt Nam, có bài phát biểu quan trọng về quan hệ Việt - Mỹ, 

tiếp xúc với thành viên Sáng kiến Lãnh đạo Trẻ Đông Nam Á (YSEALI) và cộng 

đồng doanh nhân. Trong chuyến thăm, ông Obama cũng tuyên bố dỡ bỏ hoàn toàn 

lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam, quyết định được đánh giá mang tính bước ngoặt 

trong mối quan hệ Việt - Mỹ. 

Nợ Chính phủ vượt trần 

Báo cáo trước Quốc hội tại kỳ họp giữa năm, nợ của Chính phủ lần đầu được 

công bố vượt trần 50% GDP năm 2015. Cuối năm nay, tỷ lệ này tiếp tục tăng lên 

http://vnexpress.net/ca-bien-chet-hang-loat-o-mien-trung/topic-21057.html
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mức 53,2%, khiến Chính phủ phải xin Quốc hội nới trần nợ công giai đoạn 2016-

2020 và được chấp thuận ở mức 54% GDP. Việc tăng vay nợ của Chính phủ năm 

2016 chủ yếu nhằm bù đắp bội chi, trả nợ công, chi đầu tư phát triển cũng như bảo 

lãnh các tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước vay...  

Nhiều lãnh đạo cấp cao bị kỷ luật trong vụ ông Trịnh Xuân Thanh 

Ông Trịnh Xuân Thanh, Phó chủ tịch Hậu Giang bị điều tra vì có nhiều sai 

phạm trong thời kì làm lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt 

Nam (PVC). Dù công ty thua lỗ nặng  nhưng ông Thanh vẫn được cất nhắc lên vị trí 

cao. Trước đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị 9 cơ quan vào cuộc làm rõ 

thông tin ông Trịnh Xuân Thanh, Phó chủ tịch Hậu Giang sử dụng xe Lexus cá nhân 

trị giá 5 tỷ đồng.  

Ông Thanh bị hủy tư cách đại biểu Quốc hội; khai trừ khỏi Đảng. Bộ Công an 

khởi tố ông Thanh tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây 

hậu quả nghiêm trọng. Liên quan đến vụ việc, Nguyên bộ trưởng Công Thương Vũ 

Huy Hoàng bị cách chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Công Thương. Ba thứ trưởng 

đương nhiệm, hai lãnh đạo tỉnh ủy và một cựu phó ban Tổ chức Trung ương cũng 

nhận các hình thức kỷ luật vì "có khuyết điểm trong việc luân chuyển, khen thưởng 

ông Trịnh Xuân Thanh".  

Số doanh nghiệp mới nhiều kỷ lục 

Tính đến hết tháng 11/2016, số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy có 

xấp xỉ 102.000 doanh nghiệp mới thành lập, so với con số cả năm 2015 là hơn 

94.700. Cùng với đó, cả nước có hơn 24.500 doanh nghiệp trở lại hoạt động, tăng 

gần 32% so với cùng kỳ. 

 

 

 

 

 

http://vnexpress.net/pho-chu-tich-hau-giang-dung-xe-tu-gan-bien-xanh/topic-21196.html
http://vnexpress.net/moi-truong-kinh-doanh-viet-nam-2016/topic-21570.html
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4.2.2 Vì sao Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Yên Bái bắn chết Bí thư Tỉnh ủy và 

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh? 

15h ngày 26/12/2016, Công an tỉnh Yên Bái họp báo công bố kết quả điều tra 

vụ án Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Yên Bái Đỗ Cường Minh bắn chết Bí thư Tỉnh 

ủy Phạm Duy Cường và Chủ tịch HĐND tỉnh Ngô Ngọc Tuấn tại nơi làm việc. 

 Cơ quan điều tra xác định nguyên nhân gây án do ông Minh bất mãn, bức xúc cá 

nhân trong bố trí sắp xếp nhân sự khi sáp nhập Chi cục lâm nghiệp vào Chi cục 

kiểm lâm tỉnh Yên Bái. Quá trình điều tra không phát hiện "động cơ, mục đích 

chính trị chống phá Đảng và chính quyền". Theo Công an tỉnh Yên Bái, do thủ 

phạm duy nhất là ông Minh đã chết nên vụ án được đình chỉ điều tra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 CSGT tăng cường xử lý ôtô để mũ công an không đúng quy định 

Trong tháng 12/2016, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội sẽ tăng 

cường xử lý những ôtô biển xanh, xe gắn còi, đèn ưu tiên, xe cá nhân để mũ, trang 

phục công an không đúng quy định. 

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, quá trình làm nhiệm vụ, đơn vị phát hiện 

nhiều xe dán phù hiệu sai quy định để qua mắt công an. Có trường hợp khi bị bắt, tài 

xế có thái độ không chuẩn mực, gây khó khăn cho lực lượng chức năng.  

Từ đầu năm đến nay, Phòng đã xử lý trên 40 ôtô biển xanh, 26 ôtô biển đỏ; 

tước hàng chục biển hiệu, giấy dán ưu tiên mang chữ Bộ Công an; xử lý hơn 4.400 

trường hợp vi phạm qua hệ thống camera; giữ 5 ôtô biển kiểm soát giả... 
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4.2.4 Liên tiếp bắt giữ 2 vụ pháo lậu với trọng lượng 164 kg 

Vào lúc 18h ngày 26/12/2016, sau 

khi nhận được tin báo từ người dân thôn 

Khòn Khuyên, xã Mai Pha, thành phố 

Lạng Sơn khi phát hiện 5 bao tải dứa 

màu xanh biểu hiện nghi vấn, tổ công tác 

Công an Thành phố Lạng Sơn đã xuống 

hiện trường kiểm tra, tiến hành lập biên 

bản thu giữ 5 bao tải chứa pháo nổ do 

Trung Quốc sản xuất với tổng trọng lượng là 140 kg. Trước đó đêm 25/12/2016, Đội 

Quản lý thị trường số 10 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức vây 

bắt một đối tượng đang vận chuyển 1 thùng hàng có dấu hiệu nghi vấn. Khi thấy lực 

lượng chức năng, đối tượng đã lợi dụng đêm tối vứt hàng chạy thoát. Qua kiểm tra, 

các cán bộ phát hiện bên trong thùng hàng là 16 dàn pháo nổ với tổng trọng lượng 

24kg do Trung Quốc sản xuất. Hiện nay, toàn bộ số pháo lậu trên đã bị Đội Quản lý 

thị trường số 10 lập biên bản tịch thu chờ tiêu hủy theo quy định. 

4.2.5 Đảm bảo hệ thống ATM hoạt động thông suốt dịp Tết Nguyên đán 

Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón năm mới và Tết Nguyên 

đán vui tươi, an toàn, tiết kiệm, ngày 17/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị 

số 33/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả 

thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. 

Trong Chỉ thị, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức tốt công 

tác điều hành và cung ứng tiền mặt cho nền kinh tế, nhất là chi lương, thưởng trong 

dịp tết; chỉ đạo các tổ chức tín dụng bảo đảm hệ thống máy giao dịch tự động 

(ATM) hoạt động an toàn, thông suốt; tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý, sử 

dụng tiền mệnh giá nhỏ, lẻ hợp lý, tiết kiệm trong dịp Tết; phối hợp với các cơ quan 

chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động mua, bán 

ngoại tệ, vàng và dịch vụ đổi, kinh doanh tiền mặt mệnh giá nhỏ lẻ trái phép. 
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4.2.6 10 sự kiện thế giới nổi bật 2016 
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5. Có thể bạn quan tâm 

5.1. Phân biệt bị can, bị cáo, bị hại nguyên đơn, bị đơn 

Định nghĩa thuật ngữ: Bị can, bị cáo, nguyên đơn, bị đơn theo Bộ Luật tố tụng hình 

sự 2015 và Bộ Luật tố tụng dân sự 2015. 

          

 

 

 

 

  

 

  

      

 

 

 

 

 

(Nguồn: http://www.ezlawblog.com) 

 

 

 

http://www.ezlawblog.com/
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5.2 Khác biệt giữa tạm giam và tạm giữ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Nguồn: http://vnexpress.net) 

http://vnexpress.net/
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5.3 10 loại thuế phí đối với xe ô tô ở Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Nguồn: http://infographic.vn) 

 

http://infographic.vn/
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5.4 4 dự án giao thông trọng điểm quốc gia đến năm 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Nguồn: http://vnexpress.net) 

http://infographic.vn/4-du-an-giao-thong-trong-diem-quoc-gia-den-nam-2020.html
http://vnexpress.net/
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5. 5  Xe buýt nhanh ở Hà Nội vận hành thế nào? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Nguồn: http://vnexpress.net) 

http://vnexpress.net/
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5.6 Các thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Nguồn: http://infographic.vn) 

 

http://infographic.vn/

