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1. Điểm tin hoạt động Tháng 1/2017 

 Duy trì công tác phục vụ bạn đọc:  phục vụ  4000 lượt bạn đọc tại Phòng đọc, 2695 

lượt bạn đọc tại Phòng mượn. 

 Bổ sung tài liệu, cập nhật cơ sở dữ liệu thư mục:  131 biểu ghi sách, giáo trình, bài viết tạp chí. 

 Thu hồi giáo trình học kì I/2016, phục vụ sinh viên mượn giáo trình học kì II / 2016. 

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

 Tổ chức buổi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm công tác giữa Thư viện Trường Đại học Luật 

Hà Nội và Thư viện Trường Đại học Hà Nội. 

 Biên soạn Bản tin Thư viện, Thông báo sách mới Tháng 1/2017. 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.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

       Phục vụ sinh viên mượn giáo trình 

học kì II / 2016 

Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm công tác giữa 

Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội và 

Thư viện Trường Đại học Hà Nội 

 

2. Hoạt động nổi bật Tháng 2/2017 

 Duy trì công tác phục vụ bạn đọc. 

 Giãn kho, sắp xếp lại các giá tài liệu. 

 Nghiên cứu phần mềm Endnote trong việc trích dẫn và tạo lập danh mục tài liệu tham 

khảo trong nghiên cứu khoa học. 

 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 2/2017. 
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3. Giới thiệu sách mới 

Công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, 

quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài 

Tác giả: TS. Bành Quốc Tuấn 

Nhà xuất bản: Chính trị - Quốc gia 

Năm xuất bản: 2016 

Địa chỉ tài liệu:  

MSVLTP 003884 – 903 - Phòng mượn 2 → Giá sách 13 

DSVLTP 002103 – 12 – Phòng Đọc 2 → Giá sách 24 
 

Công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài là 

thủ tục tố tụng đặc biệt do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam tiến hành. Thủ tục này có vai trò 

quan trọng trong việc đảm bảo khả năng thi hành các bản án, quyết định dân sự đã được cơ quan tài 

phán nước ngoài tuyên cũng như đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người được thi hành án. Tuy 

nhiên, thực tiễn áp dụng thủ tục tố tụng đặc biệt này ở Việt Nam còn nhiều hạn chế, bất cập, đòi hỏi 

cơ quan lập pháp cần tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh và hoàn thiện. Cuốn sách “Công nhận và cho 

thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài” của TS. Bành Quốc 

Tuấn nghiên cứu một cách toàn diện về pháp luật công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân 

sự của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam. Cuốn sách gồm 4 chương:  

Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật công nhận và cho thi hành tại Việt 

Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài: khái niệm; đặc điểm, nội dung, mô hình 

điều chỉnh của pháp luật; kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng pháp luật về công nhận và 

cho thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài.  

Chương II: Nguồn văn bản pháp luật trong nước, điều ước quốc tế điều chỉnh vấn đề 

công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài.  

Chương III: Một số điểm hạn chế của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 (sửa đổi, bổ sung 

năm 2011) và các hiệp định tương trợ tư pháp điều chỉnh vấn đề công nhận và cho thi hành tại Việt 

Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài; phân tích những vướng mắc trong thực tiễn 

giải quyết yêu cầu này ở nước ta hiện nay. 

Chương IV: Quan điểm, phương hướng, sự cần thiết phải hoàn thiện pháp luật và giải 

pháp cụ thể góp phần hoàn thiện pháp luật về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, 

quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài. 
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Hiệp định Giơnevơ 50 năm nhìn lại 

 

Tác giả: Bộ ngoại giao 

Nhà xuất bản: Chính trị - Quốc gia 

Năm xuất bản: 2015 

Địa chỉ tài liệu: DSVLS 000606 - 10 - Phòng đọc 

01→ Giá sách Lịch sử 

 

Chiến tranh đã đi xa nhưng có thắng lợi của cuộc đấu tranh vẫn luôn tồn tại trong 

mỗi người dân Việt Nam, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và sự kiện kí kết Hiệp định 

Giơnevơ là một minh chứng. Hiệp định Giơnevơ được kí vào ngày 21 tháng 7 năm 1954, 

đánh dấu thắng lợi to lớn của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp, khẳng định lòng yêu nước, ý chí quyết tâm của dân tộc ta với sự nghiệp đấu tranh và 

bảo vệ tổ quốc. Nhằm giúp bạn đọc có thêm nguồn tư liệu nghiên cứu, tìm hiểu về sự kiện 

lịch sử quan trọng này, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách tham 

khảo “Hiệp định Giơnevơ 50 năm nhìn lại” 

Cuốn sách tập hợp các báo cáo chuyên đề và phát biểu của các nhà lãnh đạo đất 

nước, học giả tại Hội thảo “50 năm Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương - Ý nghĩa và bài 

học” do Bộ Ngoại giao tổ chức ngày 16 tháng 7 năm 2004 nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến 

thắng lịch sử Điện Biên Phủ và Hiệp định Giơnevơ được ký kết. Cuốn sách gồm 3 nội dung: 

Thứ nhất: Phân tích bối cảnh thế giới, diễn biến, nội dung Hội nghị Giơnevơ; 

nguyên nhân chọn vĩ tuyến 17 làm giới tuyến quân sự tạm thời chờ ngày hiệp thương tổng 

tuyển cử thống nhất đất nước; vùng tự do Liên khu 5 những ngày đầu thực hiện Hiệp định 

Giơnevơ về Đông Dương; vấn đề trao trả tù binh trong và sau Hội nghị quân sự Trung Giã.  

Thứ hai: Ý nghĩa và thắng lợi quan trọng của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đối 

với kết quả đàm phán tại Hội nghị Giơnevơ, kết quả và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định 

Giơnevơ. 

Thứ ba: Bài học kinh nghiệm từ việc kí Hiệp định Giơnevơ; tiền đề, kinh nghiệm 

của Hiệp định cho cuộc đấu tranh chống Mỹ, đàm phán Pari 1973. 
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Nhà lãnh đạo giỏi giải quyết vấn đề như thế nào? 

Tác giả: John C. Maxwell 

Nhà xuất bản: Lao động 

Năm xuất bản: 2015 

Địa chỉ tài liệu: DSVKT 002870 – 72;   

Phòng đọc 1 - Giá Tham khảo Kinh tế 

 

Mong muốn đem đến cho độc giả một tấm bản đồ hữu ích trên bước đường 

trở thành nhà lãnh đạo giỏi, John C.Maxwell - chuyên gia nổi tiếng thế giới, “thầy 

phù thủy về nghệ thuật lãnh đạo” sẽ chia sẻ kinh nghiệm giải quyết vấn đề hiệu quả 

của người lãnh đạo qua cuốn sách “Nhà lãnh đạo giỏi giải quyết vấn đề như thế 

nào?”. Đây là một trong hai cuốn thuộc chủ đề Nghệ thuật lãnh đạo nằm trong bộ 

bốn cuốn sách nhỏ của John C.Maxwell được nhiều độc giả yêu thích. 

Qua 130 ngày, mỗi ngày là một lời khuyên hữu ích kèm theo bài tập lý thú 

tương ứng. Cuốn sách “Nhà lãnh đạo giỏi giải quyết vấn đề như thế nào?”  trình bày 

cách xác định những thời khắc quyết định năng lực lãnh đạo của bạn; kỹ năng lắng 

nghe để lãnh đạo xuất sắc hơn; bí quyết thành công của cuộc họp,… giúp nhà lãnh 

đạo giải quyết vấn đề nhanh chóng, hiệu quả.  

Những kiến thức mà John C.Maxwell chia sẻ trong cuốn sách giúp mọi người 

phát huy tối đa tố chất cá nhân và tiềm năng lãnh đạo. Chúng ta sẽ được khám phá 

những “túi khôn” cuộc sống dưới ống kính của một người lãnh đạo thành công.  

 

 

 

 

 

http://baza.vn/nha-lanh-dao-gioi-giai-quyet-van-de-nhu-the-nao/p/5fYAyJHd
http://baza.vn/nha-lanh-dao-gioi-giai-quyet-van-de-nhu-the-nao/p/5fYAyJHd
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Handbook of global research and practice in 

corruption 

Biên soạn: Adam Graycar, Russell G. Smith 

Nhà xuất bản: Cheltenham: Edward Elgar 

Năm xuất bản: 2011 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002389 → Phòng đọc 2 

→ Giá sách  19 

 

Ngày nay, tham nhũng đang trở thành vấn đề toàn cầu, là mối quan tâm của 

tất cả các quốc gia trên thế giới. Cuốn sách “Handbook of global research and 

practice in corruption”  tập hợp những bài viết của các học giả, chuyên gia hàng đầu 

nghiên cứu về tham nhũng, giúp bạn đọc có cái nhìn toàn cảnh, sâu sắc về vấn đề này. 

Cuốn sách được chia thành 3 phần.  

Phần 1: Khái quát tình hình nghiên về tham nhũng; khái niệm, lịch sử, 

phương pháp đo lường đánh giá về tham nhũng ở cấp quốc gia. 

Phần 2: Thực trạng tham nhũng trong các lĩnh vực mua sắm công, trong dự án 

REDD+, thị trường tài chính, thương mại kim cương, … mối quan hệ giữa tham 

nhũng với tội phạm trong các lĩnh vực: lâm nghiệp, tài chính, nghệ thuật và đồ cổ,… 

Phần 3:  Biện pháp ngăn chặn và kiểm soát tham nhũng: các biện pháp theo 

dõi, đánh giá quy trình giám sát tại nhiều dự án, tổ chức đa phương. Ví dụ minh họa 

về một số biện pháp chống tham nhũng như quy ước OECD đã áp dụng thành công 

tại một số bang của Mỹ và Úc. Một trong những biện pháp chống tham nhũng được 

đưa ra trong cuốn sách là nâng cao ý thức của con người về tham nhũng để thấy 

được tác động của nó đối với lợi ích cộng đồng. 

Cuốn sách là tài liệu tham khảo dành cho học giả, người nghiên cứu và bạn 

đọc quan tâm đến vấn đề này. 
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Antidumping: A developing country perspective 

 

Tác giả: Reem Anwar Ahmed Raslan 

Nhà xuất bản: Kluwer Law International 

Năm xuất bản: 2009 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002121 – Phòng đọc 02  

 

 

 

Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hoá kinh tế đang diễn ra mạnh 

mẽ, nhiều nước phải đối mặt với tình trạng hàng hoá nhập khẩu bán phá giá tại thị 

trường của mình và gánh chịu những thiệt hại cho sản xuất trong nước. Việc tìm các 

biện pháp bảo đảm thương mại công bằng đang được rất nhiều nước quan tâm. Cuốn 

sách “Antidumping: A developing country perspective” của tác giả Reem Anwar 

Ahmed Raslan giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về chống bán phá giá từ triển vọng của các 

nước đang phát triển – một trong những biện pháp đảm bảo thương mại công bằng 

được nhiều quốc gia áp dụng một cách triệt để hiện nay. 

 Cuốn sách bao gồm 6 chương: 

Chương 1: Khái niệm bán phá giá và chống bán phá giá; sự phát triển các quy định về 

chống bán phá giá ở cấp quốc gia và cấp đa phương (WTO); các quan điểm ủng hộ và 

phản đối Luật chống bán phá giá. 

Chương 2: Luật chống bán phá giá của WTO. 

Chương 3, 4: Kinh nghiệm chống bán phá giá của Ai Cập và Ấn Độ: lịch sử các quy tắc 

chống bán phá giá; hệ thống, hoạt động chống bán phá giá; phân tích các vụ án liên 

quan đến ngành công nghiệp sắt - thép. 

Chương 5: Luật phân biệt đối xử về giá, Luật định giá để bán phá giá của Mỹ và cộng 

đồng châu Âu; sự đối lập giữa Luật chống bán phá giá và Luật cạnh tranh. 

Chương 6: Tính kinh tế theo quy mô - rào cản đối với cạnh tranh lành mạnh. 
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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 

* Tổng hợp điểm mới 07 Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 

4.1.1. Bãi bỏ nhiều ngành, nghề kinh doanh có điều kiện 

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư được Quốc hội thông qua ngày 22/11/2016, 

kèm theo Danh mục gồm 243 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thay vì 

268 ngành, nghề như hiện nay. 

Như vậy, quy định mới đã bãi bỏ nhiều ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện, ví dụ: Kinh doanh dịch vụ của đại lý đấu thầu; Kinh doanh dịch vụ đào tạo đại 

lý bảo hiểm; Kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc Kinh doanh tác phẩm mỹ 

thuật, nhiếp ảnh;… 

Luật mới cũng bổ sung ngành “kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang để ghi 

âm, ghi hình, định vị” và “sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô” vào danh mục 

ngành, nghề kinh doanh có điều kiện từ ngày 01/7/2017. 

Ngoài ra, “kinh doanh pháo nổ” được thêm vào Danh sách các ngành, nghề 

cấm đầu tư kinh doanh. 

4.1.2. Một số điểm mới nổi bật của Luật Kế toán 2015 

Luật kế toán 2015 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 20/11/2015, trong 

đó có một số điểm mới sau: 

- Quy định chi tiết về hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán (DVKT) như: đăng ký 

hành nghề DVKT; điều kiện cấp giấy chứng nhận (GCN) đủ điều kiện kinh doanh 

DVKT; doanh nghiệp kinh doanh DVKT,… 

- Trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày 01/01/2017, các doanh nghiệp kinh doanh 

DVKT thành lập trước đó phải có đủ các điều kiện theo quy định của Luật kế toán 

2015 để được cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh DVKT. 

Sau thời hạn trên, nếu không đủ điều kiện theo quy định của Luật này thì phải chấm 

dứt hoạt động kinh doanh DVKT. 

- Luật quy định một số hành vi bị nghiêm cấm trong kế toán như: 

http://thuvienphapluat.vn/
http://luatvietnam.vn/
http://vnexpress.net/
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-sua-doi-phu-luc-4-danh-muc-nganh-nghe-dau-tu-kinh-doanh-co-dieu-kien-329011.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-sua-doi-phu-luc-4-danh-muc-nganh-nghe-dau-tu-kinh-doanh-co-dieu-kien-329011.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Luat-ke-toan-2015-298369.aspx
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+ Thuê, mượn, cho thuê, cho mượn chứng chỉ kế toán viên, GCN đăng ký hành 

nghề DVKT dưới mọi hình thức. 

+ Kế toán viên hành nghề và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán thông đồng, 

móc nối với khách hàng để cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật. 

4.1.3. Các đối tượng được miễn, giảm phí, lệ phí từ năm 2017 

Ngày 25/11/2015, Quốc hội ban hành Luật Phí và lệ phí 2015 thay thế Pháp 

lệnh Phí và lệ phí năm 2001. 

Theo đó, từ ngày 01/01/2017, các đối tượng được miễn, giảm phí, lệ phí bao gồm: 

- Trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng. 

- Đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

và một số đối tượng đặc biệt theo quy định của pháp luật. 

4.1.4. Lãi suất vay thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm 

Đây là quy định mới tại Bộ luật Dân sự 2015 (thay thế cho Bộ luật Dân sự 2005). 

Theo đó từ ngày 01/01/2017: 

- Khi thỏa thuận lãi suất, các bên không được thỏa thuận lãi suất vượt quá 20% 

khoản tiền vay/năm, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. 

- Nếu các bên có thỏa thuận về trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh 

chấp về lãi suất, thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn nêu trên 

tại thời điểm trả nợ. 

4.1.5. Chỉ có 6 loại chi được chuyển nguồn sang năm sau 

Để hạn chế việc chi chuyển nguồn, Luật Ngân sách Nhà nước 2015 giới hạn 06 

loại chi được chuyển nguồn sang năm sau gồm: 

- Chi đầu tư phát triển, việc chuyển nguồn được thực hiện theo Luật Đầu tư công. 

- Chi mua sắm trang thiết bị đã đầy đủ hồ sơ, hợp đồng mua sắm trang thiết bị ký 

trước ngày 31 tháng 12 năm thực hiện dự toán; 

- Nguồn thực hiện chính sách tiền lương; 

- Kinh phí được giao tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan nhà nước; 

- Các khoản dự toán được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30 tháng 9 năm thực 

hiện dự toán; 

- Kinh phí nghiên cứu khoa học. 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-phi-va-le-phi-2015-298376.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Phap-lenh-phi-le-phi-2001-38-2001-PL-UBTVQH10-48219.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Phap-lenh-phi-le-phi-2001-38-2001-PL-UBTVQH10-48219.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Bo-luat-dan-su-2015-296215.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Luat-ngan-sach-nha-nuoc-2015-281762.aspx
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Ngoài 06 loại chi trên, các khoản tăng thu, tiết kiệm chi theo Khoản 2 Điều 59 

của Luật này, nếu được cấp có thẩm quyền quyết định sử dụng vào năm sau thì được 

chuyển nguồn sang ngân sách năm sau để thực hiện. 

4.1.6. Cấm báo chí quy kết tội danh khi chưa có bản án của Tòa án 

Đây là một trong những hành vi bị cấm theo Luật Báo chí 2016; ngoài hành vi 

này, Luật mới đã bổ sung nhiều hành vi cấm khác bên cạnh những hành vi đã bị 

cấm tại Luật Báo chí 1989, nổi bật như: 

- Cấm thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan; thông tin về những chuyện thần 

bí gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội và sức 

khỏe của cộng đồng. 

- Cấm thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam. 

- Cấm thông tin ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường về thể chất và tinh thần 

của trẻ em. 

- Cấm cản trở việc in, phát hành, truyền dẫn, phát sóng sản phẩm báo chí, sản phẩm 

thông tin có tính chất báo chí hợp pháp tới công chúng. 

- Cấm đe dọa, uy hiếp tính mạng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo, 

phóng viên; phá hủy, thu giữ phương tiện, tài liệu, cản trở nhà báo, phóng viên hoạt 

động nghề nghiệp đúng pháp luật. 

4.1.7. Mỗi cá nhân chỉ được cấp một Chứng chỉ hành nghề dược 

Đây là nội dung đáng chú ý tại Luật Dược 2016 được Quốc hội khóa XIII 

thông qua ngày 06/04/2016; đồng thời Luật có những nội dung khác nổi bật như sau: 

- Trên Chứng chỉ hành nghề dược ghi đầy đủ phạm vi hành nghề mà người có 

Chứng chỉ hành nghề dược đáp ứng điều kiện và được phép hành nghề. 

- Chứng chỉ hành nghề dược không quy định thời hạn hiệu lực và có giá trị trong 

phạm vi cả nước. 

- Chứng chỉ hành nghề dược hết hiệu lực khi: 

+ Người hành nghề chết hoặc mất tích theo quyết định, bản án của Tòa án;  

+ Hoặc không có giấy xác nhận hoàn thành đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn 

về dược trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hoặc kể từ ngày có 

giấy xác nhận hoàn thành gần nhất. 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-Bao-chi-2016-280645.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-Duoc-2016-309815.aspx
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4.2 Thời sự pháp luật (Nguồn: http://thuvienphapluat.vn,  http://vov.vn, 

http://dantri.com.vn) 

4.2.1. 10 sự kiện nổi bật năm 2016 của ngành Tư pháp 

 Quyết định 2700/QĐ-BTP  do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành vào ngày 

31/12/2016  phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2016 của Ngành Tư pháp.  

 Quốc hội thông qua Luật Tiếp cận thông tin - hiện thực hóa quyền tiếp cận 

thông tin đã được ghi nhận trong các bản Hiến pháp. 

 

 

 

 

 

 

 

 Quốc hội thông qua Luật Đấu giá tài sản - bước đột phá trong việc hoàn thiện 

thể chế đấu giá tài sản, bảo đảm việc xử lý tài sản khách quan, công khai, minh 

bạch, bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích của cá nhân, tổ chức, Nhà nước. 

 Công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật có bước tiến mới, bảo đảm 

tốt hơn yêu cầu về tiến độ, chất lượng, nổi bật là việc thẩm định các Nghị định về 

Điều kiện đầu tư kinh doanh, góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; số văn 

bản quy định chi tiết thi hành Luật, Pháp lệnh nợ đọng của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm gần đây. 

 Lần đầu tiên Hệ thống thi hành án dân sự hoàn thành vượt mức tất cả các 

chỉ tiêu nhiệm vụ, đặt dấu ấn quan trọng trong năm kỷ niệm 70 năm Ngày truyền 

thống Thi hành án dân sự và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, góp 

phần quan trọng trong việc bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, quyền, lợi 

ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức và công dân. 

 

 

http://thuvienphapluat.vn/
http://vov.vn/
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-2700-QD-BTP-10-su-kien-noi-bat-Nganh-Tu-phap-2016-336333.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-tiep-can-thong-tin-2016-280116.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-dau-gia-tai-san-2016-280115.aspx
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 Hưởng ứng Ngày Pháp Luật Việt Nam, Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc 

lần thứ III đã được tổ chức thành công trong cả nước. 

Hội thi thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân tham gia, góp phần và nâng cao 

nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò của công tác hòa giải ở cơ sở, kịp thời 

giải tỏa mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu 

chính công ích 

Đây là bước chuyển mới trong công tác giải quyết thủ tục hành chính của cơ 

quan hành chính nhà nước, tạo thuận lợi, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. 

 Triển khai Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử và cấp Số định danh cá nhân  

Hoạt động này nhằm đáp ứng các yêu cầu của Luật Hộ tịch và Luật Căn cước 

công dân, đặt nền móng xây dựng Cơ sở dữ liệu Hộ tịch điện tử toàn quốc và Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời bảo vệ tốt hơn quyền đăng ký khai sinh 

của người dân. 

 Chuẩn tiếp cận pháp luật trở thành nội dung trong Bộ tiêu chí quốc gia xây 

dựng nông thôn mới, tạo cơ sở bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp 

luật cho người dân, từng bước xóa bỏ tình trạng nghèo đa chiều. 

 Hợp tác pháp luật được thúc đẩy mạnh mẽ, toàn diện trên mọi bình diện đa 

phương và song phương với điểm nhấn là Việt Nam gia nhập Công ước La Hay 

năm 1965 về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp, Tổ chức 
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quốc tế về Luật Phát triển (IDLO) và tổ chức thành công Hội nghị Tư pháp các 

tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào mở rộng lần thứ ba. 

 Đóng góp quan trọng của Trường Đại học Luật Hà Nội cho sự nghiệp cải 

cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam 

Nhân dịp kỷ niệm 37 năm ngày thành lập Trường Đại học Luật Hà Nội và 

chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày 09/11/2016, gần 80 đại biểu Quốc 

hội khóa XIV, những người đã từng giảng dạy, công tác, học tập tại Trường Đại 

học Luật Hà Nội đã hội tụ, giao lưu với các thế hệ giảng viên, sinh viên của 

Trường. Trong đó, nhiều đồng chí là Lãnh đạo cấp cao, được Đảng, Nhà nước 

giao giữ những vị trí quan trọng như Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp 

hành Trung ương Đảng và nhiều đồng chí là lãnh đạo các Bộ, ngành, các cơ quan 

của Quốc hội và địa phương. 

Sự kiện này là dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ giữa Nhà trường nói 

riêng và Bộ, ngành Tư pháp nói chung với các hoạt động của Quốc hội và các vị 

Đại biểu Quốc hội; góp phần lan tỏa tinh thần, phong cách, hình ảnh của cựu sinh 

viên Trường Đại học Luật Hà Nội đến đông đảo các thế hệ sinh viên đã và đang 

học tập tại trường; gắn kết hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường với 

thực tiễn và hoạt động lập pháp của Quốc hội. Đồng thời, sự kiện này cũng khẳng 

định năng lực, uy tín trong đào tạo và nghiên cứu Luật học của Trường Đại học 

Luật Hà Nội; tạo động lực để Trường tiếp tục thực hiện tốt công tác giảng dạy và 

đào tạo nguồn nhân lực tư pháp và pháp luật cho đất nước trong thời gian tới. 

4.2.2. Hậu quả khôn lường từ thú 

chơi bóng cười của giới trẻ 

Trong một vài năm gần đây, một 

bộ phận giới trẻ Hà Nội rộ lên thú tiêu 

khiển mới - chơi bóng cười tại các câu 

lạc bộ, quán bar, karaoke,... Bóng cười 

du nhập vào Việt Nam từ năm 

2010. Giá thành 1 quả bóng cười chỉ từ 
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20 nghìn đến 50 nghìn đồng. Theo các bạn trẻ, thú chơi này giúp giảm stress, đưa lại 

những trận cười sảng khoái, vui vẻ, vừa công khai, an toàn.  

Tuy nhiên, để đánh đổi những tiếng cười này, đằng sau đó là hậu quả khôn 

lường. Theo PGS.TS Trần Hồng Côn - giảng viên Khoa Hóa, Đại học Khoa học tự 

nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, khí cười hay còn gọi là N2O là một hợp chất vô cơ 

không màu, vị ngọt nhẹ. Nếu người dùng hít nhiều sẽ gây ra nôn ói, rối loạn chuyển 

hóa cơ thể, thậm chí tạo cảm giác hưng phấn ảo, rất giống với cảm giác phê ma túy, 

sử dụng nhiều có thể sẽ gây nghiện. Nếu những người mắc bệnh về tim mạch hay 

hen suyễn và một số bệnh liên quan tới đường hô hấp mà hít phải N2O lâu sẽ rất 

nguy hiểm vì nó có thể dẫn tới ngừng thở. Theo quy định của pháp luật, N2O không 

nằm trong danh mục hóa chất đặc biệt cần quản lí nghiêm ngặt, không phải chất ma 

túy, nhưng những tác hại của nó đối với sức khỏe con người rất khôn lường. Do vậy, 

các cơ quan chức năng cần sớm có những biện pháp để ngăn chặn thú chơi nguy hiểm này. 

4.2.3. Hà Nội  treo thưởng hơn 6 tỷ đồng cho ý tưởng giảm ùn tắc giao thông 

Sáng 12/1/2017, Sở Giao thông vận tải 

Hà Nội công bố Cuộc thi tuyển ý tưởng 

phương án tổ chức giao thông và các giải 

pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn TP 

Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

Theo yêu cầu của cuộc thi, các ý tưởng 

tập trung vào các vấn đề liên quan như định 

hướng xây dựng không gian ngầm; Đề án 

giao thông thông minh; Đề án tăng cường 

quản lý phương tiện cá nhân nhằm giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Giải thưởng cho ý tưởng giành giải nhất là hơn 4 tỷ đồng; giải nhì hơn 2 tỷ 

đồng và các hồ sơ đạt các tiêu chí dự thi được hỗ trợ hơn 500 triệu đồng. 

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển từ ngày 19/1/2017. 
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4.2.4. Tổng thống Obama rớm lệ trong diễn văn từ biệt 

Vào tối ngày 10/1 theo giờ địa phương (9 giờ sáng ngày 11/1 theo giờ Việt 

Nam), Tổng thống Obama đã có bài diễn văn phát biểu kết thúc nhiệm kì tại trung 

tâm hội nghị McCormick Place ở thành phố quê nhà Chicago. Sự kiện này đã thu 

hút sự chú ý của đông đảo người Mỹ.  

Tổng thống bắt đầu bài phát biểu bằng lời cảm ơn người Mỹ, những người đã 

truyền cảm hứng cho ông trong suốt thời gian qua. Ông cho rằng sự đổi mới chỉ có 

thể khi có sự đóng góp của tầng lớp nhân dân lao động và những nỗ lực chung để 

đạt được sự tiến bộ.  

Trong diễn văn từ biệt trước khi rời Nhà Trắng sau 2 nhiệm kỳ, ông Obama đã 

gửi gắm nhiều thông điệp tới toàn thể người dân Mỹ qua các vấn đề như: lời kêu gọi 

cả nước Mỹ cùng đoàn kết; vấn đề chủng tộc và sự chia rẽ trong lòng nước Mỹ; 

chương trình chăm sóc y tế Obamacare, chống khủng bố,…  Tiếp theo, ông Obama 

đã rất xúc động khi nói lời cảm ơn tới Đệ nhất phu nhân Michelle và các con gái. Có 

lúc ông đã nghẹn ngào và lấy tay gạt nước mắt. Bên cạnh đó, Tổng thống cũng dành 

lời tri ân cho Phó Tổng thống Joe Biden và các nhân viên Nhà Trắng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tổng thống Obama cùng vợ và con gái chào tạm biệt mọi người (Ảnh: Reuters) 

Trước khi kết thúc bài phát biểu, Tổng thống Obama cũng kêu gọi người dân 

đặt niềm tin vào đất nước: "Tôi muốn các bạn hãy tin tưởng. Không phải là vào khả 

năng của tôi giúp mang lại sự đổi mới mà là vào khả năng của các bạn... Đúng, 

chúng ta có thể. Đúng, chúng ta đã làm được" 
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5. Có thể bạn quan tâm 

5.1. 9 phong tục đón năm mới thú vị trên thế giới 

1. Tây Ban Nha: Ăn 12 quả nho lúc giao thừa 

Người Tây Ban Nha có tập tục ăn một quả nho mỗi khi đồng hồ điểm một giây 

để cầu mong 12 tháng tràn ngập hạnh phúc. Nguồn gốc của tập tục này xuất phát từ 

năm 1909, năm đất nước bội thu nho và nhà vua quyết định sẽ ban số nho còn dư 

cho người dân sau khi đã nộp đủ theo quy định để mừng năm mới. Ngày nay, người 

ta cho rằng ai có thể kịp ăn hết 12 quả nho trước khi đồng hồ điểm xong sẽ có một 

năm mới vô cùng may mắn và hạnh phúc. 

2. Brazil: Cúng tế nữ thần biển 

Người dân Brazil có truyền thống ném cành hoa trắng xuống những con sóng 

bạc đầu để cúng tế nữ thần biển Yemanja. Hàng năm, có hàng nghìn người thực 

hiện truyền thống này với hi vọng nữ thần sẽ ban phúc lành cho họ vào năm mới. 

Ngoài ra, họ còn có thể ném những món đồ khác đặc trưng cho phái nữ như nước 

hoa, trang sức, son môi đặt trong những con thuyền gỗ nho nhỏ. 

 

Đan Mạch: Đập bể đĩa 

Nếu đang có ý định bỏ bớt những chiếc đĩa cũ kỹ sứt mẻ trong tủ chén của 

mình, đây là cách của người Đan mạch làm. Vào giao thừa, họ sẽ ném những chiếc 

đĩa đã cũ vào cửa nhà hàng xóm, bạn bè của mình. Ở Đan Mạch, người ta tin rằng 

càng có nhiều đĩa vỡ ngoài cửa vào sáng mùng một, gia chủ sẽ càng có nhiều bạn 
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bè, vận may trong năm mới. Dù ngày nay, tập tục này còn khá ít người thực hiện, 

nhưng dù sao nó cũng khá thú vị. 

 

Scotland: Mời trai đẹp đến nhà xông đất 

Để có một năm mới may mắn, người Scotland sẽ tìm cách mời bằng được 

những chàng trai cao ráo, da ngăm đen và đẹp trai làm vị khách đầu tiên đặt chân 

vào nhà mình trong năm mới. Phong tục “xông đất” của người Scotland thể hiện 

niềm tin rằng người đầu tiên vào nhà trong năm mới sẽ quyết định đến vận may của 

gia chủ trong vòng 12 tháng tới đây. Trong đó, những thanh niên cao ráo, da ngăm 

và đẹp trai được coi là mang đến may mắn lớn nhất, thậm chí may mắn hơn nếu họ 

mang rượu whiskey đến làm quà cho gia chủ. 

Ecuador: Đốt bù nhìn 

Vào đêm giao thừa, các gia đình tại Ecuador sẽ tập trung ở bên ngoài nhà và 

cùng nhau châm lửa đốt bù nhìn rơm. Có thể đối với nhiều người, việc đốt một con 

bù nhìn thể hiện sự giận dữ, sợ hãi hoặc một loại ma thuật hắc ám nào đó, nhưng ở 

Ecuador, người ta tin rằng hủy bỏ những vận xấu trong suốt 12 tháng vừa qua và hù 

dọa những thế lực xấu xa sẽ mang lại vận may và niềm vui trong năm mới.  

Ireland: Đặt nhánh tầm gửi dưới gối 

Nếu bạn đang muốn đường tình duyên của mình khởi sắc trong năm mới, có 

thể học hỏi cách người Ireland đặt nhánh tầm gửi dưới gối trước khi đi ngủ đêm 

giao thừa để cầu mong cho chuyện tình cảm tốt đẹp hơn. Tại Ireland, những người 

còn độc thân sẽ đặt nhánh cây tầm gửi, cây nhựa ruồi, hoặc cây thường xuân dưới gối 

với ước nguyện sẽ sớm tìm thấy người bạn đời của mình. 
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Chile: Mừng năm mới ở nghĩa trang 

Người Chile lại có tục đón năm mới cùng toàn bộ gia đình, tổ tiên ở nghĩa 

trang. Thực chất, truyền thống này không phải để cầu may, mà là dịp để gia đình tụ 

tập và cùng nhớ về những người đã khuất. Truyền thống mới chỉ 15 năm tuổi này 

bắt đầu khi một gia đình ở thị trấn Talca nhỏ bé đã băng qua hàng rào nghĩa trang để 

mừng năm mới gần mộ của người cha đã khuất. Hiện nay trên 5.000 người mỗi năm 

ghé thăm các nghĩa trang, thắp nến, chơi nhạc cổ điển cùng những người thân mà họ 

tin rằng đang chờ đợi họ đến cùng chung vui. 

Italy: ném đồ đạc qua cửa sổ  

Người Italy có tập tục ném những đồ đạc cũ qua cửa sổ để biểu thị rằng họ đã 

sẵn sàng chào đón năm mới và những thay đổi mới. Tại thành phố Naples, người 

dân có thể ném bất kỳ món đồ nào như máy nướng cũ, tủ lạnh cũ ra ngoài ban công. 

Dù vậy, người ta cũng không thích ném những món đồ có khả năng gây nguy hiểm 

vì nó sẽ không mang lại vận may mà chỉ ưu tiên những món đồ nhỏ, mềm mà thôi. 

Nếu muốn dạo chơi ngoài đường đêm giao thừa tại Ytaly, hãy nhớ cẩn thận những vật 

thể bay không xác định này. 

Philippines: Mặc đồ chấm bi 

Tại Philippines, hình tròn tượng 

trưng cho tài lộc, do vậy, đến đêm 

giao thừa, người dân sẽ mặc lên 

mình những món đồ có dạng tròn, 

bao gồm đồ có họa tiết chấm bi, chất 

đầy túi các loại tiền xu hoặc ăn 

những trái cây dạng tròn. Nếu muốn cầu tài lộc, hãy nhớ mang theo mình những loại 

quả tròn và mặc đồ có hình chấm bi dịp năm mới này. 

(Nguồn : http://news.zing.vn) 

 

http://news.zing.vn/
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5.2. Những con số "khủng" về iPhone sau 10 năm ra mắt 

Năm 2017 đánh dấu sinh nhật lần thứ 10 của iPhone, sản phẩm đã góp phần 

mang đến thành công vượt bậc cho Apple như ngày nay, đồng thời tạo nên một cuộc 

cách mạng về smartphone trên toàn thế giới ngay từ khi ra mắt vào năm 2007. 

 

Một trong những bằng chứng rõ thấy nhất cho thành công của iPhone là sự 

tăng trưởng doanh số bán ra của thiết bị kể từ năm 2007. Mặc dù vào năm 

2016, Apple lần đầu tiên hứng chịu sự sụt giảm số lượng iPhone bán ra thị trường, 

nhưng sự suy giảm này cũng không ảnh hưởng xấu tới hãng vì hãng đã bán được tới 231 

triệu máy vào năm 2015. 

 

 

(Nguồn : http://vietnamnet.vn) 

http://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/tin-cong-nghe/ki-niem-10-nam-iphone-the-he-dau-tien-cua-apple-ra-doi-350957.html
http://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/tin-cong-nghe/iphone-7s-se-co-camera-kep-theo-chieu-doc-348820.html
http://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/tin-cong-nghe/apple-kem-xa-samsung-ve-so-bang-sang-che-nam-2016-351008.html
http://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/tin-cong-nghe/iphone-tieu-thu-kem-apple-cat-giam-san-luong-349761.html
http://vietnamnet.vn/
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5.3. Một số lỗi vi phạm giao thông sắp bị xử phạt 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: http://infographic.vn) 

 

http://infographic.vn/
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5.4. Những điểm cấm hút thuốc lá nhiều người chưa biết 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: http://infographic.vn) 

http://infographic.vn/nhung-diem-cam-hut-thuoc-la-nhieu-nguoi-chua-biet.html
http://infographic.vn/

