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1. Điểm tin hoạt động Tháng 8/2017 

 Duy trì công tác phục vụ bạn đọc: phục vụ 5.702 lượt bạn đọc tại Phòng đọc, 

20.485 lượt mượn trả tài liệu.  

 Bổ sung tài liệu, cập nhật vào CSDL thư mục 340 biểu ghi sách, bài viết tạp chí, 

giáo trình,… 

Số hóa tài liệu nội sinh: 231 luận án, luận văn, tài liệu truy cập mở; 130 bài viết 

tạp chí Luật học năm 2016. 

 Biên soạn Bản tin Thư viện Tháng 8.  

 Cán bộ Trung tâm tham gia vòng Sơ khảo Hội thi cán bộ thư viện giỏi khu vực 

miền Bắc tại Thư viện tỉnh Quảng Ninh. Hội thi cán bộ thư viện giỏi được tổ chức 

với mục đích tôn vinh những người làm công tác thư viện; tạo cơ hội để các đơn vị 

chia sẻ kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; khuyến khích các cán bộ thư viện thêm 

yêu ngành, yêu nghề, góp phần nâng cao chất lượng công tác phục vụ hiện nay. 

  

         Tham dự Hội thi có 27 thí sinh đến từ thư viện các tỉnh, Trường Đại học, Cao 

đẳng, Trung cấp khu vực miền Bắc. Các thí sinh phải trải qua 3 phần thi: Thi sáng 

kiến kinh nghiệm trong cải tiến hoạt động thư viện; lý thuyết về các văn bản quy 

phạm pháp luật về thư viện; thực hành giới thiệu sách và trả lời câu hỏi kiến thức, 

ứng xử. Kết thúc 3 ngày thi đầy sôi nổi, Trung tâm Thông tin thư viện đạt giải 3. 

Đây là thành tích đáng mừng của Trung tâm, là nguồn động viên, khích lệ cho các 

cán bộ thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội, cần cố gắng và phát huy hơn nữa 

trong sự phát triển chung của trường, của ngành thư viện nước ta. 
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   Tổ chức chương trình “Quyên góp sách tặng sinh viên K42”  

Để chào đón sinh viên Khóa 42, Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội phối 

hợp với Câu lạc bộ Thư viện trẻ phát động phong trào quyên góp sách giáo trình, 

sách tham khảo, tài liệu học tập tặng sinh viên K42. 

Chương trình đã thu hút được sự quan tâm của nhiều sinh viên, cán bộ và giảng 

viên. Số lượng sách quyên góp được ngày một lớn dần lên, đó là sự chia sẻ, động 

viên kịp thời của các thầy cô giáo, các thế hệ sinh viên khóa trước đối với tân sinh 

viên. Chương trình diễn ra từ ngày 14/8/2017 đến hết ngày 10/9/2017. 

  

 

2. Hoạt động nổi bật Tháng 9/2017 

 Tổ chức tập huấn sử dụng thư viện và kỹ năng thông tin dành cho sinh viên Khóa 42. 

 Duy trì công tác phục vụ bạn đọc. 

 Tiếp tục số hóa nguồn tài liệu nội sinh, xây dựng bộ sưu tập tài liệu truy cập mở. 

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

thông tin: Thông báo sách mới, Bản tin Thư viện Tháng 9. 
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3. Giới thiệu sách 

         

Thuật thuận tâm lý 

Tác giả: Nicholas Epley  

Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông 

Năm xuất bản: 2015 

Địa chỉ tài liệu: DSVTKM 001199 -201 – Phòng 

đọc 1 – Giá sách Tâm lý học 

Nicholas Epley là nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ và là người có rất nhiều 

đóng góp cho ngành khoa học tâm lý. Các cuốn sách, bài viết của ông thường tập 

trung vào nghiên cứu thực nghiệm về nhận thức xã hội, quan điểm và sự phán đoán 

trực giác của con người. “Thuật thuận tâm ý” là một trong số đó.  

Nội dung cuốn sách tập trung tìm lời giải cho câu hỏi “Làm thế nào để nhìn 

thấu suy nghĩ, cảm nhận và mong muốn của ai đó?”. Khả năng thấu hiểu suy nghĩ và 

cảm nhận của người khác sẽ giúp bạn thành công trong các mối quan hệ, từ gia đình, 

công việc đến giao tiếp trong đời sống hàng ngày. Đây là nền tảng của mọi sự tương 

tác trong xã hội và là hoạt động ý nghĩ rất bình thường mà chúng ta thực hiện đều 

đặn mỗi ngày. 

Tác giả cũng chỉ ra những sai lầm dễ mắc phải khi chúng ta cố gắng đọc suy 

nghĩ của người khác. Nó khiến bạn phán đoán sai hay hiểu nhầm tính cách, hành 

động của mọi người xung quanh và dẫn đến nhiều tình huống khó xử, xung đột, mâu 

thuẫn, bạo lực, thậm chí gây hậu quả nghiêm trọng. Nhà tâm lý học Nicholas Epley 

đã chứng minh rằng những sai lầm đó xảy ra một cách có hệ thống chứ không hề 

ngẫu nhiên và chúng ta hoàn toàn có thể tránh được. 

Với “Thuật thuận tâm ý”, bạn sẽ khám phá được sự thật về năng lực thần 

giao cách cảm và giác quan thứ sáu của con người. 
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Hành trang du học –  

mọi điều bạn cần biết về du học 

Tác giả: Chu Đình Tới 

Nhà xuất bản: Lao động 

Năm xuất bản: 2015 

Địa chỉ tài liệu: DSVVG 000458-60 - Phòng đọc 1  

- Giá Văn hóa Giáo dục 

Du học là mong ước của nhiều người Việt. Để tiếp cận với nền giáo dục tiên 

tiến, tích lũy hành trang cho cuộc sống thì du học là sự lựa chọn của nhiều học sinh, 

sinh viên. Vậy làm thế nào để có chuyến du học thành công? Câu hỏi này được TS. 

Chu Đình Tới chia sẻ qua cuốn sách “Hành trang du học, mọi điều bạn cần biết về 

du học”. 

Nội dung cuốn sách gồm 4 chương: 

Chương 1: Xác định mục đích, thời điểm, hình thức và địa điểm du học để có 

những quyết định đúng đắn và phương thức du học phù hợp. 

Chương 2: Liệt kê những việc cần phải chuẩn bị trước và khi đi du học, tìm 

hiểu thông tin trên website của trường về điều kiện có thể nhập học; chuẩn bị hồ sơ; 

chuẩn bị các giấy tờ xin thủ tục nhập cảnh đến những vật dụng cần phải mang theo 

để phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày như sách vở, tiền, quần áo, đồ ăn, 

thuốc men,… 

Chương 3: Hướng dẫn cách thức giành học bổng. Đây là hình thức du học tốt 

nhất nên bạn phải xác định mục tiêu cụ thể, đầu tư thời gian, kinh phí, trau dồi ngoại 

ngữ, học hỏi kinh nghiệm của người đi trước và tìm hiểu các khóa học bổng từ các 

trường đại học, chương trình cấp học bổng do các Chính phủ tài trợ. 

Chương cuối cùng là những câu chuyện thú vị, bổ ích của các du học sinh 

chia sẻ kinh nghiệm tìm kiếm học bổng, xây dựng kế hoạch du học, cách vượt qua 

khó khăn ở môi trường mới,… để đạt được thành công trên chặng đường du học. 
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Ảnh hưởng của truyền thống pháp luật Pháp tới  

pháp luật Việt Nam: với lời đề dẫn của GS. 

Antoine Leca 

Tác giả: Arnaud de Raulin, Nguyễn Hoàng 

Anh,… 

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội 

Năm xuất bản: 2016 

Địa chỉ tài liệu: DSVLL 001399 - 03: Phòng đọc 2 - 

Giá số 01 

           Hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay có sự giao thoa và tiếp thu văn hóa pháp 

luật của nhiều quốc gia. Đặc biệt trong lĩnh vực luật tư, Pháp là một trong những nước 

có hệ thống pháp luật ảnh hưởng sâu sắc nhất tới pháp luật Việt Nam. Nghiên cứu ảnh 

hưởng pháp luật từ các quốc gia khác là việc cần thiết nhằm xây dựng mô hình hệ 

thống pháp luật phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh thực tiễn của nước ta. 

Cuốn sách “Ảnh hưởng của truyền thống pháp luật Pháp tới pháp luật Việt 

Nam” là công trình nghiên cứu tập hợp 18 bài viết nghiên cứu về mối quan hệ giữa hai 

hệ thống pháp luật Việt Nam và Pháp của các tác giả hai nước tại Hội thảo do Khoa 

Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu “Quản trị và phát triển hải đảo” 

- Đại học Polynésie, Trung tâm Luật về y tế - Đại học Aix - Marseille Université đồng 

tổ chức năm 2016.  

Các bài tham luận tập trung làm rõ sự tiếp nhận, chuyển hóa và áp dụng pháp 

luật Pháp tại Việt Nam; nghiên cứu ảnh hưởng của pháp luật Pháp tới các lĩnh vực pháp 

luật cụ thể của nước ta như: lập hiến và Hiến pháp trước và sau Cách mạng Tháng Tám 

1945; chế độ quản lý làng xã; pháp luật sở hữu trí tuệ, hôn nhân gia đình; tài chính 

công; tư tưởng về quyền con người. Đánh giá vai trò bảo hộ của chính quyền Pháp đối 

với chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông thời kỳ 1884 - 1956; vấn đề bảo vệ tài sản 

văn hóa có nguồn gốc cổ sinh học nhân văn ở Pháp và châu Âu; địa vị pháp lý của cơ 

quan quản lý cạnh tranh quốc gia Pháp và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam,... 

   Cuốn sách giúp bạn đọc hiểu sâu hơn về hệ thống pháp luật Việt Nam thời kỳ 

cận - hiện đại và dấu ấn văn hóa pháp luật Pháp trong pháp luật Việt Nam. 
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Ideas and debates in Family law 

Tác giả: Rob George  

Nhà xuất bản: Hart Publishing 

Năm xuất bản: 2012 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002508 - Phòng đọc 

2 (giá số 17) 

“Ideas and debates in Family law” phân tích nội hàm các khái niệm, chủ đề 

trong Luật Gia đình nước Anh và những vướng mắc trong thực tiễn áp dụng. Sức 

hút của cuốn sách này là cung cấp cho bạn đọc những quan điểm đang gây tranh cãi, 

điều này khuyến khích độc giả đặt câu hỏi về lý do đằng sau các quyết định của Tòa 

án và đưa ra một số giả định chưa hợp lý, chưa rõ ràng của Luật Gia đình.  

Cuốn sách gồm 8 chủ đề, chia thành 3 phần: 

Phần 1 - Luật Gia đình: tác giả giới thiệu bối cảnh ra đời Luật Gia đình, các 

tranh luận phản biện về Luật Gia đình, hệ thống tư pháp về gia đình, việc thực hiện 

Luật Gia đình của Tòa án và các luật sư; các thách thức mà hệ thống tư pháp gia 

đình đang phải đối mặt, quy định về quyền và trách nhiệm của cha mẹ, con cái,.. ; 

vấn đề quốc tế hóa Luật Gia đình. 

Phần 2 - Mối quan hệ của người thành niên: phân tích hệ quả pháp lý của hợp 

đồng hôn nhân, lý do kết hôn, ý nghĩa của hôn nhân, chế độ tài sản của vợ chồng và 

những người sống chung, sự công bằng về tài chính trong gia đình. 

Phần 3 - Trẻ em: phân tích giá trị của phúc lợi và nguyên tắc áp dụng phúc lợi, 

trách nhiệm của cha mẹ trong nuôi dạy con theo Luật Trẻ em 1989 của Anh. 

Trong mỗi chủ đề, tác giả đưa ra câu hỏi gợi mở và minh họa bằng các vụ án 

tiêu biểu nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về nội dung của chủ đề đó. 

“Ideas and debates in Family law” là tài liệu hữu ích dành cho sinh viên, 

giảng viên và bạn đọc quan tâm và nghiên cứu về Luật Gia đình. 
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Longman Academic Writing, Level 4: Essays 

 

Tác giả: Alice Oshima, Ann Hogue, Lara Ravitch 

Nhà xuất bản: Pearson 

Năm xuất bản: 2014 

Địa chỉ tài liệu: - MSVA 000336-7: Phòng mượn 2 

- DSVA 000161-2: Phòng đọc 1 - Phòng dành cho 

sinh viên lớp chất lượng cao, ngôn ngữ Anh. 

Viết là kỹ năng cần thiết đối với mỗi người, nhất là trong môi trường học tập, 

nghiên cứu. Vấn đề khó khăn nhất của việc viết là làm chủ được ngôn ngữ, văn 

phong, tìm ý tưởng và thể hiện vào bài viết. Vậy làm thế nào để có một bài viết 

logic, khoa học và dễ hiểu? “Longman Academic Writing, Level 4: Essays” cung 

cấp cho bạn đọc kiến thức cần thiết về ngữ pháp, từ vựng, phương pháp viết bài luận 

khoa học, chặt chẽ và logic. 

Cuốn sách gồm 14 chương, chia thành 3 phần: 

Phần 1 - Viết đoạn văn: Xác định cấu trúc, ý tưởng, chủ đề chính của đoạn 

văn, cách sử dụng danh từ, đại từ và từ nối để liên kết các câu trong đoạn văn; cách 

trích dẫn tài liệu tham khảo. 

Phần 2 – Viết bài luận: Cấu trúc và cách viết các đoạn văn trong một bài luận; 

hướng dẫn viết một số dạng bài luận như mô tả quy trình, nguyên nhân - kết quả, so 

sánh - tương phản, nghị luận. 

Phần 3 – Cấu trúc câu: Các loại câu và cấu trúc câu, sử dụng liên từ, mệnh đề 

danh từ, tính từ, trạng từ, động tính từ trong câu. 

Phần thực hành viết đoạn văn, tiểu luận theo các chủ đề ở cuối mỗi chương sẽ 

giúp bạn ôn luyện các kiến thức đã được học trong chương. 

“Longman Academic Writing, Level 4: Essays” là tài liệu tham khảo hữu 

ích, giúp bạn đọc hoàn thiện kỹ năng viết bài, trau dồi, nâng cao trình độ tiếng Anh.  
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4. Tin pháp luật (Nguồn: http://thuvienphapluat.vn/, 

http://www.doisongphapluat.com) 

4.1. Văn bản pháp luật nổi bật có hiệu lực trong tháng 8 

4.1.1. Nâng hạn mức bảo hiểm tiền gửi lên 75 triệu đồng 

Từ ngày 05/8/2017, Quyết định 21/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành quy định về hạn mức trả tiền bảo hiểm sẽ có hiệu lực. Theo đó: 

- Số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm của 

một cá nhân tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được điều chỉnh tăng lên 75 

triệu đồng (quy định hiện hành tại Nghị định 109/2005/NĐ-CP là 50 triệu đồng). 

- Hạn mức chi trả này đã bao gồm cả gốc và lãi. 

Như vậy, nếu tổ chức tín dụng lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả tiền gửi 

hoặc phá sản thì người gửi tiền sẽ nhận được số tiền bảo hiểm tối đa là 75 triệu đồng. 

4.1.2. Từ năm 2020, cấm Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng giám đốc 

Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với 

công ty đại chúng sẽ có hiệu lực từ ngày 01/8/2017 và bãi bỏ Thông tư 

121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012. 

Theo đó, tư cách thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của công ty đại chúng 

có những thay đổi sau: 

- Từ ngày 01/8/2020: Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh 

Giám đốc (Tổng giám đốc) của cùng 01 công ty đại chúng (hiện tại vẫn cho phép 

nếu được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên). 

- Từ ngày 01/8/2019: Thành viên HĐQT của 01 công ty đại chúng không 

được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác. 

Ngoài ra, Nghị định còn bổ sung thêm một số nội dung đáng chú ý như: 

- Công bố thông tin thu nhập của Giám đốc và người quản lý khác thành mục 

riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ 

đông tại cuộc họp thường niên. 

- Đại hội đồng cổ đông được trao quyền trong việc thông qua Quy chế nội bộ 

về quản trị công ty do HĐQT xây dựng. 

 

http://thuvienphapluat.vn/
http://www.doisongphapluat.com/
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4.1.3. Giáo viên trường dự bị đại học làm việc 42 tuần/năm 

Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 01/8/2017) sửa đổi Quy 

định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 

28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009. 

Theo đó, thời gian làm việc của giáo viên dự bị đại học là 42 tuần (tương tự 

giáo viên tiểu học, THCS và THPT). Trong đó: 

- 28 tuần dành cho giảng dạy và hoạt động giáo dục theo kế hoạch năm học; 

- 12 tuần dành cho học tập, nâng cao trình độ, nghiên cứu khoa học,...và một 

số hoạt động khác theo kế hoạch năm học; 

- 01 tuần chuẩn bị năm học mới và 01 tuần cho tổng kết năm học. 

- Định mức tiết dạy của giáo viên là 12 tiết/tuần; 

- Giáo viên chủ nhiệm lớp và giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống 

được giảm 3 tiết/tuần; 

- Giáo viên kiêm trưởng phòng chức năng được giảm 3 tiết/tuần; nếu kiêm 

phó trưởng phòng chức năng được giảm 1 tiết/tuần. 

4.1.4. 05 hình thức công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán NSNN 

Thông tư 61/2017/TT-BTC hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị 

dự toán ngân sách có hiệu lực từ 01/8/2017. 

Theo đó, việc công khai dự toán ngân sách, tình hình thực hiện dự toán ngân 

sách, quyết toán ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách được thực hiện bằng 

một hoặc một số hình thức sau: 

- Công bố tại kỳ họp, niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

- Phát hành ấn phẩm; 

- Thông báo bằng văn bản đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan; 

- Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Đưa lên trang thông tin điện tử (đối với đơn vị có Cổng thông tin điện tử thì 

phải thực hiện công khai ngân sách qua Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình). 

Thông tư 61/2017/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 21/2005/TT-BTC và áp dụng từ 

năm ngân sách 2017. 
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4.1.5 Nguyên tắc điều chỉnh giá bán điện 

Từ ngày 15/8, Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng quy định về cơ 

chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân có hiệu lực. Quyết định nêu rõ nguyên 

tắc điều chỉnh giá bán điện bình quân. Và việc điều chỉnh giá bán điện bình quân 

phải thực hiện công khai, minh bạch. 

Cụ thể, hàng năm, sau khi kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện của 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giá bán điện bình quân được xem xét, điều chỉnh theo 

biến động khách quan thông số đầu vào của tất cả các khâu (phát điện, truyền tải 

điện, phân phối - bán lẻ điện, điều hành - quản lý ngành và dịch vụ phụ trợ hệ thống 

điện) so với thông số được sử dụng để xác định giá bán điện bình quân hiện hành. 

Trong năm, giá bán điện bình quân được xem xét điều chỉnh khi thông số đầu 

vào cơ bản trong khâu phát điện biến động so với thông số đã được sử dụng để xác 

định giá bán điện bình quân hiện hành. 

Khi các thông số đầu vào theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này biến 

động làm giá bán điện bình quân giảm so với giá bán điện bình quân hiện hành thì 

giá điện được điều chỉnh giảm. Khi các thông số đầu vào theo quy định tại khoản 1 

và khoản 2 Điều này biến động giá bán điện bình quân hiện hành thì giá điện được 

phép điều chỉnh tăng. 

Thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân tối thiểu là 6 tháng kể từ lần điều 

chỉnh giá điện gần nhất.  

Tập đoàn Điện lực Việt Nam được điều chỉnh tăng hoặc giảm giá bán điện 

bình quân trong phạm vi khung giá do Thủ tướng Chính phủ quy định. 

Trường hợp giá bán điện bình quân tính toán cao hơn giá bán điện bình quân 

hiện hành từ 10% trở lên hoặc ngoài khung giá hoặc ảnh hưởng đến tình hình kinh 

tế vĩ mô, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, rà soát và 

báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến mức điều chỉnh giá bán điện bình 

quân. Trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo 

Ban Chỉ đạo điều hành giá trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 
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4.2. Văn bản pháp luật mới ban hành trong tháng 8 

4.2.1. Kéo dài thời gian lưu hành sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thủy sản 

         Ngày 18/08/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 100/2017/NĐ-CP sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017 về 

quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản. 

         Nghị định đã bổ sung quy định: Đối với sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thủy sản 

hết hiệu lực lưu hành trong khoảng thời gian từ ngày 20/11/2016 đến hết ngày 

20/11/2017 thì vẫn được tiếp tục lưu hành không quá 18 tháng. 

4.2.2. Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 

kiểm soát thủ tục hành chính 

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 

của Chính phủ: 

Theo đó, khoản 3 Điều 4 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của 

Chính phủ (Nghị định số 63 năm 2010 của Chính phủ) về kiểm soát thủ tục hành 

chính (TTHC) được sửa đổi thành “Kiểm soát TTHC được thực hiện ngay từ khi đề 

nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và được tiến hành thường 

xuyên, liên tục trong quá trình tổ chức thực hiện TTHC”. Đồng thời, Điều 8 của 

Nghị định số 63 năm 2010 của Chính phủ cũng được sửa đổi theo hướng “TTHC 

phải được quy định trong văn bản QPPL theo đúng thẩm quyền được quy định tại 

Luật Ban hành văn bản QPPL; Việc quy định một TTHC chỉ hoàn thành khi đáp 

ứng đầy đủ các bộ phận tạo thành cơ bản sau đây: tên TTHC; trình tự thực hiện; 

cách thức thực hiện; thành phần, số lượng hồ sơ; đối tượng thực hiện TTHC; cơ 

quan giải quyết TTHC; trường hợp TTHC phải có mẫu đơn, mẫu tờ khai hành 

chính; kết quả thực hiện TTHC; yêu cầu, điều kiện; phí, lệ phí thì mẫu đơn, mẫu tờ 

khai hành chính; kết quả thực hiện TTHC; yêu cầu điều kiện; phí, lệ phí là bộ phận 

tạo thành của TTHC”. 

Điều 10 của Nghị định số 63 năm 2010 của Chính phủ cũng được sửa đổi 

theo hướng “Việc thực hiện đánh giá tác động cảu TTHC trong đề nghị xây dựng 

văn bản QPPL và dự án, dự thảo văn bản QPPL được thực hiện theo quy định của 

Luật Ban hành văn bản QPPL, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của 
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Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn 

bản QPPL và hướng dẫn của Bộ Tư pháp”. 

- Về quyết định công bố TTHC quy định tại Điều 15 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP 

năm 2010 của Chính phủ cũng được sửa đổi như sau: 

Quyết định công bố TTHC của các cơ quan quy định tại khoản 1 Điều 13 của 

Nghị định này phải được ban hành chậm nhất trước 20 ngày, khoản 2 và 3 Điều 13 

của Nghị định này phải được ban hành chậm nhất trước 05 ngày tính đến ngày văn 

bản QPPL có quy định về TTHC có hiệu lực thi hành. 

Trường hợp văn bản QPPL được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn có 

hiệu lực kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành, quyết định bông bố TTHC phải 

được ban hành chậm nhất là sau 03 ngày kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành văn 

bản QPPL có quy định về TTHC. 

Đối với quyết định công bố TTHC mới ban hành, nội dung quyết định bao 

gồm: các bộ phận tạo thành TTHC quy định tại khoản 2 Điều 8 của Nghị định này 

và văn bản QPPL về TTHC. 

- Hình thức công khai 

TTHC đã được người có thẩm quyền công bố phải được công khai đầy đủ, 

chính xác, kịp thời theo các hình thức sau: công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

TTHC; công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận, giải quyết TTHC 

thông qua việc niêm yết hoặc sử dụng các hình thức điện tử phù hợp với điều kiện 

cơ sở vật chất, kỹ thuật trên cơ sở quyết định công bố TTHC hoặc kết xuất, kết nối, 

tích hợp dữ liệu TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; đăng tải trên Cổng 

thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ, 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên cơ sở kết nối, tích hợp 

với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Ngoài hình thức công khai bắt buộc tại khoản 

1 Điều này, việc công khai TTHC có thể thực hiện theo các hình thức khác phù hợp 

với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị và đối tượng thực hiện TTHC. 

Ngoài ra, việc nhập, đăng tải công khai TTHC đã công bố (Điều 24), trách 

nhiệm quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC (Điều 26) và nội dung rà soát, đánh 
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giá (Điều 28) của Nghị định số 63 năm 2010 của Chính phủ cũng được sửa đổi, bổ 

sung cho phù hợp. 

Bên cạnh đó, Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của các 

Nghị định, như: Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về 

tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; 

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều, khoản của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 

04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số 

điều, khoản của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy 

định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh và Sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2 Điều 19 của Nghị định số 

123/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ. 

Nghị định giao Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện 

công bố, công khai TTHC; rà soát, đánh giá TTHC; xây dựng, quản lý và vận hành 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; kiểm tra, tổng hợp, báo cáo về tình hình, kết quả 

thực hiện công tác kiểm soát TTHC và các nội dung khác quy định tại Nghị định 

này; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị định này. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2017. 

4.2.3. Cấm tư nhân tham gia 20 ngành nghề 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ, địa 

bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại. 

Theo đó, 20 hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động 

thương mại gồm: 

1- Hàng hóa, dịch vụ phục vụ mục đích, quốc phòng, an ninh; 

2- Sản xuất, mua, bán, xuất, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, vận chuyển quá 

cảnh vật liệu nổ công nghiệp; 

3- Sản xuất vàng miếng; 

4- Xuất, nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng; 

5- Phát hành xổ số kiến thiết; 
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6- Nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà (trừ trường hợp nhập khẩu để kinh doanh 

bán hàng miễn thuế); 

7- Quản lý, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, bảo quản, bảo vệ hàng hóa thuộc 

Danh mục Dự trữ quốc gia; 

8- In, đúc tiền; 

9- Phát hành tem bưu chính Việt Nam; 

10- Sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ pháo hoa 

và các dịch vụ liên quan đến pháo hoa; 

11- Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy 

điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội; 

12- Dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải (vận hành hệ thống đèn biển, 

vận hành hệ thống luồng hàng hải công cộng); 

13- Dịch vụ công ích thông tin duyên hải (quản lý, vận hành khai thác hệ 

thống đài thông tin duyên hải); 

14- Bảo đảm hoạt động bay (dịch vụ không lưu, dịch vụ thông báo tin tức 

hàng không, dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn); 

15- Hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị do Nhà 

nước đầu tư (quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt, không bao gồm 

bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt); 

16- Quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên 

huyện; kè biển trong trường hợp giao kế hoạch; 

17- Cung ứng dịch vụ lâm nghiệp tại rừng đặc dụng (trừ khu rừng bảo vệ 

cảnh quan được Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế thuê để bảo vệ và phát triển 

rừng, kết hợp kinh doanh cảnh quan, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái - môi trường); 

18- Xuất bản (không bao gồm hoạt động in và phát hành) xuất bản phẩm; 

19- Quản lý, duy trì, khai thác mạng bưu chính công cộng; 

20- Cung ứng dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí. 

Nghị định 94 nêu rõ, chỉ thực hiện độc quyền Nhà nước trong hoạt động 

thương mại đối với các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu mà Nhà nước cần phải độc 



Bản tin thư viện                                                                 Tháng 8 

 15 

quyền liên quan đến quốc phòng, an ninh, đảm bảo lợi ích quốc gia hoặc các thành 

phần kinh tế khác không có nhu cầu và khả năng tham gia. 

Cơ quan Nhà nước có quyền thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động 

thương mại thông qua hình thức trực tiếp thực hiện hoặc chỉ định cho tổ chức, cá 

nhân thực hiện. Việc chỉ định phải do Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

quyết định bằng văn bản. 

Hoạt động thương mại độc quyền Nhà nước phải được thực hiện dưới sự 

giám sát của cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định của pháp luật. 

Cũng theo quy định tại Nghị định này, Bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền 

các cấp không được quy định hoạt động, hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện hoạt 

động thương mại độc quyền Nhà nước. Đối với hàng hóa, dịch vụ, địa bàn phục vụ 

mục đích quốc phòng, an ninh thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động 

thương mại theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an. 

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2017.
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4.3. Tin tức, thời sự pháp luật (Nguồn: http://vov.vn http://vnexpress.net) 

4.3.1. Kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám thành công 

 

Đúng vào ngày này 72 năm trước, ngày 19/8/1945, hơn 10 vạn đồng bào Hà 

Nội đã xuống đường tuần hành thị uy. Cuộc mít tinh lớn ở Quảng trường Nhà hát 

Lớn đã chuyển thành khởi nghĩa giành chính quyền. Lực lượng quần chúng nhanh 

chóng chiếm Phủ Khâm Sai, Tòa thị chính thành phố, trại bảo an và các công sở 

quan trọng khác,... Khởi nghĩa đã hoàn toàn thắng lợi ở thủ đô Hà Nội. 

 

Cuộc mít tinh tại Quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội, ngày 19/8/1945. 

http://vov.vn/
http://vnexpress.net/
http://baomoi-photo-2.zadn.vn/17/08/19/310/23053432/1_42721.jpg
http://baomoi-photo-2.zadn.vn/17/08/19/310/23053432/1_42721.jpg
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Thắng lợi này đã mở màn cho các cuộc khởi nghĩa thắng lợi trên khắp cả 

nước những ngày sau đó. Lần đầu tiên, chính quyền cả nước thật sự thuộc về tay 

nhân dân ta. Cách mạng tháng Tám thành công là một trong những sự kiện trọng đại 

nhất, oanh liệt nhất của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX. 

Cũng vào ngày này 72 năm trước, ngày 19/8/1945, trong không khí sục sôi 

của Cách mạng tháng Tám lịch sử, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đã chính 

thức được thành lập. Thực hiện sứ mệnh cao cả bảo vệ Đảng, bảo vệ Chính quyền 

cách mạng còn non trẻ và bảo vệ nhân dân. 

4.3.2. Vun đắp quan hệ Việt Nam - Thái Lan 

Trong cuộc hội đàm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Thủ tướng 

Prayuth Chan-o-cha, hai nhà lãnh đạo nhất trí đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh 

mẽ hơn trong thời gian tới. Trong đó có việc sớm tổ chức các cuộc họp Ủy ban Hỗn 

hợp về hợp tác song phương lần thứ 3, họp cấp Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ 3, Ủy 

ban hợp tác thương mại lần thứ 3 và đặc biệt là cuộc họp nội các chung lần thứ 4. 

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha 

Về hợp tác kinh tế, hai bên khẳng định sẽ hợp tác mở cửa thị trường tiêu thụ 

hàng hóa của nhau, hỗ trợ nhau trở thành trung tâm thu hút đầu tư thương mại của 

khu vực; nhất trí tạo điều kiện cho hàng hóa mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau; 

http://vtv.vn/71-nam-ngay-cach-mang-thang-tam-thanh-cong.html
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2017/08/21/09/20170821094705-thu-tuong4.jpg
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thúc đẩy hợp tác về gạo; nỗ lực đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ 

USD trước năm 2020. 

Hai Thủ tướng cũng đã nhấn mạnh hợp tác an ninh - quốc phòng là một trong 

các trụ cột của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan; tái khẳng định cam 

kết không cho phép cá nhân hay tổ chức lợi dụng lãnh thổ nước này để tiến hành các 

hoạt động chống phá nước kia. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc tăng 

cường hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm nhằm ngăn chặn tình trạng đánh bắt cá bất 

hợp pháp (IUU). 

Hai Thủ tướng đã thảo luận về các biện pháp hợp tác để tăng cường củng cố 

ASEAN và duy trì vai trò trung tâm của ASEAN, tăng cường hợp tác giữa hai nước 

trong những dự án và chương trình thuộc tiểu vùng Mekong mở rộng. Hai bên tái 

khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định cũng như 

an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông. 

Trong chuyến thăm, Thủ tướng đã dành nhiều thời gian gặp gỡ, thăm hỏi, 

động viên bà con cộng đồng Việt kiều tại Bangkok và tỉnh Nakhon Phanom. Thủ 

tướng khẳng định, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và cộng đồng 

người Việt tại Thái Lan nói riêng là bộ phận không thể tách rời của cả dân tộc. 

Chuyến thăm chính thức Thái Lan của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã mở 

ra một chương mới trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan, vì hòa 

bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. 

4.3.3. Hàng loạt sai phạm ở 'lò sản xuất tiến sĩ' 

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có kết luận việc xác định chỉ tiêu, tổ 

chức tuyển sinh, cấp phát văn bằng, chứng chỉ trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của Học viện 

Khoa học Xã hội, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Học viện này 

từng gây xôn xao khi "sản xuất được 350 tiến sĩ" mỗi năm. 

Theo số liệu tự kê khai, năm 2017 đội ngũ giảng viên cơ hữu của Học viện 

Khoa học Xã hội gồm 21 giáo sư, 184 phó giáo sư và 249 tiến sĩ. Song qua kiểm tra 

cho thấy, số giảng viên cơ hữu kê khai bao gồm cả cán bộ nghiên cứu của các viện, 
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đơn vị thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Số giảng viên của Học viện 

Khoa học Xã hội đến tháng 1/2017 chỉ là 7 phó giáo sư và 17 tiến sĩ. 

Quá trình kiểm tra, thanh tra Bộ Giáo dục phát hiện nhiều trường hợp được 

phân công hướng dẫn không đúng chuyên ngành, chẳng hạn có tiến sĩ Kinh tế 

nhưng được phân công hướng dẫn nghiên cứu sinh ngành Quản lý giáo dục, hay tiến 

sĩ ngành Nhân học hướng dẫn bảy nghiên cứu sinh ngành Dân tộc học. 

Khi kiểm tra danh sách phân công hướng dẫn thạc sĩ ngành Luật, Chính sách 

công đợt 1 năm 2015 và ngành Công tác xã hội năm 2015, Thanh tra Bộ phát hiện 

nhiều người được phân công hướng dẫn số lượng học viên tại cùng thời điểm vượt 

quá số lượng quy định. 

Tại một thời điểm có người được giao hướng dẫn 44 học viên gồm 29 học 

viên ngành Luật, 10 người ngành Chính sách công, 5 người ngành Công tác xã hội.  

Trong khi đó, theo quy chế, giáo sư được hướng dẫn tối đa 7 học viên cao học; còn 

ở bậc tiến sĩ, giáo sư hướng dẫn cùng lúc không quá 5 nghiên cứu sinh. 

Kết luận thanh tra Bộ Giáo dục cho thấy công tác tuyển sinh, đào tạo trình độ 

tiến sĩ của Học viện Khoa học Xã hội có nhiều sai phạm, như chương trình đào tạo 

trình độ tiến sĩ không đảm bảo khối lượng kiến thức tối thiểu. 

Kiểm tra xác suất 5 hồ sơ nghiên cứu sinh cho thấy 3 hồ sơ có bằng thạc sĩ 

không phải là ngành phù hợp với ngành nghiên cứu sinh đang học hoặc đã tốt 

nghiệp. Theo báo cáo tự rà soát của Học viện, số nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ 

ngành khác với chuyên ngành đã được xét tuyển trong năm 2015 là 48, năm 2016 là 

41. Nhiều thông tin trong hồ sơ nghiên cứu sinh không đầy đủ. Một số biên bản 

chấm luận văn tiến sĩ cấp cơ sở không ghi đầy đủ thông tin của buổi bảo vệ. Có hiện 

tượng tẩy xóa, sửa chữa trên sổ cấp phát văn bằng. Học viện chưa lưu giữ đầy đủ hồ 

sơ của những nhà khoa học ở ngoài cơ sở đào tạo tham gia hướng dẫn, tham gia hội 

đồng đánh giá luận văn, luận án. 

Học viện Khoa học Xã hội phải rà soát toàn bộ hồ sơ học viên, nghiên cứu sinh, có 

phương án xử lý đối với các trường hợp phân công hướng dẫn luận văn, luận án 

vượt quá số lượng quy định, báo cáo việc thực hiện kết luận thanh tra về Bộ Giáo 

dục trước ngày 30/9. 
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5. Có thể bạn quan tâm (Nguồn : http://infographic.vn) 

5.1.  Hà Nội báo động đỏ sốt xuất huyết 

http://infographic.vn/
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5.2. Điều gì sẽ xảy ra trên Internet trong 60 giây? 
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5.3. Cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học của Việt Nam 

 

 


