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1. Điểm tin hoạt động Tháng 11 

 Duy trì công tác phục vụ bạn đọc:  phục vụ 17.594  lượt bạn đọc tại Phòng đọc, 

6.302  lượt mượn tài liệu  tại Phòng mượn, 1.750 lượt bạn đọc truy cập tài liệu số. 

 Bổ sung tài liệu, cập nhật CSDL thư mục: 240 biểu ghi sách, giáo trình, bài viết tạp 

chí, tài liệu hội thảo. 

 Số hóa tài liệu nội sinh: 207 luận án, luận văn. 

 Tập huấn kĩ năng thông tin cho sinh viên Văn bằng II, tập huấn sử dụng Cơ sở 

dữ liệu Heinonline cho bạn đọc có nhu cầu. 

 Biên soạn Bản tin Thư viện Tháng 11.   

 Tổ chức Hội nghị bạn đọc: Ngày 23 tháng 11 năm 2017, Hội nghị bạn đọc 

năm 2017 của Trung tâm Thông tin thư viện được tổ chức tại Hội trường A.402. 

Hội nghị có sự tham dự của PGS.TS. Vũ Thị Lan Anh - Phó Hiệu trưởng trường 

Đại học Luật Hà Nội – Chủ trì Hội nghị, Ban Giám đốc Trung tâm Thông tin 

thư viện, đại diện lãnh đạo các Khoa, Phòng ban, Trung tâm, các giảng viên là 

thành viên của Nhóm cộng tác viên thư viện, viên chức Trung tâm và sinh viên, học 

viên cao học. 

 

Hội nghị diễn ra sôi nổi với 17 lượt ý kiến, các đại biểu góp ý về các nội 

dung: mở rộng dịch vụ thư viện cho đối tượng bạn đọc ngoài trường, cựu sinh 

viên, học viên; phát triển dịch vụ mượn liên thư viện; xây dựng kho tài liệu quý; 
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phát triển vốn tài liệu tài liệu,… Trung tâm sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp của 

bạn đọc, nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục những hạn chế để tiếp tục đổi 

mới các hoạt động thư viện, nâng cao chất lượng các sản phẩm và dịch vụ, phục 

vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường. 

 Cán bộ Trung tâm Thông tin Thư viện trường Đại học Luật Hà Nội tham 

dự Hội thảo khoa học thư viện “Xây dựng học liệu mở nội sinh dùng chung 

trong các Thư viện đại học Việt Nam  tại Trường Đại học Quang Trung, Quy 

Nhơn, Bình Định ngày 30/10/2017. Đại diện của 28 thư viện Học viện, trường 

đại học tham dự Hội thảo đã cùng ký vào Bản ghi nhớ tham gia thực xây dựng 

học liệu nội sinh dùng chung. 

 

ThS. Lê Thị Hạnh - Giám đốc Trung tâm Thông tin Thư viện, ký kết  

Bản ghi nhớ tham gia học liệu nội sinh dùng chung. 

 

2. Hoạt động nổi bật Tháng 12 

 Duy trì công tác phục vụ bạn đọc. 

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

thông tin: Bản tin Thư viện, Thư mục chuyên đề, Thông báo sách mới Tháng 12. 

 Tiếp tục số hóa tài liệu. 

 Tập huấn sử dụng Cơ sở dữ liệu Heinonline, kỹ năng thông tin cho sinh 

viên, học viên có nhu cầu.   
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3. Giới thiệu sách 

 

Quản trị công  

trong thời kỳ cải cách hành chính ở Việt Nam 

 

Tác giả: Lê Văn Chiến chủ biên 

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia 

Năm xuất bản: 2016 

Địa chỉ tài liệu: DSVLHC 006630-4;  

                           Phòng đọc 2 - Giá số 5 

 

Thực hiện đường lối đổi mới, Đảng ta đã có nhiều chủ trương về cải cách hành 

chính và luôn xác định đây là khâu quan trọng trong sự nghiệp đổi mới để phát triển 

đất nước. Nhằm xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương tới 

cơ sở trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu quả, tăng tính dân chủ và pháp quyền 

trong hoạt động điều hành của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, TS. Lê Văn Chiến 

cùng tập thể tác giả ấn hành cuốn sách “Quản trị công trong thời kỳ cải cách hành chính 

ở Việt Nam”. 

Cuốn sách gồm 5 chương: 

Chương đầu tiên, trình bày một số vấn đề lý luận về: quan niệm hành chính 

công, khái niệm chất lượng, chất lượng quản trị và hành chính nhà nước; khung lý 

thuyết về chất lượng quản trị hành chính công và các nhân tố ảnh hưởng đến công tác này. 

Chương thứ hai, giới thiệu chỉ số PAPI - chỉ số đo lường khách quan về hiệu 

quả công tác quản trị, hành chính công và cung ứng dịch vụ công tại địa phương; mẫu 

khảo sát, phương pháp luận, nội dung khảo sát của PAPI, đánh giá chất lượng quản trị, 

hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam giai đoạn 2011 - 2014. 

Hai chương tiếp theo, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu 

quả quản trị hành chính công từ kết quả nghiên cứu tổng hợp và kết quả nghiên cứu so 

sánh của một số cặp tỉnh như Hà Nam - Ninh Bình, Quảng Nam - Phú Yên,… 

Chương cuối cùng, kết luận và một số kiến nghị nhằm nâng cao tính hiệu lực, 

hiệu quả của bộ máy nhà nước, cải thiện mức độ hài lòng của người dân đối với các 

dịch vụ mà bộ máy nhà nước cung ứng.  
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Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan 

hành chính nhà nước 

Tác giả: Bùi Thị Ngọc Mai 

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia sự thật 

Năm xuất bản: 2016 

Địa chỉ tài liệu:  DSVLHC 006645-9  

                            Phòng đọc 2 - Giá số 4. 

Xây dựng bộ máy hành chính nhà nước trong sạch, vững mạnh, hiệu quả, tạo 

điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với xu hướng hội nhập kinh 

tế thế giới, tiến tới xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của dân, do dân 

và vì dân là mục tiêu lâu dài mà Đảng, Nhà nước ta hướng tới và đang nỗ lực phấn 

đấu. Trong đó, vai trò của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước đặc biệt 

quan trọng. Cuốn sách “Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà 

nước” của TS. Bùi Thị Ngọc Mai giúp bạn nắm rõ hơn về vấn đề này.  

Nội dung cuốn sách gồm 4 chương. 

Chương đầu tiên, tác giả trình bày khái niệm, đặc điểm, vị trí, quan niệm, trách 

nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước. 

Chương 2: Phân tích phạm vi, nội dung, loại hình trách nhiệm và các yếu tố 

khách quan, chủ quan, quy định pháp luật ảnh hưởng đến việc thực hiện trách nhiệm 

của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước. 

Chương 3: Quy định pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan 

hành chính nhà nước; một số vấn đề đặt ra từ thực tiễn trách nhiệm của người đứng 

đầu cơ quan hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay: năng lực thực thi công vụ, đạo 

đức của người thi hành công vụ,... 

Trong chương cuối cùng, tác giả đưa ra một số quan điểm và giải pháp nhằm 

nâng cáo trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong thời 

gian tới: nhà nước sửa đổi, bổ sung một số quy định nhằm bảo đảm tính nhất quán, 

phân định trách nhiệm của người đứng đầu, chú trọng tuyên truyền,  giáo dục đạo đức 

công vụ,... để hướng đến một nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp và 

hiệu quả. 
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           Bức tranh thế giới đương đại 

Chủ biên: GS. TS. Vũ Văn Hiền 

                  PGS. TS. Bùi Đình Bôn 

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật 

Năm xuất bản: 2016 

Địa chỉ tài liệu: DSVCT 001823-5  

                           Phòng đọc  – Giá sách Chính trị. 

Hiện nay, tình hình thế giới diễn ra theo những xu thế phức tạp với nhiều biến 

động đã ảnh hưởng sâu sắc tới nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Cuốn sách “Bức 

tranh thế giới đương đại” do GS. TS. Vũ Văn Hiền và PGS. TS. Bùi Đình Bôn đồng 

chủ biên sẽ cho bạn cái nhìn toàn cảnh về thế giới đương đại, tác động của thế giới đối 

với Việt Nam, đồng thời làm rõ luận cứ khoa học về đường lối phát triển đất nước của Đảng. 

Phần 1 - Nhận diện thế giới đương đại. Trình bày khái niệm, quan niệm về thế 

giới đương đại; phân tích đặc điểm của thế giới đương đại trên các lĩnh vực chính trị, 

kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, an ninh, quân sự.  

Phần 2 - Các xu thế và những thách thức trong thế giới đương đại. Theo tác giả, 

hiện nay, xu hướng phát triển của thế giới là hòa bình và phát triển, hợp tác và đấu tranh; 

toàn cầu hóa kinh tế, trật tự thế giới mới; gia tăng khủng hoảng kinh tế, chính trị - xã 

hội. Với tình hình chuyển biến mạnh mẽ của thế giới, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi 

thì các quốc gia cũng phải đối mặt với các thách thức về vấn đề giai cấp, dân tộc; di 

chứng của khủng hoảng kinh tế; nội chiến; xung đột vũ trang; tranh chấp lãnh thổ;… 

Phần 3 - Việt Nam và thế giới đương đại. Tác giả phân tích dự báo về tình hình 

chính trị, kinh tế, an ninh, quân sự của thế giới đến năm 2030. Bối cảnh khu vực và thế 

giới với những diễn biến đa dạng mang đến cho Việt Nam nhiều cơ hội để mở rộng 

quan hệ ngoại giao; tranh thủ thị trường, vốn, công nghệ,… nhưng cũng đem lại không 

ít thách thức trong việc: duy trì quan hệ ngoại giao với các nước láng giềng và trên thế 

giới; giải quyết vấn đề Biển Đông; đấu tranh với các thế lực thù địch bảo vệ an ninh 

đất nước; định hướng chiến lược chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước 

cùng các giải pháp nhằm phát triển đất nước trong tình hình mới. 
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Asian court in context 

 

Biên tập: Jiunn – Rong Yeh, Wen – Chen Chang 

Nhà xuất bản: Cabridge 

Năm xuất bản: 2015 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002429  

                           Phòng đọc 2 - Giá số 25. 

 “Asian court in context” nghiên cứu, so sánh hệ thống Tòa án của một số 

quốc gia trong khu vực châu Á, giúp bạn đọc hiểu rõ quá trình chuyển đổi sâu sắc 

của hệ thống Tòa án nhằm thích ứng với sự phát triển về kinh tế, chính trị, xã hội 

và những thách thức các nước đang phải đối mặt. 

Mở đầu cuốn sách, phần giới thiệu chung trình bày phương pháp nghiên cứu, 

bố cục của cuốn sách, nghiên cứu so sánh về hệ thống Tòa án của các quốc gia. 

Phần nội dung chính trình bày hệ thống Tòa án của 14 quốc gia trong khu 

vực châu Á, gồm hệ thống tư pháp, những cải cách tư pháp gần đây; bổ nhiệm các 

chức danh tư pháp, tính độc lập của tư pháp; nguồn luật và loại quyết định tư pháp; 

quá trình giải quyết tranh chấp trọng tài; yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống tư pháp; 

chức năng của Tòa án và đánh giá hoạt động của Tòa án. 

Trong 14 quốc gia được nghiên cứu, các tác giả đã phân chia thành 2 nhóm. 

Nhóm các quốc gia có nền kinh tế phát triển, trong đó Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài 

Loan đã thành công trong quá trình chuyển sang nền dân chủ; Hong Kong, 

Singapore dần chuyển sang cạnh tranh bầu cử. Nhóm các nước có nền kinh tế đang 

phát triển như Ấn Độ, Mông Cổ, Indonesia và Philippines đã chuyển sang nền dân 

chủ; Bangladesh, Malaysia and Thái Lan đang trên con đường dân chủ hóa. Đáng 

chú ý hơn cả, Việt Nam và Trung Quốc – hai quốc gia vẫn duy trì chế độ xã hội 

chủ nghĩa mặc dù đã phát triển nền kinh tế thị trường và có tốc độ phát triển kinh tế 

nhanh trong những năm gần đây.  

“Asian court in context” là tài liệu tham khảo hữu ích cho người nghiên 

cứu, giảng viên, sinh viên và bạn đọc quan tâm đến hệ thống Tòa án của các quốc gia 

châu Á. 
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4. Tin pháp luật (Nguồn: http://thuvienphapluat.vn/,  

http://moj.gov.vn) 

4.1. Văn bản pháp luật nổi bật có hiệu lực trong tháng 10 

4.1.1. Cấm bán rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên qua mạng Internet 

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh 

rượu được Chính phủ ban hành ngày 14/9/2017, có hiệu lực từ 1/11/2017. 

Theo đó, các hành vi bị cấm trong hoạt động kinh doanh rượu bao gồm: 

- Bán rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên qua mạng Internet (quy định hiện 

hành cấm bán tất cả các sản phẩm rượu qua mạng mà không phân biệt độ cồn); 

- Bán rượu cho người dưới 18 tuổi, bán bằng máy bán hàng tự động; 

- Quảng cáo, khuyến mại rượu trái quy định; 

 

- Kinh doanh rượu không có Giấy phép kinh doanh hoặc không đúng với nội 

dung ghi trong giấy phép; 

- Cho thuê, cho mượn Giấy phép kinh doanh,… 

4.1.2. Đổi mới điều kiện cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

Nghị định 106/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 67/2013/NĐ-CP ngày 

27/6/2013 hướng dẫn thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh 

doanh thuốc lá. Theo đó, để được cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

(SPTL), thương nhân phải đáp ứng các điều kiện sau: 

- Được thành lập theo quy định pháp luật; 

http://thuvienphapluat.vn/
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- Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ 

thuật, trang thiết bị theo quy định; 

- Phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới mua bán SPTL được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt; 

- Có văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán 

buôn SPTL ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh (không cần hợp đồng mua bán của 

các doanh nghiệp bán buôn SPTL như hiện nay). 

Đồng thời, Nghị định 106/2017/NĐ-CP đã bãi bỏ điều kiện diện tích điểm 

kinh doanh thuốc lá phải từ 3m2 trở lên trong điều kiện cấp giấy phép. Đối với 

Giấy phép bán lẻ SPTL được cấp theo Nghị định 67 vẫn tiếp tục duy trì hiệu lực 

đến khi hết thời hạn. 

4.1.3. Phục vụ ăn, nghỉ cho hành khách bị chậm chuyến bay 

Đây là quy định tại Thông tư 27/2017/TT-BGTVT (có hiệu lực từ 

1/11/2017) về việc sửa đổi, bổ sung quy định về chất lượng dịch vụ hành khách 

của cảng hàng không và bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển 

hành khách bằng đường hàng không. Khoản 3, Điều 7 của Thông tư quy định: 

Trường hợp hành khách đã được xác nhận chỗ trên chuyến bay nhưng 

việc vận chuyển bị chậm chuyến, gián đoạn, hủy chuyến, hãng hàng không có 

trách nhiệm phục vụ hành khách theo quy định như sau: 

a) Thời gian chậm từ 02 giờ phải phục vụ nước uống; 

b) Thời gian chậm từ 03 giờ trở lên phải phục vụ ăn; 

c) Thời gian chậm từ 06 giờ trở lên (từ 07 giờ đến trước 22 giờ) phải bố trí nơi 

nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế của cảng hàng không; 

d) Thời gian chậm 06 giờ trở lên (từ 22 giờ hôm trước đến trước 07 giờ ngày 

hôm sau) phải bố trí chỗ ngủ, nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương 

hoặc giải pháp thay thế nếu được sự đồng ý của hành khách; 

đ) Chuyển đổi hành trình của hành khách trong phạm vi cung cấp dịch vụ của 

hãng hàng không để hành khách tới được điểm cuối của hành trình một cách 

nhanh chóng và thuận tiện nhất. 
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4.1.4. Điều kiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai 

Theo Thông tư 13/2017/TT-NHNN, từ 15/11/2017, Ngân hàng Nhà nước 

sẽ công khai danh sách các ngân hàng thương mại đủ năng lực thực hiện bảo 

lãnh nhà ở hình thành trong tương lai. 

Các ngân hàng này phải đáp ứng điều kiện gồm trong Giấy phép thành lập 

và hoạt động hoặc tại văn bản sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt 

động của ngân hàng thương mại có quy định nội dung hoạt động bảo lãnh ngân 

hàng; Không bị cấm thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai trong 

giai đoạn bị kiểm soát đặc biệt. 

4.1.5. Quy định mới về mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

phòng, chống thiên tai 

Nghị định 104/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều. 

Theo đó, mức phạt đối với một số hành vi vi phạm trong hoạt động 

phòng, chống thiên tai thay đổi đáng kể như: 

- Phạt từ 20 - 40 triệu đồng đối với hành vi yêu cầu cấp cứu khẩn cấp nhưng 

không hợp tác khi lực lượng cứu hộ tiếp cận gây lãng phí cho cơ quan cứu hộ 

(tăng gấp đôi so với quy định hiện hành); 

- Phạt từ 25 - 40 triệu đồng đối với hành vi làm hư hại công trình phục vụ 

phòng, chống thiên tai (quy định hiện hành phạt từ 20 - 30 triệu đồng); 

- Phạt từ 5 - 10 triệu đồng nếu không chủ động cứu giúp hoặc không thông tin 

kịp thời để lực lượng khác đến cứu người, phương tiện bị nạn khi có điều kiện 

(quy định hiện hành phạt từ 3 - 5 triệu đồng). 

Ngoài ra, Nghị định 104/2017/NĐ-CP cũng quy định một số mức xử phạt 

mới đối với vi phạm trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. 

4.1.6. Phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của DN đấu giá tài sản 

Thông tư 106/2017/TT-BTC quy định mức phí thẩm định điều kiện đăng 

ký hoạt động của DN đấu giá tài sản  như sau: 

- Cấp mới Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản theo quy 

định tại khoản 1 Điều 25 Luật đấu giá tài sản 2016 là 1.000.000 đồng/hồ sơ; 
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- Cấp mới Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản trước khi 

Luật đấu giá tài sản 2016 có hiệu lực là 500.000 đồng/hồ sơ; 

- Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của 

doanh nghiệp đấu giá tài sản là 500.000 đồng/hồ sơ. 

Thông tư 106/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/11/2017. 

4.2. Văn bản pháp luật ban hành trong tháng 11 

4.2.1. Nghị định số 119/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm trong lĩnh 

vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm 

Nghị định quy định cụ thể mức phạt tiền từ 2-5 triệu đồng đối với một 

trong các hành vi: Không thực hiện đóng phí duy trì sử dụng mã số, mã vạch 

đúng quy định; không làm thủ tục gia hạn giấy chứng nhận quyền sử dụng mã 

số, mã vạch hết hiệu lực; không đăng ký lại với cơ quan có thẩm quyền khi có 

sự thay đổi về tên gọi, địa chỉ giao dịch trên giấy phép kinh doanh hoặc không 

thông báo bằng văn bản khi giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch bị 

mất hoặc hỏng;... 

Phạt tiền từ 6-10 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Sử dụng mã số, 

mã vạch có đầu mã quốc gia Việt Nam (893) mà chưa được cơ quan có thẩm 

quyền cấp quyền sử dụng mã số, mã vạch; sử dụng mã số, mã vạch đã bị thu 

hồi; bán, chuyển nhượng mã số mã vạch đã được cấp. 

Phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Sử dụng mã 

số, mã vạch nước ngoài để in trên sản phẩm, hàng hóa sản xuất, gia công, bao 

gói, sang chiết tại Việt Nam mà chưa được cơ quan nước ngoài có thẩm quyền 

hoặc tổ chức sở hữu mã số, mã vạch đó cho phép bằng văn bản; sử dụng các dấu 

hiệu gây nhầm lẫn với mã số, mã vạch của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền của Việt Nam và Tổ chức mã số mã vạch quốc tế. 

Phạt tiền từ 20-50 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Cung cấp 

hoặc sử dụng nguồn dữ liệu về mã số, mã vạch không đúng với nguồn dữ liệu 

mã số, mã vạch của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam và 

Tổ chức mã số mã vạch quốc tế; cung cấp thông tin sai lệch về chủ sở hữu hoặc 

đối tượng sử dụng mã số, mã vạch GS1 hợp pháp; phát triển và cung cấp các 
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dịch vụ, giải pháp, ứng dụng dựa trên nền tảng mã số, mã vạch của cơ quan quản 

lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam. 

Mức phạt tiền đối với hành vi buôn bán hàng hóa vi phạm quy định về mã 

số, mã vạch từ 500.000 đồng đến 15 triệu đồng tùy vào giá trị hàng hóa vi phạm. 

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/12/2017. 

4.2.2. Nghị định số 121/2017/NĐ-CP quy định xây dựng, quản lý, sử dụng 

cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam. 

Nghị định này quy định về xây dựng, thu thập, lưu trữ, xử lý, bảo vệ, khai 

thác, sử dụng (gọi chung là xây dựng, quản lý, sử dụng) cơ sở dữ liệu về thi 

hành tạm giữ, tạm giam; trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

có liên quan trong xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, 

tạm giam. 

  Theo đó, việc xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm 

giữ, tạm giam phải đảm bảo các nguyên tắc sau: 

- Tuân thủ Luật thi hành tạm giữ, tạm giam, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật thi 

hành án hình sự, Nghị định này và các quy định của pháp luật khác có liên quan. 

- Mọi thông tin liên quan đến việc thi hành tạm giữ, tạm giam của người bị tạm 

giữ, người bị tạm giam phải được thu thập, cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác, 

khách quan, khoa học và quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng quy định của 

pháp luật. 

- Khai thác, sử dụng đúng mục đích, bảo đảm bí mật thông tin cá nhân của người 

bị tạm giữ, người bị tạm giam được giữ bí mật theo quy định của pháp luật. 

- Việc xây dựng, khai thác, sử dụng thông tin liên quan đến người bị tạm giữ, 

người bị tạm giam phải bảo đảm yêu cầu điều tra, truy tố, xét xử, phục vụ công 

tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

- Quản lý chặt chẽ cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam, bảo đảm an toàn, 

an ninh và bảo mật theo quy định của pháp luật trong việc quản lý dữ liệu; tuân 

thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong 

cơ quan nhà nước. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 
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4.2.3. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 124/2017/NĐ-CP quy định về 

đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí. 

Theo quy định, để chuẩn bị đầu tư hoặc triển khai dự án dầu khí tại nước 

ngoài, nhà đầu tư được phép thành lập hoặc tham gia thành lập công ty điều 

hành tại Việt Nam, tại nước tiếp nhận đầu tư hoặc tại nước thứ ba theo quy định 

của pháp luật có liên quan, hợp đồng dầu khí và thông lệ công nghiệp dầu khí 

quốc tế được chấp nhận chung. 

Nhà đầu tư chịu trách nhiệm về việc triển khai dự án phù hợp với giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và quy định của pháp luật có liên quan. 

Nghị định quy định nhà đầu tư thực hiện góp vốn đầu tư theo hình thức: 

Góp vốn theo hình thức gọi vốn của người điều hành dự án; Góp vốn vào công 

ty liên doanh điều hành chung, công ty điều hành; Mua cổ phần của công ty sở 

hữu một phần hoặc toàn bộ dự án dầu khí; Góp vốn theo hình thức cho công ty 

điều hành vay vốn; Các hình thức khác theo quy định của pháp luật nước tiếp 

nhận đầu tư hoặc do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

Nhà đầu tư góp vốn thực hiện dự án dầu khí nước ngoài trong hạn mức 

vốn đầu tư ra nước ngoài ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước 

ngoài (bao gồm cả phần thay đổi so với vốn đầu tư ra nước ngoài đã đăng ký).  

Nghị định này có hiệu thi hành từ ngày 01/01/2018. 
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4.3. Tin tức, thời sự pháp luật (Nguồn http://thuvienphapluat.vn/, 

http://vnexpress.net, http://infographic.vn/,  http://vov.vn )  

4.3.1 Bế mạc Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XIV 

Sau 26 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XIV đã hoàn thành 

các nội dung chương trình. Nhiều nghị quyết quan trọng được biểu quyết thông qua. 

 

http://thuvienphapluat.vn/
http://vnexpress.net/
http://infographic.vn/
http://vov.vn/
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4.3.2 UBND thành phố Đà Nẵng tổng kết công tác phục vụ “Tuần lễ Cấp 

cao APEC 2017”. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi thư chúc mừng đến nhân dân, cán bộ 

và chiến sỹ thành phố Đà Nẵng đã tham gia phối hợp tổ chức thành công Tuần 

lễ cấp cao APEC 2017. 

Thành công của Đà Nẵng trong công tác phối hợp tổ chức Tuần lễ Cấp 

cao APEC 2017 là chủ động khơi dậy sức mạnh đồng thuận của toàn dân đóng 

góp vào quá trình chuẩn bị và phục vụ sự kiện quan trọng này. 

 

Trao thưởng cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phục vụ Tuần lễ APEC. 

Hàng loạt công trình được đầu tư xây dựng mới như: sân bay Đà Nẵng, 

Trung tâm báo chí quốc tế, chỉnh trang 30 tuyến đường chính, nhiều công trình 

đầu tư từ nguồn xã hội hóa. Các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, học sinh, sinh 

viên, nhân viên các cơ sở dịch vụ... đã thể hiện tình yêu đối với thành phố bằng 

sự nhiệt tình, hiếu khách, thực hiện giao tiếp, ứng xử văn hóa, văn minh; tích 

cực hưởng ứng chiến dịch “Nụ cười Đà Nẵng”.    

Những ngày diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng 

đã tiếp xúc với nhiều Lãnh đạo doanh nghiệp, tập đoàn lớn trên thế giới, mở ra 

cơ hội mới về đầu tư vào Đà Nẵng. 

http://images.vov.vn/cr_w600/uploaded/wgyyweux2icrb7fgmumzw/2017_11_21/vov_6_nvdb.jpg
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 4.3.3 Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Donald Trump thăm cấp Nhà 

nước Việt Nam từ ngày 11 – 12/11/2017 
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4.3.4 Bạo hành trẻ em tại một trường mầm non tư thục tại TP. Hồ Chí Minh 

Liên quan đến clip phản ánh về trường hợp 3 bảo mẫu bạo hành trẻ em tại 

một trường mầm non tư thục nằm trên địa bàn quận 12, TPHCM, ngay trong 

chiều 26/11, Công an TP. HCM đã chỉ đạo các đơn vị chức năng vào cuộc điều 

tra làm rõ vụ việc. 

 

Hình ảnh bảo mẫu bạo hành trẻ em tại trường mầm non tư thục Mầm Xanh. 

(Ảnh cắt từ clip của báo Tuổi trẻ) 

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang – Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của 

Công an thành phố cho biết, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an 

TPHCM đã có chỉ đạo công an địa phương nhanh chóng phối hợp với những 

đơn vị có liên quan rà soát địa bàn cũng như làm rõ hành vi bạo hành trẻ em. 

Ngay trong chiều cùng ngày, Công an quận 12 xác minh vụ việc cụ thể 

xảy ra tại trường mầm non tư thục Mầm Xanh nằm trên đường HT05, phường 

Hiệp Thành, quận 12, địa điểm được Báo Tuổi Trẻ TPHCM có clip điều tra, 

phản ánh. 

Trường mầm non tư thục Mầm Xanh thường xuyên nhận giữ trung bình 

khoảng 30 trẻ, từ 2 -5 tuổi, các em bé đa số là con của các gia đình công nhân, 

người lao động trên địa bàn quận 12. 

http://images.vov.vn/w600/uploaded/pks3wd07dsq/2017_11_26/3_vblq.jpg
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Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho rằng căn cứ theo diễn biến trong clip thì 

hành vi của các bảo mẫu có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Hiện Công an quận 12 

đang làm rõ và xử lý theo các quy định pháp luật. 

 

Bảo mẫu dùng tay, vật dụng sinh hoạt đánh, tát vào đầu, mặt các bé. 

Trước đó, trên Báo Tuổi Trẻ TPHCM có đăng tải đoạn clip bà L. cùng với 

ít nhất 2 bảo mẫu khác đã có hành vi bạo lực khi dạy dỗ các em bé được gửi 

tại đây. 

Trong clip những bảo mẫu dùng tay, vật dụng sinh hoạt đánh, tát vào đầu, mặt; 

dùng chân đạp; một số hành vi khác dùng vật dụng làm bếp như dao, muỗng lớn 

để múc canh đánh vào bụng, đầu các em bé... 

Hành vi của những người này được ghi lại vào thời điểm giờ các cháu bé 

ăn, lúc tắm rửa hay khi ngủ trưa. Vụ việc đã khiến dư luận hết sức bức xúc. 

http://images.vov.vn/w600/uploaded/pks3wd07dsq/2017_11_26/2_tpgb.jpg
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5. Có thể bạn quan tâm? 

5.1. Động đất 7,3 độ ở biên giới Iran - Iraq, ít nhất 61 người chết 

Trận động đất 7,3 độ xảy ra ngày 12/11 ở khu vực biên giới Iran - Iraq khiến 

ít nhất 61 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. 

 

Tâm chấn trận động đất. Đồ họa: BBC. 

Theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra gần Halabjah, 

đông nam Sulaymaniyah, thành phố bán tự trị của người Kurd ở phía bắc Iraq, vào 

khoảng 21h18 giờ địa phương (18h18 GMT), Aljazeera đưa tin. Tâm chấn nằm ở 

độ sâu khoảng 33,9 km. Từ Qatar người ta cũng có thể cảm nhận thấy rung lắc, 

song động đất chủ yếu gây ảnh hưởng cho Iran và Iraq. 

Một quan chức Iran cho biết những nạn nhân thiệt mạng chủ yếu là người 

dân nước này. Nhà chức trách lo sợ con số thương vong còn tiếp tục tăng. Hiện 

việc tính toán thiệt hại gặp khó khăn bởi tình trạng mất điện trên diện rộng.  

Một trận động đất 5,7 độ hồi tháng 5 xảy ra khu vực biên giới giữa Iran và 

Turkmenistan khiến hai người thiệt mạng và làm bị thương hàng trăm người, gây 

tổn thất nghiêm trọng. Hồi năm 2003, một trận động đất đã phá hủy thành phố 

Bam, Iraq, khiến ít nhất 31.000 người chết. 

5.2. Black Friday là ngày gì và tại sao người ta "phát cuồng" vì Black Friday? 

Khi nói đến Black Friday, người ta ngay lập tức nghĩ tới 2 điều: "siêu giảm 

giá" và các đám đông hỗn loạn. Tuy nhiên, bạn có bao giờ thắc mắc rằng Black 
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Friday có từ khi nào, và tại sao người ta lại "phát cuồng  vì ngày  Thứ Sáu đen tối  

này đến vậy? 

Black Friday, hay còn gọi là ngày  Thứ Sáu đen tối  được ấn định vào thứ 6 

đầu tiên sau ngày Lễ Tạ Ơn (một ngày lễ hàng năm được tổ chức chủ yếu tại Mỹ và 

Canada). Vì Lễ Tạ Ơn rơi vào ngày thứ 5 lần thứ 4 trong tháng 11, nên Black 

Friday sẽ rơi vào khoảng ngày 23-29 tháng 11. 

Theo nhật báo USA Today, ngày Black Friday bắt đầu được nhắc tới vào 

năm 1939, khi Franklin D. Roosevelt - tổng thống thứ 32 của Mỹ đứng trước sức ép 

phải chuyển Lễ Tạ Ơn từ ngày thứ 5 cuối cùng lên thành thứ 5 lần thứ 4 trong tháng 

11, với mục đích kéo dài mùa mua sắm Giáng sinh. 

"Khi mùa mua sắm kéo dài, người ta sẽ chi tiêu nhiều hơn, và nền kinh tế 

đang khủng hoảng lúc bấy giờ sẽ nhận được một sự thúc đẩy cần thiết" - đó chính 

là ý tưởng hình thành nên sự ra đời của Black Friday. Sự thay đổi của ngày Lễ Tạ 

Ơn chính thức được công nhận vào năm 1941, nhưng khái niệm Black Friday đã 

không thực sự nổi bật cho đến khoảng một thập kỷ sau đó. 

Theo một nguồn tin khác, tên gọi Black Friday được bắt nguồn từ thành phố 

Philadelphia của Mỹ. Trong những năm 1950, cảnh sát địa phương được cho là đã 

sử dụng thuật ngữ này để mô tả các thứ 6 sau ngày Lễ Tạ Ơn vì đó là một ngày 

 đặc biệt khó khăn  đối với họ, do khối lượng người mua sắm tăng vọt đổ vào 

thành phố từ các vùng ngoại ô. 

Theo Wiki, cái tên Black Friday bắt đầu được người ta nhắc đến nhiều sau 

tình trạng tắc nghẽn giao thông xảy ra vào thứ 6 sau Lễ Tạ Ơn vào năm 1965 ở 

Philadelphia, khi hàng trăm nghìn người Mỹ chen chúc nhau ở các con phố, vỉa hè 

đi mua sắm để sửa soạn cho Lễ Noel sắp đến. Đây được xem là ngày bắt đầu cho 

mùa mua sắm Giáng sinh, tương tự như ngày Boxing Day ở nhiều quốc gia khác. 

Trong tiếng Anh có thuật ngữ "In The Black" chỉ tình trạng doanh nghiệp 

làm ăn có lợi nhuận. Tương phản với "In The Black" là "In The Red" chỉ tình trạng 

kinh doanh thua lỗ, buôn bán thất bát. Ngày xưa, để tiện phân biệt và theo dõi sổ 

sách, kế toán thường ghi số lợi nhuận bằng mực đen, số lỗ bằng mực đỏ. Từ đó, 

http://khoahoc.tv/L%E1%BB%85%20T%E1%BA%A1%20%C6%A0n%20%E2%80%93%20Thanksgiving%20Day%20l%C3%A0%20g%C3%AC%20v%C3%A0%20di%E1%BB%85n%20ra%20v%C3%A0o%20ng%C3%A0y%20n%C3%A0o?
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người ta đặt tên ngày mua sắm lớn nhất trong năm là Black Friday, ngụ ý rằng đây 

là ngày ăn nên làm ra của các doanh nghiệp. 

 

Các tín đồ shopping chỉ đợi đến ngày Black Friday để được thỏa sức mua sắm. 

Vào ngày Black Friday, phần lớn các cơ sở bán lẻ lớn đều mở cửa từ khoảng 

4 giờ sáng hay sớm hơn, với hàng chục ngàn mặt hàng giảm giá cực lớn. Chúng ta 

đang nói đến mức giảm giá có thể lên đến 30-40%, hay thậm chí còn lớn hơn đối 

với các mặt hàng thông thường như điện tử, điện lạnh, đồ gia dụng, nội thất, thời 

trang,... Nhiều chủ doanh nghiệp thậm chí cho phép nhân viên nghỉ làm như đối với 

một ngày lễ để đi mua sắm. 

Chính vì lý do này mà vào ngày Black Friday, bất kể là năm nào, người ta 

cũng ghi nhận hàng trăm người chen lấn, lao vào nhau tại các siêu thị, cửa hàng bán 

lẻ để giành giật những món đồ giảm giá mạnh. Đây là ngày duy nhất trong năm ghi 

nhận có thể biến cả những người mua hàng trầm tính nhất, hiền lành nhất cũng có 

thể biến thành một "tín đồ" hung dữ, sẵn sàng tranh cướp những món đồ mà mình 

muốn sở hữu. 

Vào cuối năm ngoái, lượng khách mua chen lấn và tranh cướp nhau đã phần 

nào thuyên giảm, vì có nhiều người lựa chọn mua hàng online để tránh những vụ ẩu 

đả đáng tiếc có thể xảy ra. Tuy nhiên, do khi đặt hàng online có tỷ lệ không nhận 

được hàng, nên người ta hầu như vẫn đổ xô đến các siêu thị, trung tâm mua sắm,.. 

để giành lấy món đồ mà mình thích. 


