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1. Điểm tin hoạt động Tháng 10 

 Duy trì công tác phục vụ bạn đọc: 11.288 bạn đọc vào thư viện, 3.590 lượt 

mượn tài liệu; 707 lượt truy cập tài liệu số. 

 

 Tập huấn kỹ năng thông tin cho sinh viên khóa 42 và sinh viên các khóa có 

nhu cầu. 

 Bổ sung tài liệu, cập nhật cơ sở dữ liệu thư mục: 198 biểu ghi sách, giáo 

trình, bài viết tạp chí, luận văn.  

 Số hóa tài liệu nội sinh: 210 luận án, luận văn. 

 Biên soạn Bản tin Thư viện Tháng 10/2017. Bạn đọc có thể tham khảo ấn 

phẩm này qua Cổng Thông tin của Thư viện và bản in tại các Quầy phục vụ, 

giá trưng bày sách mới của Thư viện.   

 

2. Hoạt động nổi bật Tháng 11 

 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 Tháng 11, Thông báo sách mới, Thư mục chuyên đề. 

 Tiếp tục số hóa tài liệu. 

 Tổ chức Hội nghị bạn đọc năm 2017. 

 Tập huấn kỹ năng thông tin cho sinh viên, học viên có nhu cầu. 
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3. Giới thiệu sách  

 

Pháp luật dân sự và thực tiễn xét xử 

Tác giả: Tưởng Duy Lượng 

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia 

Năm xuất bản: 2015 

Địa chỉ tài liệu: - Phòng đọc 2 - Giá số 15.  

Thực tế cho thấy các vụ án tranh chấp dân sự thường diễn ra phức tạp và 

kéo dài. Mỗi phán quyết của Tòa án đều ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến 

quyền, lợi ích của các bên đương sự, do đó việc giải quyết đòi hỏi phải khách 

quan, toàn diện và thận trọng. Để tránh những sai sót, vướng mắc trong giải 

quyết các tranh chấp dân sự, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, tác giả 

Tưởng Duy Lượng xuất bản cuốn sách “Pháp luật dân sự và thực tiễn xét xử”.  

Cuốn sách tập hợp những bài viết về tranh chấp phát sinh trong giao dịch 

dân sự ở một số vụ án phức tạp đã được các tòa án xét xử về quyền sở hữu, thừa 

kế, hợp đồng,... Từ thực tiễn giải quyết các vụ án đó, tác giả phân tích, bình 

luận, đưa ra những kiến nghị để hoàn thiện pháp luật và áp dụng một cách thống 

nhất; đồng thời rút ra những bài học thiết thực nhằm giải quyết các vướng mắc 

trong quá trình xét xử tranh chấp dân sự. 

Sách được tái bản lần thứ tư có sửa chữa, bổ sung, cập nhật thêm một số 

thông tin mới về xử lý các tranh chấp trong giao dịch dân sự, đặc biệt là các 

tranh chấp dân sự trong việc mua bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, 

nâng cao năng lực của luật gia trong tư vấn và giải quyết tranh chấp dân sự. 

“Pháp luật dân sự và thực tiễn xét xử” là tài liệu tham khảo hữu ích cho 

các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên chuyên ngành luật và các cán bộ làm 

công tác tư pháp. 
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Phương tiện truyền thông xã hội  

với giới trẻ Việt Nam 

 

Tác giả: TS. Lê Hải  

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia – Sự thật 

Năm xuất bản: 2017 

Địa chỉ tài liệu: DSVXH 001805 - 09  

Phòng đọc 01        Giá Lịch sử - Văn hóa - Xã hội. 

Khoa học công nghệ phát triển dẫn đến sự bùng nổ các phương tiện truyền 

thông xã hội với tốc độ truyền dẫn, lan tỏa nhanh chóng, tính tương tác cao, sâu 

rộng. Phương tiện truyền thông xã hội tác động và ảnh hưởng tới mọi mặt đời 

sống xã hội, mọi đối tượng, thành phần, trong đó có giới trẻ Việt Nam.  

Phương tiện truyền thông xã hội tác động tới giới trẻ Việt Nam như thế 

nào? Thái độ, hành vi ứng xử của giới trẻ ra sao khi sử dụng? Nghiên cứu để tìm 

câu giải đáp, TS. Lê Hải đã biên soạn cuốn sách “Phương tiện truyền thông xã 

hội với giới trẻ Việt Nam”. 

Tác giả trình bày khái niệm, đặc điểm, các loại phương tiện truyền thông 

xã hội và đặc điểm tâm sinh lý của giới trẻ ảnh hưởng tới quá trình sử dụng các 

phương tiện truyền thông xã hội; cơ chế, chiều hướng tác động của các phương 

tiện truyền thông xã hội tới giới trẻ. Qua nghiên cứu, phân tích thực trạng sử 

dụng, những tác động tích cực và tiêu cực của phương tiện truyền thông xã hội 

đối với giới trẻ Việt Nam hiện nay, từ đó đánh giá mức độ làm chủ và hành vi 

của giới trẻ trước những tác động đó. Xuất phát từ dự báo xu hướng phát triển 

của phương tiện truyền thông xã hội, thực trạng hiện nay ở nước ta, tác giả đề 

xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các phương tiện truyền 

thông xã hội, hạn chế tiêu cực, nhân rộng yếu tố tích cực. 

Cuốn sách giúp các bạn trẻ hiểu rõ hơn về phương tiện truyền thông xã 

hội để áp dụng một cách hiệu quả trong công việc và cuộc sống hàng ngày. 
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The European Private International Law of 

Employment 

Tác giả: Grušić, Uglješa 

Năm xuất bản: 2015 

Nhà xuất bản:  Cambridge University Press 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002518 – Phòng Đọc 02 – 

Giá số 13. 

 

Cùng với quá trình toàn cầu hóa, việc người lao động ra nước ngoài làm 

việc cũng trở nên phổ biến với mục đích cải thiện cuộc sống hiện tại. Tuy nhiên, 

họ phải đối mặt với rất nhiều thách thức, đó là tình trạng bị phân biệt đối xử, 

xâm phạm quyền và lợi ích người lao động. Pháp luật quốc tế đã có những quy 

định nhằm đảm bảo sự bình đẳng cho đối tượng này. Cuốn sách “The European 

private international law of employment” của Grušić Uglješa trình bày quy định 

của Luật Tư pháp quốc tế Châu Âu về lao động và vấn đề bảo vệ người lao động. 

Ngoài phần mở đầu giới thiệu khái quát về nội dung tài liệu, tác giả phân 

tích vấn đề bảo vệ người lao động trong Luật Tư pháp quốc tế, gồm lí do và các 

phương thức bảo vệ người lao động; những nhóm người lao động được bảo vệ.  

Trình bày nguồn gốc thuật ngữ “hợp đồng lao động cá nhân”; khái niệm 

người lao động, người sử dụng lao động; quy định về hợp đồng lao động cá 

nhân trong Luật Tư pháp quốc tế; cách thức bảo vệ quyền và lợi ích của người 

lao động,… Hướng dẫn áp dụng ba loại yêu cầu bồi thường: bồi thường theo 

hợp đồng, theo quy định của pháp luật và dựa trên thiệt hại đã gây ra. Phần cuối 

là nội dung về gửi lao động ra nước ngoài làm việc ở Châu Âu. 

“The European private international law of employment” là tài liệu tham 

khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu và những ai quan tâm đến vấn đề bảo vệ 

quyền và lợi ích của người lao động trong Tư pháp quốc tế.  
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The American system of criminal justice 

Tác giả: George F. Cole, Christopher E. Smith, 

Christina DeJong 

Năm xuất bản: 2017 

Nhà xuất bản: Cengage Learning 

Đia chỉ tài liệu: GVA 002481  

                           Phòng đọc 2 – Giá sách số 19. 

 “The American system of criminal justice” nghiên cứu tổng quan về hệ thống tư 

pháp hình sự của Mỹ. Trong ấn bản lần thứ 15 này, các tác giả mở rộng thêm nhiều nội 

dung thảo luận trong mỗi chương giúp bạn đọc nắm chắc kiến thức hơn trong từng vấn đề, 

tiếp tục khẳng định vai trò của người dân Mỹ trong việc tham gia  xây dựng và bảo vệ 

pháp luật. 

Cuốn sách gồm 17 chương, chia thành 5 phần: 

Phần 1 - Tội phạm và hệ thống tư pháp hình sự: định nghĩa, hành vi và nguyên 

nhân phạm tội, các loại tội phạm; mục tiêu của nền tư pháp hình sự Mỹ, hoạt động của 

các cơ quan tư pháp hình sự trong hệ thống liên bang và xã hội đa văn hóa;… 

Phần 2 - Cảnh sát: sự phát triển của ngành cảnh sát Mỹ, chức năng, nhiệm vụ, 

tổ chức của cơ quan cảnh sát; những thách thức đối với ngành cảnh sát; mối quan hệ 

giữa cảnh sát và cộng đồng dân cư. 

Phần 3 - Tòa án: cơ cấu tổ chức và hoạt động của Tòa án; công tác phòng chống 

tội phạm của Mỹ, vai trò của công tố viên và luật sư bào chữa, mối quan hệ giữa luật 

sư và khách hàng; định tội danh, biện hộ, kháng cáo; hình phạt và kết án. 

Phần 4 – Thi hành án phạt tù: vai trò của chính phủ liên bang, tiểu bang và địa 

phương trong việc thi hành án, giam giữ, giáo dục, cải tạo; quyền của tù nhân, văn hóa 

đối xử với phạm nhân nữ, bạo lực trong nhà tù, ân xá và sự tái hòa nhập cộng đồng. 

Phần 5 - Hệ thống tư pháp vị thành niên: tội phạm vị thành niên, sự phát triển 

của hệ thống tư pháp vị thành niên từ năm 1646 đến nay, những thách thức mà hệ 

thống tư pháp vị thành niên của Mỹ đang phải đối mặt. 

“The American system of criminal justice” là tài liệu tham khảo hữu ích cho 

bạn đọc muốn tìm hiểu về hệ thống tư pháp hình sự của Mỹ. 
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4. Tin pháp luật (Nguồn: http://thuvienphapluat.vn/) 

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

4.1.1. Công chức phải đền 100% chi phí nếu được cử đi đào tạo mà không 

được cấp bằng 

Đây là quy định mới nổi bật tại Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo từ trình độ trung 

cấp trở lên bằng nguồn ngân sách nhà nước hoặc kinh phí của cơ quan nhưng 

không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp phải trả 100% chi phí đền bù. 

Như vậy, mức chi phí đền bù đối với đối tượng này đã tăng lên gấp đôi 

(theo quy định hiện hành tại Điểm b Khoản 2 Điều 26 Thông tư 03/2011/TT-

BNV thì chỉ đền bù 50%). 

4.1.2. Bổ sung điều kiện mở ngành đào tạo đối với Đại học ngoài công lập 

Đây là quy định mới đáng chú ý tại Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT (có 

hiệu lực từ ngày 23/10/2017) quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào 

tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học. 

Theo đó, để mở ngành đào tạo mới, các cơ sở đào tạo ngoài công lập phải 

có tối thiểu 40% giảng viên cơ hữu giảng dạy ngành đăng ký đào tạo trong độ 

tuổi lao động bên cạnh việc bảo đảm các điều kiện chung. 

Ngoài ra, Thông tư 22 còn đưa ra một số quy định sửa đổi, bổ sung điều 

kiện về số lượng, chất lượng, trình độ giảng viên. 

4.1.3 Công bố giá bán điện của dự án điện mặt trời trên mái nhà 

Từ ngày 26/10/2017, Thông tư 16/2017/TT-BCT quy định về phát triển dự 

án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời bắt đầu 

có hiệu lực thi hành. 

Theo đó, giá mua điện tại điểm giao nhận điện (chưa bao gồm thuế giá trị 

gia tăng) là 2.086 đồng/kWh. Giá điện cho năm tiếp theo sẽ được điều chỉnh 

theo tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam công bố vào ngày làm việc cuối cùng của năm trước. 

http://thuvienphapluat.vn/
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Giá điện này được áp dụng cho phần nhà máy điện mặt trời mái nhà có 

ngày vận hành thương mại trước ngày 30/6/2019 và được áp dụng 20 năm kể từ 

ngày vận hành thương mại. 

Ngoài ra, các dự án điện mặt trời trên mái nhà áp dụng giá bán điện theo 

quy định này sẽ không được áp dụng cơ chế hỗ trợ giá cho sản lượng điện của 

dự án theo các quy định khác. 

4.1.4. Giảng viên ngành Y phải có chứng chỉ hành nghề KCB 

Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT  quy định về điều kiện cần thiết để mở 

ngành đào tạo trình độ Đại học, cụ thể, để mở ngành đào tạo đại học, cần đáp 

ứng các tiêu chí: 

- Phù hợp nhu cầu xã hội và người học, cũng như nguồn nhân lực cho sự phát 

triển kinh tế xã hội của địa phương, vùng miền và cả nước và đặc biệt phải phù 

hợp với chức năng nhiệm vụ của cơ sở đào tạo. 

- Tên ngành đăng ký đào tạo phải có trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV 

- Về đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu cơ hữu phải đảm bảo số lượng, chất 

lượng, trình độ và cơ cấu tổ chức đào tạo, không trùng với giảng viên cơ hữu là 

điều kiện đào tạo trình độ đại học của các ngành khác đang đào tạo, trong đó có 

ít nhất 01 tiến sĩ cùng ngành chịu trách nhiệm chủ trì, tổ chức thực hiện chương 

trình đào tạo và cam kết đảm bảo chất lượng đào tạo trước cơ sở đào tạo và xã hội. 

- Cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện, giáo trình đáp ứng yêu cầu giảng dạy, nghiên 

cứu, học tập theo yêu cầu của ngành đăng ký đào tạo trình độ đại học 

- Chương trình đào tạo và các điều kiện khác thực hiện chương trình. 

Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 23/10/2017. 

4.1.5. Những trường hợp công ty kinh doanh chứng khoán bị đặt vào tình 

trạng cảnh báo 

- Tỷ lệ vốn khả dụng từ 150% đến dưới 180% trong tất cả các kỳ báo cáo trong 

03 tháng liên tục; 

- Tỷ lệ vốn khả dụng đã được soát xét hoặc được kiểm toán bởi tổ chức kiểm 

toán được chấp thuận từ 150% đến dưới 180%; 
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- Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính mà tổ chức kiểm toán được chấp thuận đưa ra ý 

kiến không chấp thuận (hoặc ý kiến trái ngược), từ chối đưa ra ý kiến (hoặc 

không thể đưa ra ý kiến), ý kiến ngoại trừ một số chỉ tiêu của báo cáo này mà 

nếu trừ các ảnh hưởng ngoại trừ ra khỏi vốn khả dụng sẽ dẫn tới tỷ lệ vốn khả 

dụng từ 150% đến dưới 180%. 

Tổ chức kinh doanh chứng khoán được đưa ra khỏi tình trạng cảnh báo 

khi tỷ lệ vốn khả dụng đạt từ 180% trở lên trong 03 tháng liên tục, trong đó tỷ lệ 

vốn khả dụng tại kỳ báo cáo cuối cùng phải được kiểm toán bởi tổ chức kiểm 

toán được chấp thuận. 

Quy định này được đề cập tại Thông tư 87/2017/TT-BTC có hiệu lực từ 

ngày 10/10/2017. 

4.1.6. Xuất bản phẩm có nội dung giáo dục giới tính trẻ em phải có dòng 

chữ “Cha mẹ, người lớn cần hướng dẫn trẻ em đọc” 

Đây là nội dung quan trọng, nổi bật được quy định tại Thông tư 

09/2017/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 01/10/2017. Cụ thể: Đối với xuất bản 

phẩm dành cho trẻ em có nội dung về giáo dục giới tính; chống bạo lực, xâm hại 

thân thể trẻ em phải ghi dòng chữ “Cha mẹ, người lớn cần hướng dẫn trẻ em 

đọc” tại trang tên sách hoặc tại bìa 4. 

4.1.7. Tư vấn hiện tượng thủ dâm cho trẻ từ 7 – 13 tuổi 

Thông tư 33/2017/TT-BYT quy định đối với trẻ em từ 7 – 13 tuổi, ngoài 

các nội dung tư vấn cho trẻ từ 0 – 6 tuổi, sẽ tư vấn thêm về sự thay đổi thể chất, 

tâm sinh lý theo độ tuổi, giới tính; khuynh hướng tình dục, chú ý các nội dung sau: 

- Đối với trẻ em gái: tư vấn về kinh nguyệt bình thường và kinh nguyệt bất 

thường, vệ sinh khi có kinh nguyệt, sự rụng trứng và mang thai, hiện tượng thủ dâm; 

- Đối với trẻ em trai: tư vấn về xuất tinh, xuất tinh lần đầu; hẹp bao quy đầu, vệ 

sinh dương vật, hiện tượng thủ dâm. 

Thông tư 33/2017/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/10/2017. 

4.1.8. Được mua ngoại tệ để chơi trò chơi điện tử có thưởng 

Theo Thông tư 11/2017/TT-NHNN Doanh nghiệp tổ chức kinh doanh trò 

chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài được phép mua ngoại tệ để 
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phục vụ hoạt động kinh doanh này theo phạm vi thu, chi ngoại tệ và các hoạt 

động ngoại hối khác trên cơ sở xuất trình chứng từ, giấy tờ đảm bảo giao dịch 

hợp pháp, hợp lệ. 

4.1.9 Hướng dẫn nhận tiền thưởng bằng ngoại tệ đối với người chơi casino 

Thông tư 10/2017/TT-NHNN quy định đối với trường hợp nhận ngoại tệ 

bằng tiền mặt: 

- Được bán ngoại tệ cho ngân hàng được phép hoặc Đại lý đổi ngoại tệ của tổ 

chức tín dụng được phép lấy đồng Việt Nam; 

- Được chuyển số ngoại tệ tiền mặt trả thưởng ra nước ngoài qua ngân hàng 

được phép; 

- Được ngân hàng được phép xác nhận để mang số ngoại tệ tiền mặt trả thưởng 

ra nước ngoài theo quy định. 

- Được nộp số ngoại tệ tiền mặt trả thưởng vào tài khoản thanh toán bằng ngoại 

tệ của người chơi nước ngoài mở tại ngân hàng được phép. 

Đối với trường hợp nhận ngoại tệ bằng chuyển khoản: 

- Số ngoại tệ trả thưởng được chuyển từ tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của 

doanh nghiệp sang tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của người chơi nước 

ngoài mở tại ngân hàng được phép; 

- Số ngoại tệ trả thưởng được chuyển từ tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của 

doanh nghiệp sang tài khoản của người chơi nước ngoài mở tại nước ngoài; 

Lưu ý: Quy định trên chỉ áp dụng cho người chơi là người nước ngoài. 

4.2. Văn bản pháp luật ban hành trong tháng 10 

4.2.1 Mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án   

(19/10/2017) 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 115/2017/NĐ-CP quy định chi tiết 

trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành 

án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp. 

Theo đó, việc nộp tiền để bảo đảm thi hành án, hoàn trả, nộp ngân sách 

nhà nước số tiền đã nộp chỉ được thực hiện trên cơ sở quyết định của cơ quan 

điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền. 
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Việc nộp tiền, tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền pháp 

nhân thương mại đã nộp để bảo đảm thi hành án phải thực hiện theo đúng trình 

tự, thủ tục do Nghị định này quy định và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Về mức tiền nộp để bảo đảm thi hành án, tiền được nộp để bảo đảm thi 

hành án là tiền Việt Nam đồng hoặc ngoại tệ thuộc sở hữu hợp pháp của pháp 

nhân thương mại bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử. Tiền nộp để bảo đảm thi 

hành án gồm có tiền nộp để bảo đảm thi hành án phạt tiền và tiền nộp để bảo 

đảm thi hành nghĩa vụ bồi thường. 

Mức tiền nộp để bảo đảm thi hành án phạt tiền do cơ quan tiến hành tố 

tụng có thẩm quyền quyết định trong từng trường hợp cụ thể nhưng không dưới 

50% và không cao hơn mức phạt tiền cao nhất quy định tại điều khoản được áp 

dụng để khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đối với pháp nhân thương mại. 

Mức tiền nộp để bảo đảm thi hành nghĩa vụ bồi thường thiệt hại được quy 

định như sau: Nếu điều khoản được áp dụng để khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử 

đối với pháp nhân thương mại có tình tiết quy định mức thiệt hại về tài sản thì 

mức tiền nộp để bảo đảm thi hành nghĩa vụ bồi thường do cơ quan tiến hành tố 

tụng có thẩm quyền quyết định trong từng trường hợp cụ thể nhưng không dưới 

50% và không cao hơn mức thiệt hại cao nhất về tài sản quy định tại điều khoản 

đó. Nếu trong điều khoản được áp dụng để khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đối 

với pháp nhân thương mại không có tình tiết quy định mức thiệt hại về tài sản 

thì tùy từng trường hợp, cơ quan tiến hành tố tụng đang giải quyết vụ án có thể 

áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để xác định mức thiệt hại làm 

cơ sở cho việc quyết định mức tiền cụ thể mà pháp nhân thương mại phải nộp để 

bảo đảm thi hành nghĩa vụ bồi thường. Mức tiền nộp được quyết định trong từng 

trường hợp cụ thể nhưng không cao hơn mức thiệt hại thực tế đã được xác định. 

Nghị định có hiệu lực từ 1/1/2018. 

4.2.2 Quy định chi tiết yêu cầu về nhà xưởng, kho chứa hóa chất 

Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Hóa chất được Chính phủ ban hành ngày 09/10/2017. 
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Theo đó, yêu cầu đối với nhà xưởng, kho chứa để đảm bảo an toàn trong 

sản xuất, kinh doanh hóa chất bao gồm: 

- Đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kĩ thuật quốc gia, phù hợp với tính 

chất, quy mô và công nghệ sản xuất, lưu trữ hóa chất; 

- Phải có lối, cửa thoát hiểm; 

- Hệ thống thông gió phải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về hệ thống thông gió; 

- Phải có bảng nội quy về an toàn hóa chất, có biển báo nguy hiểm phù hợp với 

mức độ nguy hiểm của hóa chất, treo ở nơi dễ thấy; 

- Thiết bị điện phải đáp ứng các tiêu chuẩn về phòng, chống cháy, nổ; 

- Nhà xưởng, kho chứa phải có hệ thống thu lôi chống sét hoặc nằm trong khu 

vực được chống sét an toàn và được định kỳ kiểm tra theo các quy định hiện hành. 

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2017; đồng thời: 

- Thay thế Nghị định 108/2008/NĐ-CP và Nghị định 26/2011/NĐ-CP ; 

- Bãi bỏ Điều 8 Nghị định 77/2016/NĐ-CP . 
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4.3. Tin tức, thời sự pháp luật (Nguồn http://thuvienphapluat.vn/, 

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

4.3.1 Khai mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV 

 

            Ngày 23 - 10, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội (QH) khóa XIV khai mạc tại Hà 

Nội. Theo chương trình dự kiến, QH sẽ làm việc trong thời gian 26 ngày (trong 

đó có một ngày thứ bảy) và bế mạc vào ngày 24 - 11. 

            Đối với những kỳ họp cuối năm, bên cạnh nhiệm vụ lập pháp, QH còn 

tập trung thời gian thảo luận, xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng 

về kinh tế - xã hội. Đặc biệt, tại kỳ họp này, để tạo điều kiện cho cử tri và nhân 

dân cả nước theo dõi, nắm bắt kịp thời nhiều nội dung quan trọng được QH xem 

xét, thông qua trong chương trình nghị sự của kỳ họp, QH dự kiến bố trí 11 ngày 

trong tổng số 25,5 ngày làm việc được phát thanh, truyền hình trực tiếp. Và đây 

là lần đầu các phiên thảo luận về dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa 

đổi); công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017; giải quyết khiếu nại, tố cáo 

của công dân tại nghị trường QH sẽ được truyền hình trực tiếp. 

4.3.2 Thành phố Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - thể thao mừng 

kỷ niệm lần thứ 63 Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2017) 

Tối 7/10, tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà Mỹ Đình, UBND TP. Hà 

Nội tổ chức trọng thể Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Thành phố lần thứ 

IX năm 2017. 

http://thuvienphapluat.vn/
http://vnexpress.net/
http://infographic.vn/
http://thanhnien.vn/
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Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ IX là dịp biểu dương lực lượng 

quần chúng và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động thể 

dục thể thao, nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân rèn 

luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” của Thành phố Hà Nội. 

Cũng trong tối 7/10 tại Nhà hát Lớn, Hội Âm nhạc Hà Nội tổ chức 

chương trình “Tình yêu Hà Nội” lần thứ 10, tôn vinh 5 nhạc sĩ của Thủ đô được 

trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật là Nguyễn Đình Bảng, 

Đinh Quang Hợp, Đức Minh (đã mất), Lê Tịnh, Cát Vận. 

Tại đây, khán giả đã được thưởng thức 15 tác phẩm tiêu biểu của 5 nhạc sĩ 

như “Tiếng hát sông Lam”, “Trường ca biển trời đất Việt” (Đinh Quang Hợp); 

“Thời hoa đỏ” (Nguyễn Đình Bảng); “Em là hoa pơ lang”, “Trên biển quê 

hương” (Đức Minh); “Hương trầm tháng Chạp”, “Ngồi hát mùa đông” (Lê 

Tịnh); “Mơ sóng biển Việt Nam” (Cát Vận)... 

 

Tác phẩm “Vui hết mình” của tác giả Nguyễn Xuân Lộc (Hà Nội) đoạt giải Nhất cuộc thi ảnh 

"Phố phường Hà Nội được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Hà Nội Mới 

Tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội tổ 

chức triển lãm ảnh nghệ thuật lần thứ 47 với chủ đề "Phố phường Hà Nội". Ban 

Tổ chức đã chọn 150 tác phẩm trong số 2.000 tác phẩm dự thi để giới thiệu với 
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công chúng vẻ đẹp phố phường Hà Nội và cuộc sống, sinh hoạt của người dân 

Thủ đô với cách thể hiện mới mẻ. 

Kỷ niệm 63 năm Ngày giải phóng Thủ đô, Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ 

chức chương trình biểu diễn “Hà Nội của những giấc mơ” vào tối nay (8/10) tại 

Nhà hát Lớn. Chương trình gồm 3 phần: “Hà Nội mùa thu”, “Nhớ về Hà Nội”, 

“Hà Nội của tương lai” với các tiết mục xiếc đặc biệt, từng đoạt giải thưởng 

trong nước, quốc tế được liên kết, lồng ghép trên nền nhạc gồm những ca khúc 

về Hà Nội. 

Diễn ra từ ngày 9-13/10, Triển lãm “Hà Nội trong tôi - năm 2017” với chủ 

đề “Nhịp sống Thủ đô” giới thiệu 80 bức ảnh về các hoạt động văn hóa xã hội, 

kinh tế, đô thị, sinh hoạt của người dân Thủ đô và các hình ảnh đẹp về phố 

phường Hà Nội với 4 chủ đề chính: Phong cảnh, văn hóa, đời sống, làng nghề. 

Hoạt động này được xem là bức tranh lớn khắc họa một Hà Nội với 

những trầm tích văn hóa nghìn năm văn hiến, được thể hiện qua các tác phẩm 

như: “Hội làng” của Trần Quang Hưng, “Thổi cơm thi” của Văn Phúc, “Truyền 

nghề” của Hoàng Như Thính, “Giữ nghiệp - nghề gò phố Thiếc” của Lương 

Phương Bình, “Hoàng thành mở hội” của Hồng Hạnh,... 

4.3.3 Việt Nam đã sẵn sàng cho các hoạt động tại Tuần lễ Cấp cao APEC 

Ngày 12/10/2017, tại cuộc họp báo thường kỳ của bộ Ngoại giao, trả lời 

câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết công tác chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp 

cao APEC của nước chủ nhà Việt Nam vào tháng 11/2017 tại Đà Nẵng, người 

phát ngôn bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng phát biểu: "Tuần lễ Cấp 

cao APEC là hoạt động cuối cùng và quan trọng nhất trong năm APEC 2017. 

Trong vai trò chủ nhà, Việt Nam nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thành 

công của Tuần lễ Cấp cao. Hiện nay, công tác tổ chức, chuẩn bị cơ sở vật chất 

tại các địa điểm diễn ra sự kiện, các khách sạn, trung tâm hội nghị, trung tâm 

báo chí đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho các hoạt động và cuộc họp, cũng như 

đón tiếp đại biểu, báo chí… 

Để bảo đảm các hoạt động Tuần lễ Cấp cao diễn ra thông suốt, trang 

trọng, đáp ứng các tiêu chuẩn theo thông lệ APEC và hiệu quả song vẫn tiết 

http://soha.vn/
http://soha.vn/apec.html
http://soha.vn/apec-2017.html
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kiệm tối đa, cách đây vài ngày, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Chủ tịch 

UBQG APEC 2017 đã chủ trì sơ duyệt các hoạt động của Tuần lễ Cấp cao tại 

Đà Nẵng, chỉ đạo các phương án tổ chức, lễ tân, báo chí, hậu cần và các phương 

án dự phòng khác, cả về các điều kiện an ninh, y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, 

để tạo thuận lợi nhất cho các nhà Lãnh đạo, các đại biểu, khách mời, báo chí và 

các tổ chức, cá nhân tham gia Tuần lễ Cấp cao". 

Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Việt Nam “đang 

được hai bên tích cực chuẩn bị”, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết. Tuy nhiên, theo 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, lịch trình cụ thể chuyến thăm của 

Tổng thống Donald Trump chưa được tiết lộ ngay mà sẽ thông báo vào thời 

điểm phù hợp. 

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters 

Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 

(APEC) 2017 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng, từ ngày 6 – 11/11. 

Dự kiến, hoạt động cuối cùng và quan trọng nhất trong năm APEC 2017 

sẽ có sự tham gia của lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành viên APEC cùng 

khoảng 10.000 đại biểu quốc tế và trong nước. 
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4.3.4 Hủy toàn bộ bản án sơ thẩm vụ VN Pharma 

HĐXX cấp phúc thẩm tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại 

theo kháng nghị của Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM. 

Sáng 30.10, TAND cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án vụ nhập 9.300 hộp thuốc 

H-Capita chữa bệnh ung thư 'không được sử dụng cho người'. Theo đó, HĐXX 

cấp phúc thẩm đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại theo 

kháng nghị của Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM (VKS). 

Củng cố chứng cứ làm rõ H-Capita là thuốc giả 

HĐXX cấp phúc thẩm nhận định đây là một vụ án lớn, gây dư luận xã hội 

quan tâm, cấp sơ thẩm chưa phản ánh đúng mức độ, hành vi phạm tội của các bị 

cáo cũng như tính chất vụ án; có dấu hiệu lọt người, lọt hành vi phạm tội, không 

phản ánh đúng tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm.  

 

Dựa vào hồ sơ vụ án cho thấy thuốc không rõ nguồn gốc, các bị cáo cũng 

khai không biết thuốc nguồn gốc từ đâu. Pháp luật Việt Nam chỉ rõ: “Thuốc giả 

là sản phẩm được sản xuất dưới dạng thuốc với ý đồ lừa đảo, thuộc một trong 

những trường hợp sau đây: Không có dược chất; Có dược chất nhưng không có 

hàm lượng đã đăng ký; Có dược chất khác với dược chất ghi trên nhãn; mạo tên, 

kiểu dáng công nghiệp của thuốc đã đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp của cơ 

sở sản xuất khác" (khoản 24, điều 2, luật Dược 2005). 

HĐXX nhận định, dựa vào các quy định, định nghĩa về hàng giả khác, 

cho thấy nghi vấn "thuốc H-Capita là thuốc giả" là có cơ sở, trong khi đó, kết 

https://thanhnien.vn/thoi-su/xu-phuc-tham-vu-vn-pharma-nguyen-minh-hung-buon-lau-thuoc-hay-lam-gia-thuoc-892787.html
https://thanhnien.vn/thoi-su/xu-phuc-tham-vu-vn-pharma-nguyen-minh-hung-buon-lau-thuoc-hay-lam-gia-thuoc-892787.html
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luận giám định chỉ nêu "thuốc không được sử dụng cho người". Vì vậy, cấp sơ 

thẩm xử tội "buôn lậu" cho các bị cáo là chưa phù hợp. 

Nhưng để xác định tội danh một cách đầy đủ với chứng cứ, lập luận vững 

chắc hơn, cần trưng cầu giám định lại lô hàng, vì Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) là 

đơn vị cấp phép nhập khẩu, quá trình cấp phép có nhiều thiếu sót, sai phạm, là 

đối tượng cần xem xét trong vụ án này, nhưng lại tham gia giám định tư pháp lô 

hàng do chính mình cấp phép. Một lần nữa, HĐXX cấp phúc thẩm nhận định 

kháng nghị của VKS đề nghị xem xét các bị cáo đã có dấu hiệu phạm tội “sản 

xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh” là có cơ sở. 

Làm rõ trách nhiệm của Cục quản lý dược 

Theo chứng cứ thu thập được, bằng thủ đoạn tương tự, có 3 loại thuốc các 

bị cáo đã vào Việt Nam tiêu thụ. Để xảy ra tình trạng này, có vai trò rất lớn của 

Cục quản lý dược. 

Tại phiên tòa, qua chất vấn cho thấy Cục quản lý dược có nhiều thiếu sót 

như cấp phép cho Công ty Helix tại Việt Nam hoạt động; Tổ thẩm định có 3 

người không ký tên đồng ý cấp phép nhưng không có biên bản nêu lý do. Tại 

tòa, đại diện Bộ Y tế, Cục quản lý dược cho rằng "không cần ý kiến, lý do 3 

chuyên gia" này là không phù hợp. 

Tại tòa, luật sư và bị cáo cung cấp chứng cứ mới, khẳng định Công ty 

Helix Canada là có thật, trong khi đó hồ sơ điều tra cho thấy công ty này không 

có thật. Điều này cũng cần phải làm rõ.  

HĐXX nhận định cần tiến hành điều tra làm rõ trách nhiệm của cá nhân 

thẩm định, cấp phép thuốc H-Capita cũng như 7 loại thuốc trước đó để xác định 

tội danh phù hợp; trách nhiệm của Cục quản lý dược cấp phép hoạt động cho 

Công ty Helix tại Việt Nam. 

Từ đó, HĐXX cũng chấp nhận nội dung này theo kháng nghị của VKS. 

Ngoài ra, HĐXX nhận định, chấp nhận những nội dung kháng nghị khác của 

VKS, đề nghị làm rõ 7,5 tỉ đồng là chi hoa hồng cho ai, từ lô hàng nào, và đây là 

tiền tang vật của vụ án nên cần tịch thu sung công quỹ. 
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4.3.5 Trong 7 năm làm lãnh đạo Oceanbank, ông Hà Văn Thắm nghĩ cách 

để đưa tổng tài sản nhà băng này lên gấp 5 lần. Tuy nhiên, cũng chính ông 

đã khiến ngân hàng này sụp đổ. 
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5. Có thể bạn quan tâm 

5.1. Gánh nặng chi thường xuyên hơn 800 nghìn tỷ cho bộ máy nhà nước 
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5.2. Đừng tưởng bạn đã biết: Việt Nam có xăng A92, A95 vậy Trung Quốc, 

Nhật, Mỹ dùng loại nào? 

Tại Việt Nam có 4 loại nhiên liệu phổ biến cho các phương tiện chạy 

động cơ đốt trong bao gồm: xăng A92, A95, xăng sinh học (xăng có trộn 

thêm cồn Ethanol) E5 và dầu Diesel. Trong đó, phổ biến nhất vẫn là xăng A92 

và A95. 

Việc lựa chọn đổ loại xăng nào trong 2 loại trên lại phụ thuộc chủ yếu vào 

loại xe mà bạn sử dụng vì chỉ số 92 hay 95 chính là chỉ số Octan RON cho biết 

khả năng chống kích nổ của xăng. Chỉ số càng cao thì khả năng chống kích 

nổ càng cao. 

Nói như vậy không có nghĩa là bạn nên đổ xăng A95 thay vì A92 mà còn 

phụ thuộc loại xe của mình phù hợp với loại xăng nào chứ không có nghĩa A95 

thì tốt hơn A92. 

Người Mỹ, Canada đổ xăng gì? 

 

Một trạm xăng Mỹ. Ảnh Shutterstock 

Giống như nhiều quốc gia khác, ở Mỹ hay Canada người ta cũng sử dụng 

các loại xăng theo chỉ số Octan RON như trên nhưng được tính theo một cách 

khác nên có tên gọi là MON (Motor Octane Number). 

http://soha.vn/xang-a92.html
http://soha.vn/xang.html
http://sohanews.sohacdn.com/2017/1-1508833578880-1508833708596.png
http://sohanews.sohacdn.com/2017/1-1508833578880-1508833708596.png


Bản tin thư viện                                                                                                       Tháng 10 

 24 

Lưu ý: Ở đây chúng ta cần hiểu có 4 loại xặng Octan thông dụng là RON, 

MON, AKI (hay PON) và IOR (hay RdON) đều sử dụng chỉ số Octan để đánh 

giá, phân loại, sự khác nhau chỉ là cách tính mà thôi. 

Ví dụ: Chỉ số MON thường thấp hơn RON từ 8 đến 10 đơn vị dù được xác 

định tương tự như RON nhưng được tính toán chặt chẽ hơn, trong điều kiện 

phức tạp hơn. 

Khác với các nước châu Âu (thường đổ các loại xăng Octan cao như 100, 

phổ biến nhất là 95 trở lên như: 99, 98, 97, ở các trạm xăng Mỹ, Canada chủ yếu 

là các loại xăng có chỉ số Octan từ 89 đến 93. Nhưng nói như vậy không có 

nghĩa là người Mỹ đổ xăng kém chất lượng hơn các quốc gia khác! 

Sự khác nhau này tới từ cách tính chỉ số mà họ sử dụng là Anti-Knock Index 

(AKI) hay còn gọi là chỉ số PON (Pump Octane Number) là giá trị trung bình 

giữa RON và MON: RON+MON)/2) 

Ví dụ:Nếu nhiên liệu là RON 98 thì có nghĩa là 93 PON. Nếu nhiên liệu là 

RON 95 và 87 MON thì có nghĩa là loại PON 91 (giá trị trung bình của 2 loại 

xăng trên). 

Chính vì thế, chất lượng của chúng hoàn toàn như nhau dù có vẻ như 

người Mỹ đổ xăng có chỉ số Octan thấp hơn các nước EU, Anh hay nhiều quốc 

gia khác trên thế giới. 

Ngoài ra, một số nước khác loại ưa thích loại xăng sinh học (xăng trộn 

Ethanol) như Brazil vì luật ở đây là tất cả các loại xăng phải có ít nhất 20% 

Ethanol hàm lượng. 

Người Nhật cũng sử dụng các loại xăng theo chỉ số RON như các nước 

châu Âu, trong đó phổ biến nhất là các loại xăng có chỉ số Octan cao từ 98 đến 

100 hay còn gọi là "haiokugasorin" (high-octane gasoline; high-octane petrol) 

nhưng các loại xăng chỉ số Octan thấp hơn cũng rất nhiều. 

Lý do là các động cơ hay các loại xe ở Nhật Bản đều được thiết kế để 

động cơ hoạt động tối đa khi sử dụng các loại xăng có chỉ số Octan cao. 

Đa số các trạm xăng Nhật đều là "full-service" nên bạn cũng chẳng cần quan 

tâm loại xe mình cần đổ nhiên liệu sẽ cần loại xăng nào cho phù hợp vì nhân 
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viên ở cây xăng sẽ tự lựa chọn cho bạn, tuy nhiên nếu nếu là cây xăng tự phục 

vụ (self-service) thì bạn cũng cần lưu ý điều này! 

Người Trung Quốc đổ loại xăng nào? 

Mới đây vào năm 2017, chính phủ nước nay đã lên kế hoạch cấm bán xe 

mới chạy bằng nhiên liệu hóa thạch như xăng, dầu, và thay vào đó đẩy mạnh sự 

phát triển của ôtô chạy điện nhằm bảo vệ môi trường, cắt giảm lượng khí thải 

Carbon theo cam kết của mình tại COP 21. 

Trước đó, từ năm 2011 quốc gia đông dân nhất thế giới này cũng đã cắt 

giảm các loại xăng có chỉ số Octan cao như 90, 93 hay 97 để thay thế bằng 3 

loại xăng chính là 89, 92 và 95. 

 
Xu hướng sử dụng xăng sinh học thay thế các loại xăng thông thường tăng mạnh từ năm 2000 

ở Trung Quốc. Ảnh World Economic Forum. 

 

Ngoài ra xu thế sử dụng chế phẩm xăng sinh học (trộn Methanol) cũng 

được quốc gia này hướng tới từ năm 2000 nhằm cắt giảm lượng nhiên liệu hóa 

thạch tiêu thụ cũng như giảm lượng khí thải ra môi trường. 

 

http://sohanews.sohacdn.com/2017/3otqma2qh0odufobb6qcnflkkpn7bmrccvg0bjz0pu-1508833049431.png

