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1. Điểm tin hoạt động Tháng 3/2017 

 Duy trì công tác phục vụ bạn đọc:  phục vụ  7868 lượt bạn đọc tại Phòng đọc, 1825 

lượt bạn đọc tại Phòng mượn, 8593 cuốn tài liệu lưu thông. 

 Bổ sung tài liệu, cập nhật cơ sở dữ liệu thư mục: 365 biểu ghi sách, giáo trình, 

bài viết tạp chí, luận văn. 

 Biên soạn Bản tin Thư viện, Thông báo sách mới Tháng 3/2017, Thư mục 

chuyên đề Asean, WTO. Bạn đọc có thể tham khảo ấn phẩm này qua Website của 

Trường, Fanpage, Cổng thông tin Thư viện và trực tiếp tại Thư viện.   

  

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động nghiệp vụ tại Phòng Bổ sung – Biên mục 

2. Hoạt động nổi bật Tháng 4/2017 

 Duy trì công tác phục vụ bạn đọc. 

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

phẩm thông tin: Bản tin Thư viện, Thông báo sách mới Tháng 4/2017 

 Tổ chức ngày Hội sách và văn hóa đọc 2017. 
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3. Giới thiệu sách mới 

 Lý luận và thực tiễn về trưng cầu ý dân trên thế 

giới và ở Việt Nam 

Chủ biên: TS. Đặng Minh Tuấn 

Nhà xuất bản: Chính trị - Quốc gia 

Năm xuất bản: 2015 

Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 2 - Giá sách 02 

Trưng cầu ý dân là hình thức dân chủ trực tiếp, được ghi nhận trong Hiến pháp và 

pháp luật ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Trong công cuộc đổi mới đất nước 

hiện nay, Đảng và Nhà nước ngày càng coi trọng vấn đề phát huy dân chủ của nhân 

dân. Vì vậy, việc ban hành các quy định cụ thể về trưng cầu dân ý là hoạt động cần thiết. 

Cuốn sách “Lý luận và thực tiễn về trưng cầu ý dân trên thế giới và ở Việt Nam” do 

TS. Đặng Minh Tuấn chủ biên, là tài liệu chuyên khảo giúp các cơ quan, tổ chức, giảng 

viên, sinh viên ngành Luật và nhà nghiên cứu tiếp cận với kiến thức về trưng cầu ý dân 

trên thế giới và Việt Nam. Cuốn sách gồm 3 chương: 

Chương đầu, tác giả giới thiệu những vấn đề lý luận về trưng cầu ý dân: lịch sử 

hình thành và phát triển; khái niệm; vai trò; nội dung; quy trình, thủ tục; khiếu nại, 

khiếu kiện trưng cầu ý dân,… 

Chương tiếp theo, bạn đọc được tiếp cận với nội dung các quy định pháp luật về 

trưng cầu ý dân, thực tiễn về trưng cầu ý dân ở một số quốc gia trên thế thế giới như: 

Thụy Sĩ, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản,… Qua đó, bạn đọc thấy được sự đa dạng về pháp 

luật, mục đích, hình thức, thủ tục trưng cầu ý dân trên thế giới cũng như sự khác nhau 

trong việc thực hiện chế định này của các nước châu Âu và châu Á. 

Chương cuối, tác giả trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về dân 

chủ trực tiếp, trưng cầu ý dân; chế định trưng cầu ý dân trong các bản Hiến pháp Việt 

Nam; các hình thức tham gia quản lý nhà nước của nhân dân; sự cần thiết phải xây 

dựng Luật trưng cầu ý dân; các quan điểm và đề xuất khi xây dựng Luật này.  



Bản tin thư viện                                                              Tháng 3 

 3 

Nhà nước và pháp luật triều Hậu Lê với việc 

bảo vệ quyền con người 

Chủ biên: Nguyễn Minh Tuấn, Mai Văn Thắng 

Nhà xuất bản: Đại học  uốc gia Hà Nội 

Năm xuất bản: 2014 

Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 2 - Giá sách 01 

 

Cuối thế kỷ XIV, đầu thế kỷ XV sau khởi nghĩa Lam Sơn đánh tan giặc Minh xâm 

lược, triều Hậu Lê được thành lập. Hậu Lê là triều đại có thời gian tồn tại lâu nhất và 

cũng là triều đại đạt được nhiều thành tựu về pháp luật trong lịch sử chế độ phong kiến 

với những giá trị lịch sử, pháp lý tiêu biểu, nhất là trên phương diện bảo vệ quyền con người. 

Cuốn sách “Nhà nước và pháp luật triều Hậu Lê với việc đảm bảo quyền con 

người” do tác giả Nguyễn Minh Tuấn, Mai Văn Thắng đồng chủ biên - kế thừa những 

thành tựu khoa học của các công trình đã có; chỉ ra một số đặc trưng, những giá trị tiêu 

biểu về bảo vệ quyền con người thời Hậu Lê thông qua việc phân tích tình hình chính 

trị - tư tưởng, kinh tế, văn hóa -  ã hội, cách thức tổ chức bộ máy nhà nước và hệ thống 

pháp luật triều Hậu Lê trong bối cảnh xã hội phong kiến Việt Nam.  

Tôn trọng, bảo vệ quyền con người triều Hậu Lê thể hiện trong cách thức tổ chức 

bộ máy nhà nước theo cơ chế giám sát quyền lực, phân công nhiệm vụ và thiết chế tự 

quản – tự trị làng xã với tính chuyên môn, chuyên nghiệp cao, có  u hướng mở, vị dân, 

bước đầu có sự hạn chế, giám sát quyền lực của bộ máy nhà nước. 

Tôn trọng, bảo vệ quyền con người thể hiện qua hệ thống pháp luật với hai bộ luật 

tiêu biểu, đó là Quốc triều hình luật và Quốc triều khám tụng điều lệ. Quốc triều hình 

luật là bộ luật cơ bản bảo vệ con người trên nhiều lĩnh vực như pháp luật hình sự, dân 

sự, hôn nhân và gia đình, … Quốc triều khám tụng điều lệ là bộ luật riêng biệt bảo vệ 

quyền con người trong hoạt động tố tụng. Đây là những bộ luật tiến bộ, nhân văn, có sự 

kết hợp giữa nhân trị và pháp trị, giữa luân lý và luật pháp của quốc gia Đại Việt. 

Sách  uất bản năm 2014, là tài liệu tham khảo hữu ích với giảng viên, sinh viên 

trong nghiên cứu, giảng dạy về triều Hậu Lê với việc bảo vệ quyền con người. 
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Quyền an sinh xã hội và đảm bảo thực hiện 

trong pháp luật Việt Nam 

Chủ biên: Lê Thị Hoài Thu 

Nhà xuất bản: Đại học  uốc gia Hà Nội 

Năm xuất bản: 2014 

Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 2 - Giá sách 13 

Quyền an sinh  ã hội và đảm bảo quyền an sinh  ã hội đã và đang trở thành 

vấn đề trung tâm trong chiến lược phát triển ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt 

Nam. Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ nội dung, phương thức và chính sách bảo đảm an 

sinh  ã hội, Nhà  uất bản Đại học Quốc gia Hà Nội  uất bản cuốn sách: “Quyền an 

sinh xã hội và đảm bảo thực hiện trong pháp luật Việt Nam” của PGS. TS. Lê Thị 

Hoài Thu chủ biên. Cuốn sách gồm 9 chương, chia  thành 3 phần:  

Phần I: Khái quát về quyền an sinh xã hội; pháp luật quốc tế và Việt Nam về 

quyền an sinh xã hội: khái niệm, sự hình thành và phát triển cũng như mối tương 

quan giữa quyền an sinh xã hội với quyền con người khác; an sinh xã hội theo các 

quy định của Liên Hợp quốc, Tổ chức Lao động Quốc tế; cấu trúc của hệ thống an 

sinh xã hội trong pháp luật Việt Nam. 

Phần II: Phân tích thực trạng bảo đảm quyền an sinh xã hội trên các lĩnh vực 

của đời sống xã hội, gồm: bảo vệ thu nhập thông qua bảo hiểm xã hội, bảo vệ và 

chăm sóc sức khỏe thông qua bảo hiểm y tế; trợ giúp xã hội khi gặp hoàn cảnh khó 

khăn; tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản và một số trường hợp đặc biệt. 

Phần III: Một số giải pháp nhằm bảo đảm quyền an sinh xã hội trong pháp 

luật Việt Nam: khái niệm, nội dung các biện pháp bảo đảm quyền an sinh xã hội: 

biện pháp xã hội, kinh tế và pháp lý. 
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Tiếp cận dựa trên quyền con người – Lý 

luận và thực tiễn 

Chủ biên: V  C ng Giao, Ng  Minh Phư ng  

Nhà xuất bản: Đại học  uốc gia Hà Nội 

Năm xuất bản: 2016 

Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 2 - Giá sách 23 

 

Tiếp cận dựa trên quyền con người (HRBA) là phương pháp tiếp cận lấy các 

tiêu chuẩn về quyền con người làm cơ sở để  ác định kết quả mong đợi và lấy các 

nguyên tắc về quyền con người làm điều kiện, khuôn khổ cho quá trình đạt được kết 

quả đó. Hiện nay, việc nghiên cứu vấn đề tiếp cận dựa trên quyền con người ở Việt 

Nam đang còn là đề tài mới và chưa được thảo luận rộng rãi. 

Cuốn sách “ iếp cận dựa tr n quyền con người - L  luận và thực tiễn” do tác 

giả Vũ Công Giao và Ngô Minh Phương đồng chủ biên, tập hợp bài nghiên cứu của 

các nhà khoa học, giảng viên được trình bày tại Hội thảo khoa học về HRBA do Đại 

học Quốc Gia Hà Nội tổ chức cuối năm 2015.  

Từ góc độ lý luận: Bạn đọc tìm hiểu về HRBA thông qua khái niệm, phương 

pháp tiếp cận, đối tượng và chủ thể; khái quát HRBA, lịch sử gắn HRBA vào hoạt 

động của Liên Hợp quốc và hoạt động của một số cơ quan, tổ chức thuộc Liên Hợp quốc. 

Dưới góc độ thực tiễn: Nhóm tác giả nghiên cứu HRBA từ phương diện làm 

luật,  ác định trách nhiệm của Nhà nước trong bảo đảm thực thi pháp luật và trong  

 ây dựng và thực thi chính sách, pháp luật nói chung và các lĩnh vực pháp luật tố 

tụng hình sự, tố tụng dân sự, lao động, người khuyết tật, tr  em, người đồng tính, 

song tính và chuyển giới,…nói riêng. 

Cuốn sách là tài liệu nghiên cứu chuyên sâu, hỗ trợ bạn đọc trong việc tìm 

hiểu, nghiên cứu vấn đề HRBA. 
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Kh ng gia đình 

Tác giả: Hector Malot   

Nhà xuất bản: Văn học 

Năm xuất bản: 2015 

Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 1, Phòng mượn 2 – 

Giá sách Văn học 

Hector Malot là một trong những nhà văn nổi tiếng của nền văn học Pháp. 

Những sáng tác của ông thường nghiêng về đề tài hôn nhân và gia đình. Một trong 

những tác phẩm được độc giả yêu thích và đón nhận ở khắp nơi trên thế giới là cuốn 

tiểu thuyết “Không gia đình”.  

“Không gia đình” kể về cuộc phiêu bạt của Rêmi, một cậu bé không cha mẹ, 

không họ hàng thân thích, sống với mẹ nuôi ở một vùng quê h o lánh. Sau đó, em 

theo đoàn  iếc của cụ Vitali từng trải, đức độ đi chu du và biểu diễn khắp mọi miền 

nước Pháp rồi bị bắt giam ở nước Anh, cuối cùng cậu được đoàn tụ cùng gia đình. 

Em đã lớn lên trong gian khổ của cuộc hành trình. Nhưng dù ở đâu, trong cảnh ngộ 

nào, em vẫn noi theo nếp rèn dạy của cụ Vitali, giữ phẩm chất làm người, yêu lao 

động, tự trọng, ngay thẳng, biết nhớ ơn và luôn muốn làm người có ích.  

Tác phẩm sẽ đưa bạn tham gia vào cuộc hành trình tìm gia đình của cậu bé 

Rêmi đầy bất ngờ, hồi hộp, có lúc đau lòng, thậm chí có khi trở nên tuyệt vọng,... 

Với nghị lực của mình, Rêmi đã đi được đến cùng, để tìm được hạnh phúc trong tình 

yêu bạn bè, tình yêu gia đình. 

Cuốn sách với những giá trị nhân văn sâu sắc cùng ngòi bút tài hoa, tinh tế và 

một trái tim nhân hậu Hecto Malot đã toát lên tình yêu lao động, tinh thần tự lập, tự 

tin của tuổi tr , ý thức chịu đựng gian khổ, ca ngợi lòng nhân ái, tình yêu cuộc sống 

và khuyến khích tình bạn chân chính. Tuy nhiên, do sự ảnh hưởng của  ã hội tư sản 

nên tác giả đã tôn sùng sự giàu sang, danh vọng, lịch sự và không tránh khỏi những 

sai lầm của tư tưởng, quan niệm  ã hội thời bấy giờ. 

http://thuvien.hlu.edu.vn/opac/DmdInfo.aspx?mnuid=142&s_searchvalue1=Kh%C3%B4ng%20gia%20%C4%91%C3%ACnh&search_field1=t&search_field2=t&search_field3=t&s_searchoperator1=%20&%20&s_searchoperator2=%20&%20&user_query=t:Kh%C3%B4ng%20gia%20%C4%91%C3%ACnh&dmd_id=41408
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hector_Malot
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4. Tin pháp luật (Nguồn: http://thuvienphapluat.vn/, 

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

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

4.1.1.  uy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 

Nghị định 9/2017/NĐ-CP ngày 9/2/2017 quy định chi tiết việc phát ngôn và 

cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước, có hiệu lực từ 

ngày 30/03/2017. Theo Nghị định, có 6 hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin 

cho báo chí:  

 1- Tổ chức họp báo. 

 2- Đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện 

tử, trang thông tin điện tử hoặc trang mạng  ã hội chính thức của cơ quan hành 

chính nhà nước. 

 3- Phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn của nhà báo, phóng viên; 4- Gửi 

thông cáo báo chí, nội dung trả lời cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên bằng 

văn bản hoặc qua thư điện tử. 

 5- Cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc tại các cuộc giao ban báo chí 

do trung ương, địa phương tổ chức khi được yêu cầu 

 6- Ban hành văn bản đề nghị cơ quan báo chí đăng, phát phản hồi, cải chính, 

 in lỗi nội dung thông tin trên báo chí. 

4.1.2. Kh ng được vay ngân hàng để mua vàng 

Từ 15/3/2017, theo Thông tư 39/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài đối với khách hàng, tổ chức tín dụng không được cho vay đối với các 

nhu cầu vay vốn như: Để mua vàng miếng; thực hiện các hoạt động đầu tư kinh 

doanh thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; thanh toán các chi phí, đáp ứng 

các nhu cầu tài chính của các giao dịch, hành vi mà pháp luật cấm; trả nợ khoản nợ 

vay tài chính mà tổ chức tín dụng cho vay, trừ trường hợp cho vay để thanh toán lãi 

tiền vay phát sinh trong quá trình thi công  ây dựng công trình; trả nợ khoản nợ vay 

tại tổ chức tín dụng khác,… 

http://thuvienphapluat.vn/
http://infographic.vn/
http://vnexpress.net/
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=188261
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Tổ chức tín dụng và khách hàng được thỏa thuận về lãi suất cho vay, theo cung 

cầu vốn thị trường, nhu cầu vay vốn và mức độ tín nhiệm của khách hàng. 

Với trường hợp vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam, tổ chức tín dụng và khách 

hàng cũng được thỏa thuận về lãi suất nhưng không vượt quá lãi suất cho vay tối đa 

do Ngân hàng Nhà nước quyết định trong từng thời kỳ. 

4.1.3. Truy cứu trách nhiệm hình sự nếu vật chứng bị mất 

Thông tư 01/2017/TT-BTP  ngày 23/01/2017 của Bộ Tư pháp về quản lý kho 

vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự, có hiệu lực từ ngày 15/3/2017. 

Theo đó, vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự phải được bảo quản an 

toàn và được  ử lý kịp thời theo quy định của pháp luật. Mọi hành vi  âm phạm, 

phá hủy niêm phong, sử dụng trái phép, chuyển nhượng, thêm bớt, đánh tráo, cất 

giấu, hủy hoại và các hành vi khác làm hư hỏng hoặc thay đổi hiện trạng vật chứng, 

tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự đều bị  ử lý theo quy định. 

Khi phát hiện vật chứng, tài sản tạm giữ đang lưu giữ, bảo quản tại kho vật 

chứng bị mất, hư hỏng, không còn giá trị, biến chất nguy hiểm, có thể gây mất an 

toàn thì phải làm rõ trách nhiệm và phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra;  ác 

minh làm rõ và tùy theo tính chất, mức độ vi phạm để  em  ét,  ử lý kỷ luật hoặc đề 

nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cá nhân vi phạm nếu vật chứng, tài sản 

tạm giữ bị mất. Trường hợp tang vật, tài sản tạm giữ bị hư hỏng, không còn giá trị 

sử dụng thì thực hiện tiêu hủy. 

4.1.4. Không tính tiền chậm nộp thuế 

Đây là nội dung của Thông tư 06/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 

sung khoản 1 Điều 34a Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi 

hành một số điều Luật Quản lý thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 6/3/2017. Theo đó, 

người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân 

sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên không nộp thuế đúng thời hạn dẫn 

đến nợ thuế thì không thực hiện cưỡng chế thuế và không phải nộp tiền chậm nộp 

tính trên số tiền thuế còn nợ nhưng không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa 

thanh toán phát sinh trong thời gian ngân sách nhà nước chưa thanh toán. 
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4.1.5. Quy chế thi THPT và xét tuyển cao đẳng, đại học 

Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế 

thi THPT quốc gia và  ét công nhận tốt nghiệp THPT có hiệu lực từ ngày 

10/3/2017. Theo đó, Bộ Giáo dục tổ chức thi 5 bài, gồm 3 bài thi độc lập là: Toán, 

Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật 

lý, Hóa học, Sinh học), Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục 

công dân với thí sinh học chương trình giáo dục THPT; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa 

lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường  uyên cấp THPT). 

Để  ét công nhận tốt nghiệp, thí sinh phải dự thi 4 môn, gồm 3 bài thi độc lập 

là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một bài thi tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp. Thí 

sinh giáo dục thường  uyên dự thi 3 bài, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 

một bài thi tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp. 

4.2. Văn bản pháp luật mới ban hành trong tháng 3 

4.2.1. Bỏ hình thức thi tốt nghiệp Đại học đối với hệ vừa làm vừa học 

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 06/2017/TT-BGDĐT ngày 

15/3/2017 về quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học. 

Theo quy chế mới thì không còn hình thức thi tốt nghiệp nữa mà chỉ cần  ét tốt 

nghiệp như sau: 

- Điều kiện  ét tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo quy chế đào 

tạo đại học hệ chính quy theo tín chỉ hiện hành. 

- Hội đồng  ét tốt nghiệp do thủ trưởng cơ sở đào tạo quyết định thành lập và căn cứ 

vào điều kiện tốt nghiệp để  ét, lập danh sách những người đủ điều kiện, đề nghị thủ 

trưởng cơ sở đào tạo công nhận tốt nghiệp. 

- Thủ trưởng cơ sở đào tạo ra quyết định công nhận tốt nghiệp vừa làm vừa học, cấp 

bằng tốt nghiệp và bảng điểm theo đề nghị của hội đồng  ét tốt nghiệp. 

Thông tư 06/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 01/5/2017. 

4.2.2. Đ n giản thủ tục nhập khẩu xe   t  dưới 9 chỗ 

Thông tư 04/2017/TT-BCT sửa đổi Thông tư 20/2011/TT-BCT quy định bổ 

sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống ngày 

9/3/2017, có hiệu lực từ ngày ký. 

http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/tuyen-sinh/bo-giao-duc-cong-bo-quy-che-thi-thpt-va-xet-tuyen-dai-hoc-3534877.html
http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/tuyen-sinh/bo-giao-duc-cong-bo-quy-che-thi-thpt-va-xet-tuyen-dai-hoc-3534877.html
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=06%2f2017%2fTT-BGD%c4%90T&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=06%2f2017%2fTT-BGD%c4%90T&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=04%2f2017%2fTT-BCT&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=20%2f2011%2fTT-BCT&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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Theo đó khi nhập khẩu ô tô dưới 9 chỗ chỉ cần nộp bổ sung 01 bản sao có xác 

nhận và đóng dấu sao y bản chính của 01 trong 02 loại giấy sau: 

- Giấy chỉ định hoặc Giấy ủy quyền là nhà nhập khẩu, nhà phân phối của chính hãng 

sản xuất, kinh doanh loại ô tô đó hoặc; 

- Hợp đồng đại lý của chính hãng sản xuất, kinh doanh loại ô tô đó đã được cơ quan 

đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của 

pháp luật. 

 4.2.3. Hướng dẫn mới về khấu trừ thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) tại khâu 

nhập khẩu 

      Thông tư 20/2017/TT-BTC sửa đổi 

Khoản 2 Điều 8 Thông tư 195/2015/TT-

BTC ban hành ngày 06/3/2017, có hiệu 

lực từ ngày 20/4/2017 quy định về việc 

khấu trừ thuế TTĐB tại khâu nhập khẩu 

như sau: 

- Đối với hàng hóa chịu thuế TTĐB ở 

khâu nhập khẩu, người nộp thuế được 

khấu trừ số thuế TTĐB đã nộp khi  ác định số thuế TTĐB phải nộp bán ra trong nước. 

- Số thuế TTĐB được khấu trừ tương ứng với số thuế TTĐB của hàng hóa chịu thuế 

TTĐB nhập khẩu bán ra và tối đa bằng số thuế TTĐB tính được ở khâu bán ra trong nước. 

- Người nộp thuế được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối 

với số thuế TTĐB không được khấu trừ thuế. 

4.2.4. Lần đầu tiên có Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên cả nước 

Ngày 02/3/2017,  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Bộ quy tắc ứng 

 ử văn minh du lịch trên quy mô cả nước tại Quyết định 718/QĐ-BVHTTDL. 

Bộ Quy tắc này gồm những quy định mang tính chuẩn mực nhằm định hướng hành 

vi, thái độ, thói quen, cách thức ứng  ử văn minh của tổ chức và cá nhân khi tham 

gia các hoạt động du lịch. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=20%2f2017%2fTT-BTC&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=195%2f2015%2fTT-BTC&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=195%2f2015%2fTT-BTC&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/15958/lan-dau-tien-co-bo-quy-tac-ung-xu-van-minh-du-lich-tren-ca-nuoc


Bản tin thư viện                                                              Tháng 3 

 11 

Đối tượng áp dụng là khách du lịch người Việt Nam đi du lịch trong nước và 

nước ngoài; người nước ngoài đi du lịch Việt Nam; các tổ chức, cá nhân tham gia 

hoạt động kinh doanh du lịch; cộng đồng dân cư tại các điểm du lịch. 
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4.3. Tin tức, thời sự pháp luật (Nguồn: http://www.tienphong.vn/,  

http://vnexpress.net/, http://baophapluat.vn/, http://zing.vn) 

4.3.1. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã đến Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong tiếp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long 

Trưa ngày 21/3/2017, chuyến bay đưa Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và 

phu nhân đã hạ cánh  uống sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu 

chuyến thăm và làm việc Việt Nam trong 4 ngày.  

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong bày tỏ vui 

mừng khi được  đón Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đến thăm thành phố. Ông 

khẳng định Việt Nam luôn tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác với Singapore cả 

song phương và đa phương, nhất là trong lĩnh vực kinh tế. 

Singapore là nhà đầu tư lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh với 930 dự án và 

tổng số vốn hơn 10 tỷ USD. Nhiều tập đoàn, công ty lớn của Singapore gắn bó và 

đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế  ã hội của thành phố. 

Tuy nhiên, ông Nguyễn Thành Phong đề nghị Thủ tướng Singapore kêu gọi 

cộng đồng doanh nghiệp nghiên cứu, triển khai một dự án có quy mô và ý nghĩa 

mang tính biểu tượng, thể hiện quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa 2 bên cũng như  ứng 

đáng với vị trí của Singapore - nhà đầu tư lớn nhất tại thành phố. Thủ tướng 

Singapore Lý Hiển Long gửi lời cám ơn vì sự đón tiếp chu đáo, nồng hậu của lãnh 

đạo thành phố Hồ Chí Minh. 

http://www.tienphong.vn/
http://zing.vn/
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4.3.2. Kẻ chở 100 bánh heroin ném chông, lao xe vào cảnh sát 

Khoảng 19h30 ngày 18/3/2017, tại khu vực Trạm thu phí BOT QL6 – Hòa 

Bình, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (C47) phối hợp với Công an 

tỉnh Hòa Bình phát hiện ô tô vận chuyển ma túy số lượng lớn. Bị dừng xe kiểm tra, 

đối tượng liền chốt cửa, cố thủ trên  e. Ít phút sau, đối tượng bất ngờ vù ga bỏ chạy 

và tông vào một xe ô tô Innova của người dân rồi đâm thẳng vào xe ô tô 16 chỗ của 

C47 chặn phía trước. Thoát khỏi vòng vây, đối tượng lái xe bỏ chạy về hướng Xuân 

Mai, Hà Nội nhằm tẩu thoát. Khi bị cảnh sát đuổi theo đến địa phận xã Thủy Xuân 

Tiên, huyện Chương Mỹ, đối tượng ném chông ba cạnh về phía sau nhằm cản chở 

lực lượng truy bắt. Vì thế, lực lượng công an đã phải nổ súng bắn thủng lốp xe của 

đối tượng. Lực lượng công an đã nhanh chóng khống chế và bắt giữ đối tượng. Tang 

vật thu giữ được trên xe gồm: 100 bánh heroin, 1 ô tô, 247 triệu đồng cùng 4 điện 

thoại di động. Trước đó, khoảng 16h30 cùng ngày, C47 phát hiện 2 đối tượng vận 

chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Ngay sau đó, C47 đã phối 

hợp với Phòng PC47, Công an Hòa Bình, Công an huyện Lương Sơn triển khai vây 

bắt 2 đối tượng đi trên  e ô tô Zace, tại Trạm thu phí BOT QL6 – Hòa Bình. Tang 

vật thu giữ được là 30 bánh heroin, 2 điện thoại di động và nhiều giấy tờ có liên 

quan. Hai vụ việc trên đã được chuyển hồ sơ lên Bộ Công an tiếp tục điều tra mở rộng. 

4.3.3. Từ ngày 10/3/2017 nhiều công sở Hà Nội làm việc sáng thứ 7 

    Theo quyết định do Chủ tịch UBND TP 

Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ban hành, 

các cơ quan tổ chức làm việc vào sáng thứ 

7 hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày tết và ngày 

nghỉ khác theo quy định) để tiếp nhận, giải 

quyết toàn bộ thủ tục hành chính thuộc 

trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết. 

Những đơn vị thuộc đối tượng trên 

gồm các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài 

nguyên và Môi trường; Lao động, Thương binh và Xã hội; Xây dựng; Tư pháp; 

Giao thông Vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quy hoạch - Kiến trúc; 
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Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế  uất; UBND các quận, huyện, thị  ã; 

UBND các phường, thị trấn. 

Các cơ quan của Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại thành phố 

cũng sẽ tổ chức làm việc vào thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành 

chính theo quy định của cơ quan ngành dọc cấp trên. 

Với chính quyền cấp  ã, việc làm vào thời gian trên được căn cứ nhu cầu thực 

tế để quyết định. Tương tự, các tổ chức hành chính trực thuộc Sở, cơ quan ngang Sở 

(các Chi cục và tổ chức tương đương),… cũng căn cứ nhu cầu thực tế, để quyết định 

làm việc sáng thứ 7. 

Cán bộ, công chức làm thứ 7 được nghỉ bù, trường hợp cơ quan không bố trí 

nghỉ bù đủ số thời gian thì phải trả lương làm thêm giờ. 

4.3.4. H n 150 quán bia vỉa hè có c ng an đứng sau 

Đây là phát biểu của Ông Nguyễn 

Đức Chung – Chủ tịch UBND Thành 

phố Hà Nội tại hội nghị "Quán triệt, 

triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông, trật tự đô thị" của Ban 

chỉ đạo 197 thành phố. Ông Nguyễn 

Đức Chung cho rằng câu chuyện giải 

quyết lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đã 

bàn nhiều, ra quân bao lần nhưng đều thất bại. Vì vậy, chúng ta cần thực hiện tốt 

Chỉ thị 14 ngày 12/12/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công 

tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. 

Ông yêu cầu Văn phòng Thành ủy photo, gửi lại cho toàn bộ các quận, huyện để 

nắm rõ chỉ thị này. Nói về cách làm, người đứng đầu chính quyền thủ đô nói Hà Nội 

sẽ không ra quân rầm rộ mà sẽ làm bền vững để người dân không tái lấn chiếm, để 

họ thấy có ý thức với thủ đô, không lấn chiếm vỉa hè, không vứt rác ra đường. 
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5. Có thể bạn quan tâm 

5.1. Mối liên hệ của các c  quan hành pháp, lập pháp, tư pháp  

 

 

(Nguồn: http://vnexpress.net/infographics/tu-van/co-quan-nha-nuoc-nao-co-quyen-luc-

cao-nhat-3547661.html) 

http://vnexpress.net/infographics/tu-van/co-quan-nha-nuoc-nao-co-quyen-luc-cao-nhat-3547661.html
http://vnexpress.net/infographics/tu-van/co-quan-nha-nuoc-nao-co-quyen-luc-cao-nhat-3547661.html
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5.2. Sự khác nhau giữa c ng chức và viên chức? 

(Nguồn: http://vnexpress.net/infographics/tu-van/cong-chuc-va-vien-chuc-khac-nhau-the-

nao-3482140.html) 

http://vnexpress.net/infographics/tu-van/cong-chuc-va-vien-chuc-khac-nhau-the-nao-3482140.html
http://vnexpress.net/infographics/tu-van/cong-chuc-va-vien-chuc-khac-nhau-the-nao-3482140.html
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5.3. Trận chiến Gạc Ma năm 1988 

Đầu năm 1988, Trung Quốc chiếm giữ các bãi Chữ Thập, Châu Viên, Ga Ven, 

Tư Nghĩa (Huy Gơ) trên quần đảo Trường Sa. Đầu tháng 3/1988, số tàu hoạt động 

thường  uyên của Hải quân Trung Quốc tại đây tăng lên 9 – 12 tàu chiến. Hải quân 

Việt Nam  ác định: Trung Quốc có thể chiếm thêm một số bãi cạn  ung quanh cụm 

đảo Sinh Tồn, Nam Yết và khu vực Đông kinh tuyến 1150. Trong đó, Gạc Ma giữ vị 

trí quan trọng, nếu Trung Quốc chiếm giữ sẽ khống chế đường qua lại tiếp tế của ta 

cho các đảo ta đang chiếm giữ. Vì vậy, thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân hạ 

quyết tâm đóng giữ các đá Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao.  

Ngày 12/3/1988, Tàu 605 

thuộc Lữ đoàn 125 do thuyền 

trưởng Lê Lệnh Sơn chỉ huy,  uất 

phát từ Đá Đông đến đóng giữ 

Len Đao. 

 9h, ngày 13/3/1988, tàu HQ 

604 và tàu HQ 505 của ta  uất 

phát từ Đá Lớn tiến về Gạc Ma, 

Cô Lin. Hai tàu vừa thả neo 

khoảng 30 phút, tàu hộ vệ của 

Trung Quốc từ Huy Gơ chạy về phía Gạc Ma, áp sát Tàu 604, uy hiếp, dùng loa gọi 

sang khiêu khích.  

21h ngày 13/3, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân chỉ thị cho bộ đội quyết giữ 

vững Gạc Ma, Cô Lin, khẩn trương thả  uồng máy,  uồng nhôm, chuyển vật liệu 

làm nhà lên đảo ngay trong đêm ngày 13/3.  

Khoảng 3 giờ sáng ngày 14/3/1988, lực lượng của Trung đoàn Công binh 83 

bắt đầu chuyển vật liệu từ tàu HQ-604 lên bãi Gạc Ma, lực lượng của Lữ đoàn 146 

đã cắm được cờ lên bãi Gạc Ma.  



Bản tin thư viện                                                              Tháng 3 

 18 

Rạng sáng ngày 14/3/1988, tại bãi Gạc Ma, thủy triều buổi sáng đã dâng cao 

hơn, nhưng nhóm bảo vệ ngọn cờ chủ quyền do thiếu úy Trần Văn Phương - Phó chỉ 

huy trưởng đá Gạc Ma chỉ huy vẫn kiên cường trụ vững.  

Gần 6 giờ sáng, tàu chiến Trung Quốc cho  uồng nhỏ đổ bộ Gạc Ma với lính 

hải chiến được trang bị đầy đủ vũ khí.  

Trước tình thế đó, trên bãi Gạc Ma, các chiến sĩ Việt Nam đã quây thành vòng 

tròn bảo vệ ngọn cờ Tổ quốc. Lính TQ đổ bộ dày đặc lên đảo với súng AK sáng 

quắc lưỡi lê, cố tràn vào vòng tròn, cố giật và hạ cờ Việt Nam, nhưng đều bị bật ra. 

Đến khi chúng nhả đạn mới áp sát được vào chỗ thiếu úy Phương đang giữ chặt 

ngọn cờ. Bất ngờ lính TQ nổ súng thẳng vào đầu thiếu úy Phương. Anh ngã  uống 

nhưng vẫn ôm chặt lá cờ loang máu. Trước khi hi sinh, anh hô to: "Thà hy sinh chứ 

không chịu mất đảo”.  

Sau khi anh Phương bị bắn, lính TQ  

định cướp lá cờ, nhưng hạ sĩ Nguyễn 

Văn Lanh - tiểu đội trưởng công binh 

thuộc đại đội 9, tiểu đoàn 887, trung 

đoàn 83 giằng lại được. Lính TQ đâm 

anh từ phía sau rồi bắn thẳng vào anh 

bằng AK, khiến anh bị thương. Tiếp đó, 

lính TQ lùi ra  a để đại liên, pháo 37 li 

từ tàu chiến của chúng bắn thẳng vào các 

chiến sĩ Việt Nam vẫn đang quyết tử bám trụ giữ đảo. 

Trong trận chiến đấu ngày 14/03/1988, 64 chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt 

Nam đã anh dũng hi sinh. Hình ảnh bi tráng của các anh sau này được tôn vinh 

là “vòng tròn bất tử”. 

(Nguồn:http://vietnamnet.vn/interactive/tran-chien-gac-ma-1988-nhung-ky-uc-khong-bao-

gio-phai/) 

 

 

 

http://vietnamnet.vn/interactive/tran-chien-gac-ma-1988-nhung-ky-uc-khong-bao-gio-phai/
http://vietnamnet.vn/interactive/tran-chien-gac-ma-1988-nhung-ky-uc-khong-bao-gio-phai/
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5.4. Vị thế phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn :http://infographic.vn/vi-the-phu-nu-viet-nam-trong-su-nghiep-phat-trien-dat-

nuoc.html) 

http://infographic.vn/vi-the-phu-nu-viet-nam-trong-su-nghiep-phat-trien-dat-nuoc.html
http://infographic.vn/vi-the-phu-nu-viet-nam-trong-su-nghiep-phat-trien-dat-nuoc.html
http://infographic.vn/vi-the-phu-nu-viet-nam-trong-su-nghiep-phat-trien-dat-nuoc.html
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5.5. Vinh danh gư ng mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn : http://infographic.vn/vinh-danh-guong-mat-tre-viet-nam-tieu-bieu.html) 

http://infographic.vn/vinh-danh-guong-mat-tre-viet-nam-tieu-bieu.html
http://infographic.vn/vinh-danh-guong-mat-tre-viet-nam-tieu-bieu.html

