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1. Điểm tin hoạt động Tháng 4/2017 

 Duy trì công tác phục vụ bạn đọc:  phục vụ  2187 lượt bạn đọc tại Phòng đọc, 1421 

lượt bạn đọc tại Phòng mượn, 1418 cuốn tài liệu lưu thông. 

 Bổ sung tài liệu, cập nhật cơ sở dữ liệu thư mục: 256 biểu ghi sách, giáo trình, 

bài viết tạp chí, luận văn. 

 Biên soạn Bản tin Thư viện, Thông báo sách mới Tháng 4/2017. Bạn đọc có thể 

tham khảo ấn phẩm này qua Website của Trường, Fanpage, Cổng Thông tin của Thư 

viện và trực tiếp tại Thư viện.   

 Tổ chức Ngày hội sách & Văn hóa đọc năm 2017. 

   

 

 

 

 

 

 

 

PGS. TS. Trương Quang Vinh – Phó Hiệu 

trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc 

PGS.TS. Vũ Thị Lan Anh – Phó Hiệu 

trưởng Nhà trường tặng sách cho Thư viện   

 

  

 

 

 

 

 

    

 

PGS. TS. Trương Quang Vinh trao tặng 

giấy khen của Hiệu trưởng cho bạn đọc có 

nhiều đóng góp cho Thư viện 

 Sinh viên tham gia Hội thi xếp sách nghệ thuật 
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Nhà giáo Phùng Trung Tập, Phạm Văn Tuyết tại Ngày hội sách & Văn hóa đọc năm 2017 

 

Không gian Café sách Quầy trưng bày, bán sách trợ giá 

 

2. Hoạt động nổi bật Tháng 5/2017 

 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 

5/2017 
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3. Giới thiệu sách mới 

Bình luận khoa học những nội dung cơ bản 

của Luật Bảo hiểm xã hội 

Chủ biên: TS. Nguyễn Hiền Phương 

Nhà xuất bản: Tư pháp 

Năm xuất bản: 2016 

Địa chỉ tài liệu:  

- Phòng đọc 2 - Giá sách 13 

- Phòng mượn 2 – Giá sách Luật Lao động 

 

Bảo hiểm xã hội là một trong những chính sách xã hội quan trọng, có vai trò 

gắn lợi ích của người lao động, người sử dụng lao động và Nhà nước với nhau, tạo 

thành một mối quan hệ chặt chẽ, thúc đẩy xã hội phát triển. Nhằm giúp bạn đọc, đặc 

biệt là người lao động, người sử dụng lao động, cán bộ, công chức, viên chức hiểu 

rõ về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội trong Luật Bảo hiểm xã hội, Nhà xuất bản 

Tư pháp xuất bản cuốn sách “Bình luận khoa học những nội dung cơ bản của Luật 

Bảo hiểm xã hội” do TS. Nguyễn Hiền Phương chủ biên.  

Cuốn sách gồm ba phần: 

Phần I - Những vấn đề chung về Luật Bảo hiểm xã hội: Nêu quá trình hình 

thành và phát triển của Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam từ 1945 đến nay; sự cần 

thiết của việc ban hành Luật mới; quan điểm, tư tưởng sửa đổi, bổ sung và những 

điểm mới cơ bản của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. 

Phần II - Bình luận một số quy định của Luật Bảo hiểm xã hội: Phân tích, 

bình luận một số quy định chung như: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải 

thích từ ngữ,…; quy định cụ thể về chế độ: ốm đau, thai sản, hưu trí, tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp,... và một số quy định về bảo hiểm xã hội tự nguyện, quỹ 

bảo hiểm xã hội, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về bảo hiểm xã hội. 

Phần III - Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và một số văn bản hướng dẫn thi 

hành: Trình bày toàn văn Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và một số Nghị định, 

Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định cụ thể trong Luật này. 
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Hoàng Sa – Trường Sa trong tâm thức Việt Nam 

Tác giả: Lưu Văn Lợi, Kim Quang Minh 

Nhà xuất bản: Tài nguyên Môi trường và Bản đồ 

Việt Nam  

Năm xuất bản: 2017 

Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 1 - Giá sách Lịch sử, 

Phòng mượn 2 – Giá Lịch sử 

 

 

Những năm gần đây, vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển Đông giữa Trung 

Quốc với các nước trong khu vực trong đó có Việt Nam diễn biến ngày một phức tạp, 

đặc biệt sau sự kiện Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981, tiếp theo là 

hành động xây dựng hàng loạt các đảo nhân tạo ở quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Về 

phía Việt Nam, chúng ta khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa hoàn toàn thuộc chủ 

quyền quốc gia dân tộc thông qua các bằng chứng lịch sử và pháp luật quốc tế về biển đảo. 

Nhằm phản bác luận điệu “đường lưỡi bò” cùng tuyên bố chủ quyền của Trung 

Quốc đối với Hoàng Sa, Trường Sa, đã có nhiều công trình nghiên cứu công phu của 

các nhà nghiên cứu lịch sử trong nước và quốc tế về hai quần đảo này được xuất bản. 

Cuốn sách “Hoàng Sa – Trường Sa trong tâm thức Việt Nam” của tác giả Lưu Văn 

Lợi và Kim Quang Minh là một trong những tài liệu tiêu biểu khẳng định chủ quyền 

và tinh thần bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt Nam.  

Bằng việc trích dẫn và phân tích khách quan nguồn tư liệu cổ, tác giả làm rõ 

thực chất chủ quyền của hai phía Việt Nam và Trung Quốc đối với Hoàng Sa, Trường 

Sa; bác bỏ luận điệu tuyên truyền từ phía Trung Quốc; từng bước khẳng định chủ 

quyền lãnh thổ của Việt Nam về mặt lịch sử và pháp lý trên hai quần đảo này. Phần 

cuối cuốn sách, trình bày công tác chuẩn hóa địa danh đối với Hoàng Sa, Trường Sa 

của Việt Nam; giới thiệu một số sự kiện chính, ảnh tư liệu, thư mục cổ bằng chữ Hán, 

Pháp liên quan đến Hoàng Sa và Trường Sa. 

Sách là tư liệu quý giúp bạn đọc nâng cao kiến thức và tinh thần bảo vệ chủ 

quyền biển đảo Tổ quốc. 
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Nền giáo dục của người giàu 

 

Tác giả: Michael Ellsberg 

Nhà xuất bản: Lao động – Xã hội 

Năm xuất bản: 2014 

Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 1 - Giá Tham khảo Mác 

 

Câu nói “Người giàu không sử dụng kiến thức trong trường đại học để làm 

giàu, họ sử dụng cái gọi là tri thức thực tiễn hay trí thông minh đường phố” của 

Michael Ellsberg, nhà diễn thuyết nổi tiếng về đề tài hướng nghiệp để chứng minh 

rằng đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Vì thực tế có 

nhiều tỉ phú, triệu phú, giám đốc thành công mà không có bằng đại học, thậm chí 

trình độ học vấn thấp. Bạn hoàn toàn có thể gây dựng sự nghiệp mà không cần đến 

tấm bằng đại học dựa trên những kiến thức của Michael Ellsberg qua cuốn sách 

“Nền giáo dục của người giàu”.   

Cuốn sách gồm 7 kỹ năng được đúc rút từ kinh nghiệm của các tỉ phú và triệu 

phú không có bằng đại học. Michael Ellsberg khám phá ra chính những gì họ học 

được từ trường đời hay “trí thông minh đường phố” mới thực sự giúp họ thành 

công. Michael Ellsberg đưa ra những hướng dẫn cụ thể giúp bạn khám phá, tìm hiểu 

kỹ năng đơn giản để tiến tới thành công. Nếu bí quyết tìm kiếm người hướng dẫn, 

người cố vấn giúp bạn có được nhiều mối quan hệ tốt và những lời khuyên về xác 

định hướng đi, mục tiêu trong tương lai, thì kỹ năng tạo hứng thú trong công việc 

làm cho bạn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và kỹ năng xây dựng phong 

cách cá nhân sẽ giúp bạn tự tin, tỏa sáng mọi lúc mọi nơi,…  

Thành công phụ thuộc không nhỏ vào kỹ năng mềm và việc ứng dụng nó 

trong cuộc sống nhưng lại ít được giảng dạy trong các trường học. Cuốn sách cung 

cấp những bài học thực tế giúp bạn lấp đầy kiến thức thiếu hụt đó. Hãy tìm đọc 

“Nền giáo dục của người giàu” để có những chỉ dẫn bổ ích cho bạn trên đường đi 

tới thành công.  



Bản tin thư viện                                                              Tháng 4 

 6 

 Double paradox Rapid growth and rising 

corruption in China 

Tác giả: Wedeman, Andrew 

Nhà xuất bản: Cornell university press Ithaca 

and London 

Năm xuất bản: 2012 

Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 2 → Giá sách  20 

Tham nhũng đã và đang là vấn nạn toàn cầu, ảnh hưởng đến sự phát triển của 

nền kinh tế các nước trên thế giới. Mặc dù Trung Quốc là quốc gia có tỷ lệ tham nhũng 

cao nhưng nền kinh tế vẫn phát triển thuộc hàng đầu thế giới, điều đó có nghĩa là tham 

nhũng song hành cùng tăng trưởng kinh tế. Tại sao vậy? Cuốn sách “Double paradox 

rapid growth anh rising corruption in China” sẽ giúp bạn đọc lý giải về nghịch lý này. 

Cuốn sách gồm 7 chương: 

Chương 1: Nghịch lý đôi giữa tăng trưởng nhanh về kinh tế và tham nhũng ở 

Trung Quốc và một số quốc gia Châu Á khác như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan.  

Chương 2: Xem xét sự gia tăng tham nhũng tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan:  

nghiên cứu sự ảnh hưởng của tham nhũng đối với sự hình thành, hợp nhất liên minh 

kinh tế phát triển mạnh. Sự ra đời của những liên minh này liên quan trực tiếp đến lợi 

ích của đảng phái chính trị cầm quyền. 

Chương 3: Cung cấp một số ví dụ điển hình về tham nhũng dẫn tới khủng hoảng 

kinh tế và ba lý do chính để lý giải cho sự phát triển nhanh của nền kinh tế Trung Quốc 

trong bối cảnh nạn tham nhũng gia tăng. 

Chương 4: Nguồn gốc, hình thức, biểu hiện của tham nhũng 

Chương 5: Cải cách kinh tế và tham nhũng 

Chương 6: Tham nhũng và chống tham nhũng 

Chương 7: Biện pháp kiểm soát tham nhũng và duy trì tăng trưởng kinh tế nhanh 

“Double paradox rapid growth anh rising corruption in China” là tài liệu tham 

khảo hữu ích dành cho học giả, nhà nghiên cứu và bạn đọc quan tâm đến vấn đề tham nhũng. 
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The rights of victims in criminal justice 

proceedings for serious human rights violations 

Tác giả: Juan Carlos Ochoa S. 

Nhà xuất bản: Martinus Nijhoff Publishers 

 Năm xuất bản: 2013 

Địa chỉ: Phòng đọc 02 – Giá sách 19 

 

 

Trong tư pháp hình sự, nạn nhân là đối tượng cần được bảo vệ quyền và lợi ích 

chính đáng theo quy định của pháp luật. Cuốn sách “The rights of victims in 

criminal justice proceedings for serious human rights violations” của tác giả Juan 

Carlos Ochoa S. cung cấp cho bạn đọc những kiến thức về các quyền của nạn nhân 

bị xâm hại nhân quyền nghiêm trọng trong quá trình tố tụng. 

Cuốn sách gồm phần giới thiệu và 6 chương, cụ thể như sau: 

Phần giới thiệu: Trình bày khái niệm và phương pháp luận nghiên cứu quyền 

của nạn nhân trong tố tụng hình sự; thực trạng tập quán quốc tế về quyền của nạn 

nhân; tầm quan trọng của việc nạn nhân tiếp cận và tham gia tố tụng hình sự. 

Chương 1: Khái niệm “sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng” và “nạn nhân”; 

tư cách pháp lý trong các quyết định của cơ quan giám sát hiệp định về nhân quyền 

trong những trường hợp cụ thể. 

Chương 2: Trách nhiệm tố tụng của Nhà nước trong lĩnh vực tư pháp hình sự 

khi xử lý những hành vi xâm hại nhân quyền nghiêm trọng. 

Chương 3: Quyền tiếp cận và tham gia vào quá trình tố tụng hình sự trong 

nước của các nạn nhân bị xâm hại nhân quyền nghiêm trọng theo qui định của Luật 

Quốc tế. 

 Chương 4, 5: Đánh giá việc tiếp cận và tham gia quá trình tố tụng hình sự của 

các nạn nhân bị xâm hại nhân quyền nghiêm trọng và nạn nhân trong các vụ tàn sát lớn. 

Chương 6: Kết luận 

Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu cũng như bạn 

đọc quan tâm đến pháp luật quốc tế về quyền của nạn nhân trong tố tụng hình sự. 
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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 có hiệu lực trong tháng 4 

4.1.1. Buộc thôi học với sinh viên cao đẳng, trung cấp tổ chức thi hộ 

Đây là nội dung mới trong Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 

13/03/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định đào tạo trình độ 

trung cấp, trình độ cao đẳng. Theo đó, sinh viên học trung cấp, cao đẳng theo niên 

chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ nhờ thi hộ và người học thi 

hộ sẽ bị đình chỉ học tập 01 năm với lần vi phạm thứ nhất và buộc thôi học với lần 

vi phạm thứ hai; trường hợp tổ chức thi, kiểm tra hộ sẽ bị buộc thôi học ngay từ lần 

vi phạm thứ nhất. Thông tư có hiệu lực từ ngày 26/04/2017. 

4.1.2. Thí sinh chỉ được đăng ký 1 nguyện vọng vào trường quân đội 

Theo Thông tư số 42/2017/TT-BQP  ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Bộ Quốc 

phòng có hiệu lực từ ngày 14/4/2017, thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng 1 

(nguyện vọng cao nhất) vào một trường trong quân đội ngay từ khi làm hồ sơ sơ 

tuyển (nếu trường có nhiều ngành đào tạo, thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 

một ngành). Bên cạnh đó, Thông tư cũng nêu rõ, các trường quân đội chỉ xét tuyển 

đối với thí sinh đăng ký nguyện vọng 1. Thí sinh đã tham gia sơ tuyển vào các 

trường thuộc Bộ Công an thì không tham gia sơ tuyển vào các trường thuộc Bộ 

Quốc phòng. 

4.1.3. Hòa giải viên thương mại phải có bằng đại học trở lên 

Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 có hiệu lực từ ngày 15/04/2017 

của Chính phủ về hòa giải thương mại quy định hòa giải viên thương mại phải có 

trình độ đại học trở lên, đã qua thời gian công tác trong lĩnh vực được đào tạo từ 02 

năm trở lên; có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín, 

độc lập, vô tư, khách quan; có kỹ năng hòa giải, hiểu biết pháp luật, tập quán kinh 

doanh, thương mại và các lĩnh vực liên quan. 

 

 

http://thuvienphapluat.vn/
http://infographic.vn/
http://vnexpress.net/
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4.1.4. Người gây rối tại tòa sẽ bị bắt 

Có hiệu lực từ ngày 24/4/2017, Thông tư số 13/2016/TT-BCA ngày 10 tháng 3 

năm 2016 của Bộ Công an quy định thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa của lực 

lượng công an nhân dân. Theo đó, công an có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ người 

tham gia phiên tòa theo giấy triệu tập, giấy mời của tòa án. Mỗi phiên xử có ít nhất 

2 chiến sĩ tham gia bảo vệ, đến trước khi khai mạc 30 phút. 

Công an có trách nhiệm buộc người vi phạm trật tự, nội quy phiên tòa rời khỏi 

phòng xử án hoặc bắt giữ theo quyết định của chủ tọa phiên tòa. Khi xảy ra tình 

huống tụ tập đông người, gây rối trật tự tại khu vực xét xử, công an làm nhiệm vụ 

phải tuyên truyền, yêu cầu mọi người tự giải tán, chấm dứt hành vi. Nếu không được 

chấp nhận, công an bảo vệ phiên toà được bắt giữ người chống đối, chủ mưu, cầm đầu.  

4.1.5. Điều kiện nâng bậc lương với công nhân quốc phòng 

Nghị định số 19/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định chế độ 

tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên 

chức quốc phòng quy định: 

Công nhân quốc phòng có hệ số lương từ 3,95 trở xuống, luôn hoàn thành công 

việc được giao, không vi phạm kỷ luật từ khiển trách trở lên và đạt tiêu chuẩn cấp 

bậc kỹ thuật quy định sẽ được nâng lên một bậc lương sau 02 năm giữ bậc lương và 

sau 03 năm giữ bậc lương đối với người có hệ số lương trên 3,95. Trong thời hạn 

xét nâng bậc lương, nếu bị kỷ luật hình thức khiển trách thì kéo dài thời hạn nâng 

bậc lương 06 tháng; bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên thì kéo dài thời hạn lên 

12 tháng. Trường hợp lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thì 

được nâng bậc lương trước thời hạn tối đa 12 tháng hoặc vượt bậc.  

Công nhân và viên chức quốc phòng phục vụ trong quân đội đủ 05 năm thì 

được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức 

vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ 06 trở đi mỗi 

năm được tính thêm 1%. 

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/04/2017. 

 

http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/tu-van/tu-ngay-24-4-nguoi-gay-roi-tai-toa-se-bi-bat-3372912.html
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4.1.6. Quy định về biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm 

dân sự của chủ xe cơ giới 

Có hiệu lực từ ngày 01/4/2017, Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16 tháng 2 

năm 2016 của Bộ Tài chính quy định: 

 Trách nhiệm bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm với thiệt hại về người do 

xe cơ giới gây ra là 100 triệu đồng/người/vụ thay vì 70 triệu đồng như hiện nay. 

Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do môtô hai bánh, môtô 

ba bánh, xe gắn máy và các loại xe cơ giới tương tự (kể cả xe cơ giới dùng cho 

người tàn tật) gây ra là 50 triệu đồng/vụ tai nạn. 

Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do ôtô, máy kéo, xe máy 

thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và các loại xe đặc chủng khác sử dụng 

vào mục đích an ninh, quốc phòng (kể cả rơ-moóc và sơ mi rơ-moóc được kéo bởi 

ôtô hoặc máy kéo) gây ra là 100 triệu đồng/vụ tai nạn. 

4.1.7. Rút ngắn thời hạn cấp giấy phép cho lao động nước ngoài 

Nghị định số 11/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03 tháng 02 năm 2016 quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam quy định rút ngắn thời gian và thủ tục cấp giấy phép cho người 

lao động nước ngoài. Cụ thể là trong thời hạn 7 ngày (hiện nay là 10 ngày) làm việc, 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải cấp 

phép lao động cho người nước ngoài. Trường hợp không cấp phép, Sở phải có văn 

bản trả lời và nêu rõ lý do. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/4/2017.  

 4.2. Văn bản pháp luật mới ban hành trong tháng 4 

4.2.1. Chính phủ thống nhất dừng mua ngân hàng yếu kém với giá 0 đồng 

Đây là nội dung được đề cập tại Nghị quyết số  36/NQ-CP ngày 15/4/2017 của 

Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4 năm 2017. 

Theo đó, về dự án luật cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu, Chính phủ 

thống nhất: 

- Nhà nước không áp dụng biện pháp mua bắt buộc giá 0 đồng đối với các tổ chức 

tín dụng yếu kém. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=36%2fNQ-CP&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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- Với các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt đã thực hiện phương án phục hồi 

mà không thể phục hồi, sẽ ưu tiên phương án chuyển nhượng cho nhà đầu tư mới, 

cho tổ chức tín dụng có năng lực tài chính tốt. 

- Chính phủ quyết định việc chuyển giao bắt buộc tổ chức tín dụng được kiểm soát 

đặc biệt, nếu không chuyển giao được cũng không thể phá sản thì thu hẹp dần hoạt 

động để xử lý, giải thể, chấm dứt hoạt động. 

- Sẽ ban hành quy định về miễn phí thi hành án; miễn thuế, phí về chuyển nhượng 

tài sản trong quá trình hợp nhất, sáp nhập, bán toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của tổ 

chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt . 

4.2.2. Chính sách ưu đãi đối với dự án điện mặt trời 

Ngày 11/4/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 11/2017/QĐ-

TTg về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam. Theo đó: 

- Tổ chức, cá nhân khi tham gia phát triển các dự án điện mặt trời được huy động 

vốn hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư thực hiện các 

dự án điện mặt trời. 

- Nhà nước miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định 

cho dự án điện mặt trời,… 

- Việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án điện mặt trời thuộc lĩnh 

vực ưu đãi đầu tư được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế. 

Ngoài ra, các dự án điện mặt trời, công trình đường dây và trạm biến áp để đấu nối 

với lưới điện thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư còn được miễn, giảm tiền sử dụng đất, 

tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước. 

Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 01/6/2017 đến ngày 

30/6/2019. 

4.2.3. Giảm mức đóng Bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động xuống 

0,5% đến 31/12/2019 

Đây là nội dung nổi bật được đề cập tại Nghị quyết số 34/NQ-CP ngày 

07/4/2017 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2017. Theo đó, để hỗ trợ 

doanh nghiệp, Chính phủ đồng ý điều chỉnh mức đóng bảo hiểm thất nghiệp đối với 

người sử dụng lao động từ 1% xuống còn 0,5% quỹ tiền lương tháng của những 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=11%2f2017%2fQ%c4%90-TTg&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=11%2f2017%2fQ%c4%90-TTg&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=11%2f2017%2fQ%c4%90-TTg&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=34%2fNQ-CP&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Thời gian thực hiện điều chỉnh 

kể từ ngày Nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2019. 

4.2.4. Điều kiện dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ 

Theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 về quy chế 

tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ, điều kiện dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ đã được siết 

chặt hơn trước, cụ thể: 

-  Có bằng thạc sĩ hoặc đại học (ĐH) loại giỏi trở lên (hiện nay chỉ cần tốt nghiệp 

loại khá); có kinh nghiệm quản lý, thâm niên công tác theo từng ngành cụ thể. 

-  Có 01 bài báo hoặc báo cáo thuộc lĩnh vực nghiên cứu đăng tạp chí khoa học hoặc 

kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 36 

tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển. 

- Nếu là người nước ngoài phải có tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung 

năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đáp ứng yêu cầu về ngoại 

ngữ theo quy định cụ thể của cơ sở đào tạo. 

-  Nếu là công dân Việt Nam thì phải có một trong những bằng cấp chứng minh về 

năng lực ngoại ngữ như: 

+ Bằng tốt nghiệp ĐH hoặc thạc sĩ do nước ngoài cấp cho người học toàn thời 

gian bằng tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác. 

+ Bằng tốt nghiệp ĐH do Việt Nam cấp thuộc ngành ngôn ngữ nước ngoài,… 

       Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 18/5/2017. 

4.3. Tin tức, thời sự pháp luật (Nguồn: http://vnexpress.net/, http://infographic.vn/) 

4.3.1. Vì sao Mỹ Đức thành 'điểm nóng'? 

37 năm trước, Chính phủ giao Bộ Quốc phòng xây dựng sân bay Miếu Môn 

trên địa bàn các xã: Mỹ Lương, Trần Phú, Đồng Lạc (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) 

và xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức). Tháng 10/2014, Bộ Quốc phòng giao Quân 

chủng Phòng không không quân tiếp tục sử dụng khu đất này làm vị trí đóng quân 

của Lữ đoàn 28 với các mốc giới không thay đổi. 

Tháng 3/2015, Bộ Quốc phòng thu hồi hơn 50 ha đất trong số này, giao Tập 

đoàn Viễn thông quân đội Viettel quản lý sử dụng vào công trình quốc phòng A1. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=08%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=08%2f2017%2fTT-BGD%c4%90T&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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Tuy nhiên, chính quyền xã Đồng Tâm 

buông lỏng quản lý dẫn đến việc lấn 

chiếm, xây dựng trên đất quốc phòng. 

Hàng loạt đơn thư khiếu tố đã được gửi 

tới huyện, thành phố. Xác định các vấn 

đề khiếu tố là có cơ sở, nhà chức trách 

khai trừ Đảng, cảnh cáo, khiển trách hàng 

loạt lãnh đạo địa phương. 

 Giữa tháng 2/2017, khi tập đoàn 

Viettel triển khai dự án A1, những người  

Người dân treo biển "Đất canh tác nông nghiệp của 

xã Đồng Tâm" tại một khu đất 

khiếu kiện đã tụ tập, cản trở việc đo đạc, gây khó khăn khi giải phóng mặt bằng.       

Ngày 1/3 và 7/3/2017, khi đoàn công tác của huyện về xã làm việc, những người 

khiếu kiện đã phản ứng tại nơi họp, sử dụng loa phóng thanh để tuyên truyền trái 

phép tại UBND xã, ngăn cản không cho đoàn cán bộ huyện rời đi. 

Ngày 30/3/2017, Công an Hà Nội khởi tố vụ án "gây rối trật tự công cộng" để 

điều tra các vi phạm pháp luật xảy ra trong thời gian này. Cục Điều tra Hình sự (Bộ 

Quốc phòng) cũng khởi tố vụ án "chống người thi hành công vụ" và "vi phạm các 

quy định về sử dụng đất đai". Ngày 15/4/2017, Công an Hà Nội khi thực thi lệnh bắt 

một số người để phục vụ điều tra vụ án gây rối thì nhóm người đã tập trung không 

cho xe của lực lượng làm nhiệm vụ ra khỏi địa bàn, đập phá 5 ôtô và giam giữ 38 

cán bộ huyện Mỹ Đức và cảnh sát cơ động Hà Nội tại nhà văn hóa thôn. 

Tối 17/4/2017, 15 cảnh sát cơ động đã được thả, 3 người khác tự giải 

thoát. Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn cho biết Hà Nội đã phân công 

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp 

cùng huyện Mỹ Đức sớm ổn định tình hình. 

 Lãnh đạo Hà Nội khẳng định các kiến nghị của người dân về đất đai "sẽ được 

xem xét một cách thỏa đáng" và ưu tiên lúc này là đảm bảo an toàn cho 20 người 

đang bị giữ và an toàn cho cuộc sống của người dân. 
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4.3.2. Nhật Bản bắt hàng xóm của bé gái Việt bị sát hại 

Vào khoảng 8h sáng ngày 14/4/2017, 

nghi phạm trong vụ án sát hại bé gái Lê Thị 

Nhật Linh người Việt Nam sống tại thành phố 

Matsudo, tỉnh Chiba đã bị cảnh sát bắt giữ. 

Nghi phạm tên là Shibuya Yasumasa , 46 tuổi, 

hiện làm kinh doanh bất động sản. Người này 

cũng chính là hội trưởng hội phụ huynh 

trường tiểu học Mutsumi số 2, nơi Linh theo 

học, và tham gia tình nguyện giám sát các học sinh đi học hàng ngày. Căn hộ 

của Shibuya nằm cách nhà nạn nhân chỉ khoảng 300 mét. Kết quả giám định cho 

thấy ADN của ông ta trùng khớp với ADN trên các đồ vật của Linh được tìm thấy 

tại hiện trường.  

Bé gái Lê Thị Nhật Linh 9 tuổi mất tích vào sáng 24/3/2017, sau khi rời khỏi 

nhà đến ngôi trường cách đó chỉ 10 phút đi bộ. Hai ngày sau, thi thể không quần áo 

của em được phát hiện trên một bãi cỏ gần cống thoát nước tại thành phố Abiko, 

cách nhà khoảng 10 km. Ngày 27/3/2017,  chiếc balô màu đỏ cùng quần áo của Linh 

cũng được tìm thấy dọc bờ sông Tone ở thành phố Bando, tỉnh Ibaraki, cách nơi 

phát hiện thi thể em hơn 10 km. Cảnh sát xác định cô bé qua đời do bị siết cổ đến 

ngạt thở và còn có nhiều vết thương nhỏ ở hai bên cánh tay và chân.  

Một bạn học cùng lớp của Linh cho hay cô bé từng kể về việc nhìn thấy một 

người lạ đáng ngờ trên đường đi học hồi tháng 1. Kể từ đó, Linh rất sợ hãi và 

thường lao qua nhanh nơi người này xuất hiện. Hình ảnh mà cảnh sát thu thập được 

từ camera an ninh đặt gần nhà Linh và camera hành trình trên các ôtô cho thấy có 

một người đàn ông đã đi theo bé gái người Việt vào sáng mà em mất tích.  

Hiện tại, cảnh sát tỉnh Chiba đang tiếp tục điều tra và xác minh lời khai của 

nghi phạm. Ngày 03/4/2017, gia đình đã đưa thi thể Linh về Việt Nam và an táng tại 

quê nhà ở Khoái Châu – Hưng Yên. 

Vụ án là hồi chuông cảnh báo về nạn xâm hại trẻ em hiện nay. 
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4.3.3. Hành trình 4G đến với người dùng di động tại Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://infographic.vn/hanh-trinh-4g-den-voi-nguoi-dung-di-dong-tai-viet-nam.html
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4.3.4. Khoảnh khắc ấn tượng trong lễ duyệt binh lớn nhất lịch sử Triều Tiên 

Ngày 15/4/2017, hàng nghìn người Triều Tiên đã tham gia cuộc duyệt binh tại 

thủ đô Bình Nhưỡng, nhân dịp kỷ niệm 105 năm ngày sinh người lập quốc Kim 

Nhật Thành. Sự kiện kéo dài khoảng hai giờ với các hoạt động phô trương sức mạnh 

quân sự của Triều Tiên.  
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5. Có thể bạn quan tâm 

5.1 Tòa án Việt Nam được tổ chức thế nào ? 

 

(Nguồn : http://vnexpress.net/infographics/tu-van/toa-an-viet-nam-duoc-to-chuc-the-nao-

3556717.html) 

http://vnexpress.net/infographics/tu-van/toa-an-viet-nam-duoc-to-chuc-the-nao-3556717.html
http://vnexpress.net/infographics/tu-van/toa-an-viet-nam-duoc-to-chuc-the-nao-3556717.html
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5.2. Hệ thống điều tra tội phạm được tổ chức như thế nào 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: http://vnexpress.net/infographics/tu-van/he-thong-dieu-tra-toi-pham-duoc-to-

chuc-nhu-the-nao-3559401.html) 

http://vnexpress.net/infographics/tu-van/he-thong-dieu-tra-toi-pham-duoc-to-chuc-nhu-the-nao-3559401.html
http://vnexpress.net/infographics/tu-van/he-thong-dieu-tra-toi-pham-duoc-to-chuc-nhu-the-nao-3559401.html
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5.3. Bao nhiêu ngày từ lúc bị bắt, nghi phạm phải đền tội? 
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(Nguồn : http://vnexpress.net/infographics/tu-van/bao-nhieu-ngay-tu-luc-bi-bat-nghi-pham-phai-

den-toi-3566887.html) 

http://vnexpress.net/infographics/tu-van/bao-nhieu-ngay-tu-luc-bi-bat-nghi-pham-phai-den-toi-3566887.html
http://vnexpress.net/infographics/tu-van/bao-nhieu-ngay-tu-luc-bi-bat-nghi-pham-phai-den-toi-3566887.html
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5.4. Nộp phạt vi phạm giao thông qua bưu điện như thế nào? 

 

(Nguồn : http://vnexpress.net/infographics/tu-van/nop-phat-vi-pham-giao-thong-qua-buu-dien-

nhu-the-nao-3423261.html) 

 

http://vnexpress.net/infographics/tu-van/nop-phat-vi-pham-giao-thong-qua-buu-dien-nhu-the-nao-3423261.html
http://vnexpress.net/infographics/tu-van/nop-phat-vi-pham-giao-thong-qua-buu-dien-nhu-the-nao-3423261.html

