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1. Điểm tin hoạt động Tháng 5/2017 

 Duy trì công tác phục vụ bạn đọc:  phục vụ 16061 lượt bạn đọc tại Phòng đọc, 1323 

lượt bạn đọc tại Phòng mượn, 5834 cuốn tài liệu lưu thông. 

 Bổ sung tài liệu, cập nhật giáo trình mới, cung cấp tài liệu cho lớp Chất lượng 

cao, cập nhật cơ sở dữ liệu thư mục: 268 biểu ghi sách, giáo trình, bài viết tạp chí, 

luận văn. 

 Số hóa tài liệu nội sinh. 

 Biên soạn Bản tin Thư viện, Thông báo sách mới Tháng 5/2017. 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.   

 

2. Hoạt động nổi bật Tháng 6/2017 

 Duy trì công tác phục vụ bạn đọc. 

 Tiếp tục số hóa tài liệu nội sinh: luận án, luận văn, đề tài nghiên cứu khoa học, 

tài liệu hội thảo, giáo trình. 

 Thu hồi tài liệu đối với sinh viên các khóa và phục vụ mượn giáo trình học kỳ phụ. 

 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 

6/2017 
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3. Giới thiệu sách mới 

Lý thuyết kiểm soát xã hội đối với tội phạm và 

ứng dụng ở Việt Nam 

 

Chủ biên: TS. Trịnh Tiến Việt  

Nhà xuất bản: Tư pháp 

Năm xuất bản: 2016 

Địa chỉ tài liệu:  Phòng đọc 2 - Giá sách 18 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, tình hình tội phạm diễn biến ngày 

càng phức tạp với phương thức, thủ đoạn nguy hiểm, gây thiệt hại về vật chất, thể chất, 

tinh thần của con người, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội,…Vì 

vậy, việc kiểm soát xã hội đối với tội phạm là rất cần thiết, nhằm phát hiện sớm, kiềm chế 

sự gia tăng và giảm bớt tội phạm, góp phần duy trì sự ổn định, trật tự và an bình trong xã hội. 

Nhằm giúp bạn đọc có thêm nguồn tư liệu tham khảo, nghiên cứu về vấn đề kiểm 

soát xã hội đối với tội phạm, Nhà xuất bản Tư pháp ấn hành cuốn sách “Lý thuyết kiểm 

soát xã hội đối với tội phạm và ứng dụng ở Việt Nam” do TS. Trịnh Tiến Việt chủ 

biên. Cuốn sách gồm 11 chương, chia thành 3 phần: 

Phần 1 – Một số vấn đề chung: Những quan điểm tiếp cận khác nhau về tội phạm; 

tính cấp thiết, nhu cầu và thách thức của việc kiểm soát tội phạm trong bối cảnh toàn cầu 

hóa và hội nhập quốc tế. 

Phần 2 – Những nội dung cơ bản của lý thuyết kiểm soát xã hội đối với tội phạm và 

ứng dụng ở Việt Nam: Quá trình hình thành, phát triển lý thuyết kiểm soát xã hội đối với 

tội phạm; hệ thống chủ thể, phương tiện, phương thức; vị trí, cơ chế phối hợp giữa Nhà 

nước và các thiết chế xã hội trong kiểm soát xã hội đối với tội phạm; vai trò của các thiết 

chế xã hội và bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả kiểm soát xã hội đối với tội phạm và thực tiễn 

ở Việt Nam. 

Phần 3 – Kinh nghiệm quốc tế: Tái hòa nhập xã hội cho người phạm tội với tư cách 

là một cơ chế trong kiểm soát xã hội đối với tội phạm; doanh nghiệp xã hội và vai trò kiểm 

soát xã hội đối với tội phạm; hợp tác quốc tế nhằm kiểm soát tội phạm và đấu tranh phòng, 

chống tội phạm xuyên quốc gia. 
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Thực hiện pháp luật về dân chủ ở cấp xã theo 

yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam 

 

Tác giả: TS. Nguyễn Hồng Chuyên 

Nhà xuất bản: Tư pháp 

Năm xuất bản: 2016 

Địa chỉ tài liệu:  Phòng đọc 02 → Giá sách 04 

Trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hội nhập 

quốc tế thì dân chủ và thực hiện dân chủ, đặc biệt là dân chủ cấp xã cần được đặc 

biệt quan tâm, đảm bảo thực hiện. Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn lý luận và thực 

tiễn của việc thực hiện dân chủ ở cấp xã, TS. Nguyễn Hồng Chuyên đã biên soạn 

cuốn sách “Thực hiện pháp luật về dân chủ ở cấp xã theo yêu cầu xây dựng nhà 

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. 

Cuốn sách gồm 3 chương: 

Chương 1 – Cơ sở lý luận của việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cấp xã. 

Tác giả khái quát về nhà nước pháp quyền; các đặc trưng của nhà nước pháp quyền 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nêu yêu cầu của nhà nước, khái niệm, chủ thể, nội 

dung, hình thức đối với việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cấp xã; kinh nghiệm 

thực hiện pháp luật về dân chủ tại một số nước. 

Chương 2 – Thực trạng pháp luật và thực hiện pháp luật về dân chủ ở cấp xã 

tại Việt Nam từ năm 1998 đến nay; khảo sát, đánh giá thực trạng, chỉ ra thành công, 

tồn tại, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. 

Chương 3 – Quan điểm chỉ đạo của Đảng và các giải pháp đảm bảo phát huy 

dân chủ, đưa dân chủ nhất là dân chủ cấp xã thực sự đi vào mọi lĩnh vực của đời 

sống xã hội. 

Bên cạnh những quan điểm đã được thừa nhận chung, tác giả nêu một số ý 

kiến riêng để bạn đọc cùng suy ngẫm. 
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Tôi làm việc, tôi hạnh phúc 

 

Tác giả: Pomnyun Sunim 

Nhà xuất bản: Lao Động 

Năm xuất bản: 2016 

Địa chỉ tài liệu:  Phòng đọc 01 → Giá sách 

Tôn giáo 

 

Pomnyun Sunim là Nhà sư được tôn kính nhất còn sống của Hàn Quốc, với nhiều 

đóng góp to lớn như các hoạt động bảo vệ môi trường, cứu trợ và giúp đỡ trẻ em lang thang 

cơ nhỡ, gây quỹ từ thiện để xây dựng trường học, bệnh viện,… Ông đã đi nhiều nơi, tham 

gia diễn giảng, dẫn dắt mọi người biết cách tu hành, trút  bỏ phiền muộn, nghi hoặc để có 

cuộc sống hạnh phúc. 

Cuốn sách “Tôi làm việc, tôi hạnh phúc” được Pomnyun Sunim viết vào mùa xuân 

năm 2009 với mong muốn người đọc tìm được niềm vui, niềm hạnh phúc trong công việc và 

trong cuộc sống. Trong 11 chương của cuốn sách, Pomnyun Sunim  lý giải căn nguyên của 

trạng thái mệt mỏi, phiền não, chán trường trong công việc, cuộc sống và cách tìm thấy niềm 

vui sống. Con người cần điều chỉnh tâm thái, tạo dựng cuộc sống hạnh phúc nơi công sở sẽ 

kích thích tư duy sáng tạo, rũ bỏ tâm lý căng thẳng. Khi ta vứt bỏ được ánh mắt hằn học, 

dùng lý trí để kiểm soát lửa giận, đứng trên lập trường của người khác để tha thứ, luôn phấn 

đấu và nỗ lực thực hiện mục tiêu của bản thân thì con người mới hăng hái, tràn đầy nhiệt 

huyết và tìm thấy niềm vui, niềm hạnh phúc trong công việc. 

Công việc rất quan trọng nhưng hạnh phúc gia đình không gì mua được. Hạnh phúc 

khởi nguyên từ trong gia đình bé nhỏ mà không phải là thế giới rộng lớn bên ngoài, về bên 

gia đình sau những giờ làm việc hăng say, yêu thương, chia sẻ, trân trọng họ chính là hạnh phúc. 

Mình chính là người chủ trong cuộc sống của chính mình. Chúng ta hãy nỗ lực làm 

việc và cảm nhận niềm vui sướng hạnh phúc trong từng giây phút của hiện tại, đó là thông 

điệp mà Đại sư Pomnyun Sunim muốn gửi gắm thông qua cuốn sách. 
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 CultureShock! USA: A Survival Guide to 

Customs and Etiquette 

 

Tác giả: Esther Wanning 

Nhà xuất bản: Marshall Cavendish 

Corporation 

Năm xuất bản: 2013 

Địa chỉ tài liệu: 

     - Phòng mượn: MSVA 000532-46 

     - Phòng đọc 02: DSVA 000196-200 

Mỹ là quốc gia đa sắc tộc. Khi tới Mỹ lần đầu tiên, sự khác biệt về môi trường 

và nền văn hóa khiến bạn không tránh khỏi những bỡ ngỡ và khó khăn ban đầu. 

Cuốn sách “CultureShock! USA: A Survival Guide to Customs and Etiquette” của 

Esther Wanning sẽ trang bị cho bạn những kiến thức để vượt qua cú sốc văn hóa và 

tự tin hòa nhập tại đất nước này. 

Cuốn sách gồm 10 chương, đề cập tới các nội dung: 

Thứ nhất: Những ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến nước Mỹ; tổng quan về 

lãnh thổ, lịch sử nước Mỹ qua các thời kỳ. 

Thứ hai: Những khía cạnh về người Mỹ như: chủng tộc, tôn giáo, những giá trị 

con người Mỹ,…; vấn đề liên quan đến định cư tại Mỹ: nhập cư, thuế, nhà ở, giáo 

dục, y tế,... 

Thứ ba: Đặc trưng về ẩm thực, giải trí của người Mỹ. 

Thứ tư: Vấn đề học ngôn ngữ và việc làm tại Mỹ. 

Thứ năm: Một số thông tin khác về nước Mỹ: những chữ viết tắt, người nổi 

tiếng, địa danh hấp dẫn, những gì nên và không nên làm tại Mỹ,… 

Cuốn sách là cẩm nang cho bất cứ ai muốn sống, làm việc, du lịch hoặc chỉ đơn 

giản là muốn tìm hiểu về phong tục, tập quán Mỹ. 
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Intercultural communication in contexts 

Tác giả: Judith N. Martin, Thomas K. 

Nakayama 

Năm xuất bản: 2013 

Nhà xuất bản: McGraw-Hill 

Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 1 → Phòng dành 

cho sinh viên lớp chất lượng cao và mã ngành 

Ngôn ngữ Anh 

 

 

Giao tiếp liên văn hóa là xu thế không thể tách rời của đời sống xã hội đương 

đại và được nhiều ngành khoa học quan tâm nghiên cứu. Cuốn sách “Intercultural 

communication in contexts” giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về giao tiếp liên văn hóa và 

việc ứng dụng nó trong các hoạt động thực tiễn. 

Cuốn sách gồm 12 chương, chia thành 3 phần: 

Phần 1. Cơ sở giao tiếp liên văn hóa: lịch sử nghiên cứu, phân tích 4 yếu tố 

của giao tiếp liên văn hóa: văn hóa, sự giao tiếp, bối cảnh và sức mạnh giao tiếp;  

tác động của lịch sử tới giao tiếp liên văn hóa. 

Phần 2. Quá trình giao tiếp liên văn hóa: phân tích các yếu tố tạo nên sự năng 

động cho giao tiếp liên văn hoá: bản sắc văn hóa, ngôn ngữ, yếu tố phi ngôn ngữ và 

không gian văn hóa. 

Phần 3. Ứng dụng giao tiếp liên văn hoá: sự chuyển đổi giữa các nền văn hóa; 

ảnh hưởng của văn hóa dân gian đến giao lưu liên văn hóa; khám phá mối quan hệ,  

xung đột liên văn hóa và tham gia giao lưu liên văn hóa hiệu quả. 

Cuối mỗi chương có trích dẫn nguồn tham khảo trên Internet, tóm tắt, thảo 

luận, từ mới và danh mục tài liệu tham khảo. 
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4. Tin pháp luật (Nguồn: http://thuvienphapluat.vn/, 

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

4.1. Văn bản pháp luật nổi bật có hiệu lực trong tháng 5 

4.1.1. Tăng mức xử phạt xả nước thải trái phép vào nguồn nước 

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 33/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, thay thế cho 

Nghị định 142/2013/NĐ-CP của Chính phủ. 

Theo đó, phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng thay vì từ 

30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng như hiện nay đối với các hành vi vi phạm sau: 

- Xả nước thải vào nguồn nước không đúng vị trí, tọa độ quy định trong giấy phép. 

- Xả nước thải vào nguồn nước không đúng chế độ, phương thức quy định trong 

giấy phép. 

Một điểm mới đáng chú ý nữa là hành vi không chuẩn bị nhân lực, trang bị các 

phương tiện, thiết bị cần thiết để ứng phó, khắc phục sự cố gây ô nhiễm nguồn nước 

sẽ bị phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 130.000.000 đồng. 

Nghị định 33/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/5/2017. 

4.1.2. Nộp phí sử dụng đường bộ không cần dừng xe 

Quyết định 07/2017/QĐ-TTg của Thủ 

tướng quy định về việc thu giá dịch vụ sử 

dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động 

không dừng; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

15/5/2017. 

- Theo đó, phương tiện giao thông đường bộ 

thuộc đối tượng chịu giá dịch vụ sử dụng 

đường bộ phải được gắn thẻ đầu cuối.  

- Việc gắn thẻ đầu cuối được thực hiện tại các 

đơn vị đăng kiểm xe cơ giới, các đại lý do nhà cung cấp dịch vụ thu giá ủy quyền.  

http://thuvienphapluat.vn/
http://infographic.vn/
http://plo.vn/
http://vnexpress.net/
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=33%2f2017%2fN%c4%90-CP&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=142%2f2013%2fN%c4%90-CP&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=33%2f2017%2fN%c4%90-CP&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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- Chủ phương tiện không phải trả chi phí gắn thẻ đầu cuối cho lần lắp đặt đầu tiên; 

khi thẻ bị mất, hỏng, chủ phương tiện được gắn thẻ đầu cuối mới và phải trả chi phí 

cho nhà cung cấp dịch vụ. 

- Trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng là nơi thực 

hiện việc thu phí đối với phương tiện tham gia giao thông. Trạm có gắn các thiết bị 

để nhận dạng thẻ đầu cuối, kết nối với trung tâm dữ liệu được xây dựng theo dự án 

đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

4.1.3. Phạt người phát tờ rơi và người quảng cáo 

Nghị định 28/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 

số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định 158/2013/NĐ-

CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo quy định: 

- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi 

phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã 

hội. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với người có sản phẩm, hàng 

hóa, dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn 

giao thông, xã hội. 

Nghị định có hiệu lực từ ngày 05/5/2017. 

4.1.4. Không còn thi tốt nghiệp đại học đối với hệ vừa làm vừa học 

Theo Thông tư 06/2017/TT-BGDĐT thì từ ngày 01/5/2017 sẽ không còn hình 

thức thi tốt nghiệp đối với hệ vừa làm vừa học nữa mà đổi lại sẽ là hình thức xét tốt 

nghiệp, cụ thể: 

- Điều kiện xét 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 xét tốt nghiệp do thủ trưởng cơ sở đào tạo quyết định thành lập và căn cứ 

vào điều kiện tốt nghiệp để xét, 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 xét tốt nghiệp. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=131/2013/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=158/2013/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=158/2013/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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
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4.1.5. Giáo viên dạy nghề trình độ cao đẳng phải có thời gian giảng dạy từ 1 năm 

Từ ngày 1/5/2017, Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo 

dục nghề nghiệp quy định: 

- Giáo viên dạy nghề trình độ trung cấp, cao đẳng phải có thời gian tham gia giảng 

dạy ít nhất 12 tháng; có chứng chỉ sư phạm dạy nghề; có một trong các chứng chỉ kỹ 

năng nghề quốc gia hoặc chứng nhận bậc thợ hoặc chứng nhận nghệ nhân nhân dân, 

nghệ sĩ nhân dân, thầy thuốc nhân dân hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc 

chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ cao đẳng nghề hoặc tương đương (với 

nhà giáo dạy thực hành); Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên,… 

4.2. Các văn bản mới ban hành trong tháng 5 

4.2.1. Các đối tượng được mua thiết bị ghi âm, ghi hình bí mật 

Ngày 19/5/2017, Chính phủ ban 

hành Nghị định 66/2017/NĐ-CP quy định 

điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm 

ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định 

vị. Theo đó,   

- Các cơ sở kinh doanh được phép kinh 

doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng 

để ghi âm, ghi hình, định vị bao gồm: Cơ sở thuộc Bộ Công an được cơ quan có 

thẩm quyền của Bộ Công an cấp giấy chứng đủ điều kiện về an ninh, trật tự; Cơ sở 

thuộc Bộ Quốc phòng được cơ quan có thẩm quyền của Bộ Quốc phòng cấp giấy 

chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; Cơ sở không thuộc Bộ Công an, Bộ 

Quốc phòng được cơ quan có thẩm quyền của Bộ Công an cấp giấy chứng nhận đủ 

điều kiện về an ninh, trật tự. 

- Các cơ sở nêu trên chỉ được bán thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, 

ghi hình, định vị cho các đối tượng được pháp luật cho phép sử dụng ghi âm, ghi 

hình bí mật, gồm: Cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã 

hội; Cơ quan có trách nhiệm thi hành biện pháp ghi âm, ghi hình bí mật theo điều 
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kiện, thẩm quyền, thủ tục về biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt do Bộ luật Tố tụng 

hình sự quy định. 

4.2. 2. Chính phủ ban hành Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 về tăng cường 

giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. 

Theo đó, một trong những chỉ thị đó là đề nghị Tòa án nhân dân tối cao 

(TANDTC), Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện các công tác sau: 

- Chỉ đạo Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các cấp tiếp nhận, giải quyết kịp 

thời, xử lý nghiêm các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em; rà soát hồ sơ, xử lý dứt 

điểm, không để tồn đọng, kéo dài; 

- TANDTC chủ trì, phối hợp ban hành văn bản hướng dẫn các điều của Bộ luật hình 

sự quy định về xâm hại tình dục trẻ em để giải quyết vướng mắc trong công tác điều 

tra, truy tố, xét xử đối với loại tội phạm này. 

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu bộ, ngành liên quan tăng cường tuyên truyền, giáo dục 

kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em; phát hiện, lên án các hành vi bạo lực; bảo đảm 

quyền bí mật đời sống riêng tư của trẻ em. 

Chỉ thị 18/CT-TTg có hiệu lực từ ngày 16/05/2017. 

4.2.3. Quy định về niêm yết giá thuốc 

Theo Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017,  thì các cơ sở bán buôn, bán lẻ 

thuốc phải thực hiện việc niêm yết giá thuốc và không được bán cao hơn giá niêm 

yết. Cụ thể: 

- Giá niêm yết là giá đã bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có). 

- Đồng tiền niêm yết là đồng Việt Nam. 

- Cơ sở bán buôn niêm yết giá bằng hình thức thông báo công khai trên bảng, giấy 

hoặc các hình thức khác phù hợp và thuận tiện cho việc quan sát, nhận biết của 

khách hàng, cơ quan Nhà nước. 

- Ngoài hình thức niêm yết như cơ sở bán buôn, cơ sở bán lẻ còn có thể niêm yết 

bằng hình thức in, ghi hoặc dán trên bao bì thuốc nhưng không che khuất nội dung 

bắt buộc của nhãn thuốc. 

Nghị định 54/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2017. 

 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=18%2fCT-TTg&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=18%2fCT-TTg&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=54%2f2017%2fN%c4%90-CP&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=54%2f2017%2fN%c4%90-CP&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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4.3. Tin tức, thời sự pháp luật (Nguồn: http://vnexpress.net/, http://infographic.vn/, 

http://plo.vn) 

4.3.1. Các ‘công xưởng’ ma túy dời sát biên giới Việt Nam 

Ma túy tổng hợp (MTTH) được coi là những chất ma túy nguy hiểm, có xu 

hướng tăng mạnh. Điều đáng báo động là các loại MTTH mới đang len lỏi ngày một 

nhiều vào giới trẻ.  

Theo Thượng tá Bùi Đức Thiêm, Phó Trưởng phòng Đấu tranh phòng, chống 

tội phạm tiền chất và MTTH C47- Bộ Công an, hiện bọn tội phạm đang tăng dần 

hàm lượng ma túy trong các loại MTTH. Những viên hồng phiến, bạch phiến, thuốc 

lắc trước đây có hàm lượng ma túy 8%-10% thì nay đã tăng lên 70%-80%. Trước 

đây nguồn sản xuất MTTH là từ Tam Giác Vàng, sau đó qua các nước láng giềng 

mới tuồn vào Việt Nam nên giá cao, có lúc khoảng 1 tỉ đồng/kg. Tuy nhiên, 5 năm 

trở lại đây, bọn tội phạm chuyển “công xưởng” về Quảng Đông (Trung Quốc), giáp 

biên giới Việt Nam.  

 

  

Hiện nay, có đến hàng chục loại ma túy mới với các tên gọi, mẫu mã khác nhau 

như “Bướm xanh”, “Chim hồng”, “LV”, … Bọn sản xuất ma túy còn cho ma túy đội 

lốt thực phẩm như “trà giảm cân”, “bánh lười”, “trà sữa”, “nước vui”, “đông trùng”, 

Ma túy mới với các tên gọi khác nhau như: “bánh lười”, “nước vui”, “tem giấy”… có nguồn 

gốc từ Trung Quốc 

 

http://infographic.vn/
http://plo.vn/
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“nấm thức thần”, … Ông Thiêm nhận định “Ước tính khoảng 90% MTTH sử dụng 

trong nước là từ biên giới Việt-Trung chuyển về” 

 Tác hại của MTTH rất khôn lường: Người phê MTTH leo cột điện, tòa tháp, 

gây thảm án với người thân không hiếm vì MTTH tác động mạnh lên hệ thần kinh, 

gây ảo giác, hoang tưởng, mất kiểm soát hành vi, chém giết cả những người thân,… 

Ngoài ra, tệ nạn ma túy còn là mầm mống các loại tội phạm nguy hiểm khác, có 

khoảng 70% tội phạm hình sự có liên quan đến ma túy, riêng đối tượng cướp giật thì 

95% là người nghiện. 

4.3.2. 9 địa phương 'bổ nhiệm 58 người nhà' không đúng quy định 

Theo báo cáo kinh tế xã hội được Phó thủ tướng Trương Hoà Bình trình bày 

trước Quốc hội sáng 22/5/2017, Chính phủ thừa nhận năng lực, phẩm chất của một 

bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác cán bộ vẫn còn những 

yếu kém; một số trường hợp bổ nhiệm cán bộ không đúng quy định, gây bức xúc dư 

luận; hiệu quả quản lý, chỉ đạo điều hành của chính quyền cơ sở một số nơi còn hạn chế. 

Có 9 địa phương gồm Hà Giang, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Bình 

Định, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Yên Bái, Đà Nẵng bổ nhiệm cán bộ không đúng 

quy định. Trong đó, 58 trường hợp là người nhà; 10 trường hợp vi phạm về tiêu 

chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm.  

Để khắc phục những hạn chế trên, Phó thủ tướng Trương Hoà Bình cho biết, 

thời gian tới Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, 

hiệu quả, kỷ cương; tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao chất lượng đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Bên cạnh đó, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện cơ chế tiếp nhận và xử lý kiến nghị 

của người dân, doanh nghiệp qua Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ và của các 

ngành, các cấp; đẩy lùi suy thoái, chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 

trong nội bộ; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  
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4.3.3. Mức đóng bảo hiểm y tế sẽ tăng từ năm 2019 

“Năm 2018 mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) vẫn giữ nguyên song từ năm 

2019, dự kiến mức đóng với nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước hỗ trợ sẽ được 

điều chỉnh tăng theo lộ trình của Luật Bảo hiểm y tế” 

Thông tin này được ông Phan Văn Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ BHYT, Bộ Y tế, đưa ra 

tại Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí do Bộ Y tế tổ chức tại Cao Bằng ngày 

15/5/2017.  

Theo đó, có hai phương án điều chỉnh mức đóng BHYT, thực hiện từ năm 

2019. Phương án 1: Điều chỉnh tăng mức đóng BHYT thêm 0,3%/năm. Theo đó, lộ 

trình tăng mức đóng dự kiến năm 2019 là 4,8% lương cơ sở, năm 2020 là 5,1%, năm 

2022 là 5,4%, năm 2023 là 5,7% và năm 2024 là 6%. Phương án 2: Điều chỉnh tăng 

với mức 0,5%/năm. Theo đó, dự kiến mức đóng BHYT năm 2019 là 5% lương cơ 

sở, năm 2020 là 5,5% và năm 2021 là 6%. 

Hiện nay mức đóng BHYT bằng 4,5% lương cơ sở (1.210.000 đồng/tháng). 

Liên quan đến mức đóng BHYT, cũng tại hội nghị này, ông Toàn cho biết từ ngày 

1/7/2017  khi mức lương cơ bản tăng lên thì mức phí tham gia BHYT hộ gia đình 

cũng điều chỉnh tăng lên. 
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4.3.4. Những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII 

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra từ ngày 

05-10/05/2017 với nhiều nội dung quan trọng, liên quan đến những định hướng lớn 

về phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 
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4.3.5. Nổ lớn ở sân vận động ở Anh,  khoảng 19 người chết và 50 người bị thương 
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4.3.6. Nước Pháp có Tổng thống mới 

Sau khi giành chiến thắng trước bà Marine Le Pen - Chủ tịch Đảng Mặt trận 

Quốc gia trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp, Ông Emmanuel Macron 39 tuổi đã 

trở thành Tổng thống trẻ nhất trong lịch sử nước Pháp kể từ thời Napoleon. 

Ngày 14/05/2017, Ông Emmanuel Macron tuyên thệ nhậm chức Tổng thống 

nước Cộng hòa Pháp tại điện Elysee, thủ đô Paris.  

Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức, tân Tổng thống Macron đã có bài phát biểu 

đầu tiên trên cương vị mới, trong đó ông nhấn mạnh rằng thế giới và châu Âu cần 

Pháp hơn bao giờ hết. 

 

Ông Emmanuel Macron và  phu nhân Brigitte Trogneux 
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5. Có thể bạn quan tâm 

5.1. Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo theo Điều 7, Luật Quảng cáo 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn : http://www.ezlawblog.com/2016/03/cam-quang-cao.html) 

 

http://www.ezlawblog.com/2016/03/cam-quang-cao.html
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5.2. Đề xuất tăng giờ làm thêm cho người lao động 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn : http://infographics.vn//de-xuat-tang-gio-lam-them-cho-nguoi-lao-dong/7005.vna) 

 

http://infographics.vn/de-xuat-tang-gio-lam-them-cho-nguoi-lao-dong/7005.vna


Bản tin thư viện                                                              Tháng 5 

 19 

5.3. Các phương án tăng tuổi nghỉ hưu 

 

(Nguồn : http://vnexpress.net/infographics/thoi-su/phuong-an-tang-tuoi-nghi-huu-thay-doi-the-

nao-3577373.html) 

http://vnexpress.net/infographics/thoi-su/phuong-an-tang-tuoi-nghi-huu-thay-doi-the-nao-3577373.html
http://vnexpress.net/infographics/thoi-su/phuong-an-tang-tuoi-nghi-huu-thay-doi-the-nao-3577373.html
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5.4. Rượu, bia là mối nguy hại hàng đầu gây ra bệnh ung thư 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

(Nguồn : http://infographics.vn//ruou-bia-la-moi-nguy-hai-hang-dau-gay-ra-benh-ung-

thu/6945.vna) 

 

http://infographics.vn/ruou-bia-la-moi-nguy-hai-hang-dau-gay-ra-benh-ung-thu/6945.vna
http://infographics.vn/ruou-bia-la-moi-nguy-hai-hang-dau-gay-ra-benh-ung-thu/6945.vna

