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1. Điểm tin hoạt động Tháng 7/2017 

 Duy trì công tác phục vụ bạn đọc: phục vụ K41 và học kỳ phụ cho sinh viên các 

khóa, cụ thể: 2.554 lượt bạn đọc tại Phòng đọc, 1032 lượt bạn đọc tại Phòng mượn 

(3.545 tài liệu được lưu thông) , 01 lượt bạn đọc tại Phòng học, thảo luận nhóm.  

 Bổ sung tài liệu, cập nhật vào CSDL thư mục 287 biểu ghi sách, bài viết tạp chí, 

giáo trình,… 

 Số hóa tài liệu nội sinh: 186 giáo trình; luận án, luận văn. 

 Biên soạn Bản tin Thư viện Tháng 7. 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.   

  

Công tác số hóa tài liệu của cán bộ Phòng Bổ sung – Biên mục và Phòng Thông tin 

2. Hoạt động nổi bật Tháng 8/2017 

 Duy trì công tác phục vụ bạn đọc. 

 Tiếp tục số hóa nguồn tài liệu nội sinh. 

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

thông tin: Thông báo sách mới, Bản tin Thư viện Tháng 8. 
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3. Giới thiệu sách mới 

Những người thành công tin tưởng vào điều gì? 

 

Tác giả: Orrison Swett Marden 

Nhà xuất bản: Lao động - Xã hội  

Năm xuất bản: 2016 

Địa chỉ tài liệu: DSVTKM 001355-7 → Phòng đọc 1  

→ Giá sách Tâm lý học ứng dụng. 

 

Tất cả chúng ta ai cũng mong muốn thành công trong cuộc sống. Tuy nhiên, con 

đường đến với thành công không dễ dàng, sẽ có nhiều chông gai, thử thách và đầy nguy 

cơ thất bại. Thế nhưng, con người hơn nhau ở trí tuệ và nghị lực, thất bại rồi nản lòng 

hay thất bại nhưng biết đứng lên để đi tiếp? Những người thành công đã đi lên từ thất 

bại như thế nào? Họ thành công bởi vì họ tin tưởng vào điều gì? Hãy để người truyền 

cảm hứng số 1 thế giới Orrison Swett Marden chia sẻ với chúng ta qua cuốn sách 

“Những người thành công tin tưởng vào điều gì”. 

Cuốn sách gồm 18 phần giới thiệu kỹ năng sống cần thiết giúp bạn vượt qua 

những thất bại và đạt được thành công trong cuộc sống.  

Để đạt được thành công, bạn phải tin tưởng vào bản thân và con đường mình đã 

chọn. Có thể những người xung quanh nói bạn thế này thế kia, nhưng người biết rõ 

nhất vẫn là chính bạn. Bạn đừng mong muốn một cuộc sống đơn giản dễ dàng, hãy 

mong muốn ta có đủ sức mạnh để chịu đựng khó khăn, thử thách. Trong cuộc sống, có 

những thứ chúng ta không muốn mất đi, nhưng hãy nhớ rằng chấp nhận thất bại với 

lòng kiêu hãnh, chấp nhận lời phê bình bằng một tư thế đĩnh đạc, nhận vinh dự với sự 

nhún nhường, đó là dấu hiệu của sự trưởng thành và thành công. 

Cuốn sách như một bản giao ước về hạnh phúc, sáng tạo, vận may, ước mơ, sự 

kiên định,… Thông qua tác phẩm của mình, Marden muốn gửi tới bạn đọc thông điệp: 

Bạn không thể thành công khi còn nghi ngờ khả năng của bản thân hoặc luôn nghĩ rằng 

mình thất bại, hãy suy nghĩ tích cực và giữ vững niềm tin, hãy để những suy nghĩ lạc 

quan và vui vẻ lấp đầy tâm trí, đó là minh chứng cho thành công của bạn. 
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Quyền con người trong lĩnh vực tài nguyên – môi trường 

với vấn đề phát triển bền vững ở Việt Nam 

 

Tác giả: Doãn Hồng Nhung 

Nhà xuất bản: Tư pháp 

Năm xuất bản: 2015 

Địa chỉ tài liệu: DSVLMT 006768-72 → Phòng đọc 2 

→ Giá số 14. 

Ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu đã và đang là vấn đề cấp thiết đặt ra cho 

toàn xã hội. Việc nghiên cứu, tìm hiểu, xác định các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ 

của chủ thể tham gia bảo vệ môi trường là việc làm cần thiết trong giai đoạn hiện nay.  

Cuốn sách “Quyền con người trong lĩnh vực tài nguyên – môi trường với vấn 

đề phát triển bền vững ở Việt Nam” được triển khai từ đề tài nghiên cứu khoa học 

cùng tên của PGS.TS. Doãn Hồng Nhung, trình bày những vấn đề pháp lý về quyền 

con người trong lĩnh vực tài nguyên – môi trường dưới 3 góc độ: lý luận, thực tiễn và 

đưa ra kiến nghị, giải pháp để nâng cao nhận thức về quyền con người trong lĩnh vực 

tài nguyên – môi trường hướng tới phát triển bền vững ở Việt Nam. 

Cuốn sách gồm 14 chương, chia 3 phần: 

  Phần I - Những vấn đề lý luận cơ bản về quyền con người trong lĩnh vực tài 

nguyên - môi trường với việc phát triển bền vững ở Việt Nam, sự cần thiết để phát triển 

bền vững, tăng trưởng xanh của quốc gia và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên 

môi trường. 

Phần II - Đánh giá về tài nguyên và hiện trạng ô nhiễm môi trường - suy thoái 

môi trường; thực trạng áp dụng quyền con người trong một số lĩnh vực: đất đai, tài 

nguyên nước, khai thác và bảo vệ tài nguyên rừng, khoáng sản và đa dạng sinh học, … 

 Phần III - Trình bày quan điểm và giải pháp bảo đảm quyền con người trong 

lĩnh vực tài nguyên - môi trường hướng tới phát triển bền vững ở Việt Nam: sự cần 

thiết phải nâng cao hiệu quả thực thi quyền con người: quyền có nơi ở, quyền có nhà ở 

hướng tới phát triển bền vững ở Việt Nam; quy hoạch không gian đô thị hướng đến 

mục tiêu tăng trưởng xanh và bảo đảm an sinh xã hội,… 

 “Quyền con người trong lĩnh vực tài nguyên – môi trường với vấn đề phát 

triển bền vững ở Việt Nam” là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc muốn tìm hiểu 

và nghiên cứu về lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường. 
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 AQ – Chỉ số vượt khó 

Tác giả: Paul G. Stoltz 

Nhà xuất bản: Lao động - Xã hội & Công ty Cổ phần 

Sách Thái Hà 

Năm xuất bản: 2016 

Địa chỉ tài liệu: DSVTKM 000925-7 → Phòng đọc 1 

→ Giá sách Tâm lý học ứng dụng. 

 

Có bao giờ bạn cảm thấy bất lực, tuyệt vọng trước những khó khăn, trở ngại 

trên đường đời? Trong hoàn cảnh đó, có nhiều người vượt qua được thử thách, rút ra 

bài học qu  báu để trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Nhưng cũng có những người gục 

ngã, l i bước, thậm chí còn đánh mất bản thân. Đâu là yếu tố tạo nên sự khác biệt ấy? 

Điều gì tạo nên những con người thành công và điều gì quyết định sự thất bại?. Tiến 

sĩ Paul G. Stoltz sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi này thông qua cuốn sách “AQ – Chỉ số 

vượt khó”. 

Ch  số vượt khó   dversity Quotient –  Q  bao gồm hai phần: l  luận khoa học và 

ứng dụng thực tế. Bạn có thể thành công hay không chủ yếu là do  Q của bạn quyết định. 

 Q cho biết mức độ chịu đựng và khả năng vượt khó của một người; dự báo ai sẽ từ bỏ và 

ai sẽ chiến th ng. 

Cuốn sách gồm 2 phần: 

Phần I – Phát triển trong giai đoạn khó khăn: Tác giả đưa ra quan niệm mới về thành 

công; lý giải vì sao AQ lại quyết định thành công; vai trò của AQ trong cuộc sống; phân tích 

ba cấp độ khó khăn trong cuộc sống hàng ngày; ch  ra ba lĩnh vực khoa học khác nhau biểu 

trưng cho ba khối căn bản hình thành nên AQ – nền tảng của thành công. 

Phần II – Nâng cao  Q và khả năng tiến lên của bạn: Đưa ra thước đo cách thức 

phản ứng của bạn với nghịch cảnh và bộ công cụ giúp nâng cao khả năng này. Bạn đọc sẽ 

được học và áp dụng những kỹ năng này cho chính mình, người khác và cho tổ chức.  

Với “AQ – Chỉ số vượt khó”, bất cứ ai hay tổ chức nào cũng có thể học cách thay 

đổi bản thân, củng cố sự kiên cường, định hướng lại ch  số vượt khó nhằm nâng cao khả 

năng bản thân từng bước vượt qua nghịch cảnh. 
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International human rights 

law and practice 

 

Tác giả: Bantekas, Ilias and Oette, Lutz 

Nhà xuất bản: Cambridge 

Năm xuất bản: 2016 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002431 → Phòng 

đọc 2 → Giá sách  25 

 

Luật Nhân quyền quốc tế là đề tài phức tạp, luôn thu hút sự quan tâm của nhiều 

học giả, nhà nghiên cứu trên toàn thế giới. Cuốn sách “International human rights law 

and practice” nghiên cứu Luật Nhân quyền quốc tế dưới góc độ lý luận và thực tiễn, 

giúp bạn đọc có cái nhìn sâu s c hơn về vấn đề này.  

Mở đầu cuốn sách, tác giả giới thiệu những vấn đề lý luận về Luật Nhân quyền 

quốc tế: lịch sử hình thành và phát triển; những thách thức hiện tại, đánh giá, bình luận 

về đạo đức và tự do nhân quyền; khung pháp lý của Luật Nhân quyền quốc tế.  

Việc áp dụng Luật Nhân quyền quốc tế trong thực tiễn được trình bày trong phần 

tiếp theo của cuốn sách. Tác giả trình bày hệ thống Hiến chương Liên hợp quốc, Hiệp 

ước quốc gia, hiệp ước quốc tế về quyền con người, thủ tục khiếu nại cá nhân. 

Phần lớn nội dung của cuốn sách về quyền cơ bản của con người, gồm: quyền 

chính trị xã hội, văn hóa giáo dục, quyền của nhóm người đặc biệt, quyền phụ nữ, 

quyền trẻ em, quyền con người trong xung đột vũ trang. “International human rights 

law and practice” ấn bản lần thứ 2, đã bổ sung thêm hai chương mới về quyền trẻ em, 

Luật Hình sự quốc tế và các chủ đề mới như: quyền bình đẳng, bảo vệ người tị nạn, ảnh 

hưởng của toàn cầu hóa đối với quyền con người. 

Ngoài ra, trong mỗi chủ đề còn có phần phỏng vấn các học viên, luật sư, các nhà 

hoạt động vì cộng đồng và các nhà hoạch định chính sách,... giúp bạn đọc n m được 

thực tiễn áp dụng Luật Nhân quyền quốc tế. Kết thúc mỗi chủ đề, tác giả đưa ra câu hỏi 

gợi mở khuyến khích bạn đọc nghiên cứu, thảo luận và tìm hiểu thêm về nội dung được 

trình bày. 
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Commercial Law 

 

Tác giả: Eric Baskind, Greg Osborne, Lee Roach 

Năm xuất bản: 2016 

Nhà xuất bản: Oxford University Press 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002455 → Phòng Đọc 02 

→ Giá sách số 10 

 

 

Trong kinh doanh thương mại, việc n m rõ các qui định của pháp luật để có 

định hướng đúng đ n và giảm thiểu những rủi ro là điều thực sự cần thiết. Cuốn 

sách “Commercial law” của Eric Baskind, Greg Osborne và Lee Roach cung cấp 

cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về Luật Thương mại để vận dụng vào thực tiễn 

hoạt động thương mại. 

Cuốn sách gồm 5 phần: 

Phần 1: Giới thiệu về Luật Thương mại: khái niệm, quá trình phát triển và 

nguồn của Luật Thương mại; vấn đề sở hữu cá nhân trong Luật Thương mại. 

Phần 2: Pháp luật về đại l  thương mại: giới thiệu Luật về đại lý; quan hệ đại 

lý; mối quan hệ giữa các bên gồm: người đại diện với đại lý, người đại diện với bên 

thứ ba và đại lý với bên thứ ba,… 

Phần 3: Các văn bản liên quan đến mua bán hàng hóa trong nước: chuyển giao 

quyền sở hữu; phương thức mua – bán hàng hóa; trách nhiệm đối với sản phẩm,… 

Phần 4: Các văn bản liên quan đến mua bán hàng hóa quốc tế: các điều khoản 

về thương mại quốc tế; hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển; bảo hiểm 

hàng hải. 

Phần 5: Phương thức thanh toán, an ninh và tài chính: các khía cạnh pháp lý 

của tiền tệ và thanh toán; chứng từ thanh toán; các biện pháp bảo đảm sở hữu;… 

Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực 

thương mại cũng như các qui định điểu ch nh hoạt động trong lĩnh vực này. 
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4. Tin pháp luật (Nguồn: http://thuvienphapluat.vn/, 

http://www.doisongphapluat.com) 

4.1. Văn bản pháp luật nổi bật có hiệu lực trong tháng 7 

4.1.1. Điều kiện được dự tuyển liên thông từ trung cấp lên đại học 

Quyết định 18/2017/QĐ-TTg về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ 

cao đẳng với trình độ đại học được ban hành ngày 31/5/2017 và có hiệu lực từ ngày 

15/7/2017. 

Theo đó, điều kiện để người có trình độ trung cấp được dự tuyển liên thông 

lên đại học là phải bảo đảm các điều kiện theo quy định hiện hành về tuyển sinh đại 

học của Bộ GD&ĐT và có một trong các văn bằng sau đây: 

- Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ 

khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định Bộ GD&ĐT. 

- Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải 

được công nhận theo quy định của Bộ GD&ĐT hoặc Bộ LĐ-TB&XH. 

- Riêng đối với đào tạo liên thông khối ngành sức khỏe, người đăng k  dự 

tuyển phải có bằng tốt nghiệp trung cấp khối ngành sức khỏe, trong đó: 

+ Người có bằng tốt nghiệp Y sĩ được đăng k  dự tuyển liên thông lên trình 

độ đại học các ngành Y đa khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng, Răng Hàm Mặt; 

+ Người có bằng trung cấp Dược hoặc cao đẳng Dược đăng k  dự tuyển liên 

thông lên trình độ đại học ngành Dược. 

4.1.2. Tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2017 

Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy 

định  mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng 

vũ trang có hiệu lực từ ngày 1/7/2017. 

Theo đó, mức lương cơ sở sẽ tăng từ mức 1.210.000 đồng/tháng lên 

1.300.000 đồng/tháng. Như vậy, mức lương cơ sở sẽ tăng 90.000 đồng/ tháng so với 

hiện nay. Có 9 nhóm đối tượng được xếp hưởng mức lương, phụ cấp theo Nghị định 

này: cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động 

làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức 

chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở Trung 

http://thuvienphapluat.vn/
http://www.doisongphapluat.com/
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ương, ở t nh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc t nh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương  cấp huyện), ở xã, 

phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ 

trang. Để thuận tiện trong việc thực hiện mức lương cơ sở mới với các đối tượng 

hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của đảng, nhà 

nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội nên Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 

02/2017/TT-BNV (có hiệu lực từ ngày 01/7/2017). 

4.1.3. Tăng công tác phí cho công chức, viên chức 

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 40/2017/TT-BTC  ngày 28/4/2017 quy 

định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 

2017. Theo đó các mức chi cho chế độ đi công tác của cán bộ, công chức, viên chức 

đều được điều ch nh tăng. Cụ thể: 

- Ngoài tiền lương do cơ quan, đơn vị cử người đi công tác chi trả, người đi 

công tác sẽ được hỗ trợ thêm phụ cấp lưu trú với mức 200 nghìn đồng/ngày; thời 

gian hưởng được tính từ ngày b t đầu đi công tác đến khi kết thúc đợt công tác trở 

về cơ quan, đơn vị (trên đường, thời gian lưu trú tại nơi đến công tác). 

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được cơ quan, đơn vị cử đi 

công tác khi phát sinh việc thuê phòng ngh  nơi đến công tác thì được thanh toán 

tiền thuê phòng ngh  theo theo hình thức khoán hoặc thanh toán theo hóa đơn thực 

tế; trường hợp người đi công tác được cơ quan, đơn vị nơi đến công tác bố trí phòng 

ngh  không phải trả tiền, thì người đi công tác không được thanh toán tiền thuê 

phòng ngh . 

4.1.4. Khám bệnh dưới 195.000 đồng không phải cùng chi trả 

Công văn số 2039 ngày 29/5/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc 

thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế nêu rõ: Từ ngày 1/7/2017 sẽ áp 

dụng mức lương cơ sở mới  1.300.000 đồng/tháng  để thanh toán chế độ khám, 

chữa bệnh bảo hiểm y tế. 

Người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám, chữa bệnh đúng quy định, có tổng chi 

phí một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 195.000 đồng không phải thực hiện cùng chi 

trả  Quy định hiện hành là 181.500 đồng). Công văn cũng nêu rõ thanh toán trực 
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tiếp chi phí cùng chi trả vượt quá 7.800.000 đồng (hiện tại là 7.260.000 đồng  đối 

với người tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên. 

Việc thanh toán chế độ bảo hiểm y tế này áp dụng đối với người tham gia bảo 

hiểm y tế vào viện trước ngày 1/7/2017, nhưng xuất viện từ ngày 1/7/2017. 

4.1.5. Nguyên tắc đối với tàu quân sự nước ngoài đến Việt Nam 

Bộ luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13 ban hành ngày 25 tháng 11 

năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01/7/2017, dành riêng Điều 95 quy định các nguyên 

t c đối với tàu quân sự nước ngoài đến Việt Nam.  

Có 5 nguyên t c, trong đó phải được sự cho phép của các cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền theo quy định; Phải tôn trọng, tuân thủ các quy định của pháp 

luật Việt Nam, trừ trường hợp có thỏa thuận khác giữa quốc gia tàu mang cờ và các 

cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam qua đường ngoại giao trước khi tàu đến Việt 

Nam; Chương trình hoạt động của tàu và các thành viên trên tàu phải thực hiện theo 

kế hoạch đã thỏa thuận, trường hợp có sự thay đổi, phát sinh phải được phép của các 

cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. 

Khi tàu quân sự nước ngoài đến lãnh hải Việt Nam để đến cảng biển phải 

thực hiện các quy định sau: Tàu ngầm và phương tiện đi ngầm khác phải hoạt động 

ở trạng thái nổi trên mặt nước và phải treo Quốc kỳ Việt Nam ở vị trí ngang bằng 

với quốc kỳ của quốc gia tàu mang cờ; Bên ngoài thân tàu phải ghi rõ số hiệu, tên 

tàu; Đưa toàn bộ vũ khí về tư thế quy không hoặc ở trạng thái bảo quản; Dừng lại ở 

v ng đón trả hoa tiêu để làm thủ tục nhập cảnh và theo hướng dẫn của cảng vụ, hoa 

tiêu Việt Nam; Ch  được sử dụng các thiết bị cần thiết bảo đảm an toàn hàng hải và 

tần số liên lạc đã đăng k ; Đến đúng cảng biển theo tuyến đường và hành lang quy 

định. Nếu tàu muốn di chuyển từ cảng biển này sang cảng biển khác của Việt Nam 

phải được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. 

4.1.6. Tiêu chuẩn để được làm đấu giá viên 

So với quy định hiện hành  Điều 5 Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010), thì 

Luật Đấu giá tài sản 2016 đề ra tiêu chuẩn để trở thành đấu giá viên một cách cụ thể 

và chặt chẽ hơn. 
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Theo đó, để được làm đấu giá viên phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây: 

- Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, 

có phẩm chất đạo đức tốt. 

- Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học thuộc một trong các chuyên ngành 

luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng  quy định hiện hành tại Nghị định 17 là 

tốt nghiệp đại học ngành luật hoặc ngành kinh tế). 

 - Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề đấu giá, trừ trường hợp được miễn đào tạo 

nghề đấu giá theo quy định, cụ thể như sau: 

+ Người có thời gian làm việc trong lĩnh vực được đào tạo từ 03 năm trở lên được tham 

gia khóa đào tạo nghề đấu giá và thời gian khóa đào tạo nghề đấu giá là 06 tháng. 

+ Miễn đào tạo nghề đấu giá đối với người đã là luật sư, công chứng viên, thừa phát 

lại, quản tài viên, trọng tài viên có thời gian hành nghề từ 02 năm trở lên; người đã 

là thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên. 

-  Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá. 

4.2. Văn bản pháp luật mới ban hành trong tháng 7 

4.2.1. Chế độ đối với lực lượng phòng cháy, chữa cháy 

Theo Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ban hành ngày 18/07/2017, người được 

huy động tham gia cứu nạn, cứu hộ, cán bộ, đội viên Đội dân phòng, Đội phòng 

cháy và chữa cháy cơ sở và Đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành khi tham 

gia các hoạt động cứu nạn, cứu hộ thì được hưởng các chế độ, chính sách như khi 

tham gia chữa cháy quy định tại Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001, 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 

22/11/2013 và Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy. 

Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, học viên, công nhân Công an thuộc lực lượng 

Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngoài việc được hưởng chế độ, 

chính sách theo quy định đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân còn 

được hưởng các chế độ định lượng ăn cao, bồi dưỡng khi tập luyện, khi cứu nạn, 

cứu hộ; được hưởng các chế độ, chính sách như đối với người làm các ngành, nghề, 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban
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công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại 

theo quy định của pháp luật. 

Đối với người trực cứu nạn, cứu hộ được hưởng chế độ trực ban đêm  b t đầu 

từ 22 giờ  theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 30/2017/NĐ-

CP ngày 21/3/2017 quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn. Nghị định cũng quy định chế độ đối với người được huy động làm nhiệm 

vụ cứu nạn, cứu hộ. Theo quy định, người không hưởng lương từ ngân sách nhà 

nước trong thời gian được huy động thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ theo quyết 

định của cấp có thẩm quyền được hưởng chế độ theo mức hưởng quy định tại điểm 

a và b khoản 1 Điều 19 Nghị định số 30/2017/NĐ-CP. Người được hưởng lương từ 

ngân sách nhà nước, trong thời gian được huy động thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, 

cứu hộ theo quyết định của cấp có thẩm quyền được cơ quan, tổ chức nơi người đó 

làm việc trả nguyên lương và các khoản phụ cấp, được thanh toán phụ cấp đi đường 

và tiền tàu xe, khi làm việc trong môi trường độc hại và nơi có phụ cấp khu vực, 

được hưởng theo chế độ hiện hành. 

Nghị định quy định người tham gia cứu nạn, cứu hộ bị ốm đau, tai nạn trong 

các trường hợp sau đây thì được hưởng chế độ về ốm đau, tai nạn lao động theo quy 

định của pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội và an toàn, vệ sinh lao động  từ khi 

được huy động, b t đầu đi thực hiện nhiệm vụ đến khi hoàn thành, về đến nơi cư trú : 

A - Bị ốm đau, tai nạn trong thực hiện nhiệm vụ tại nơi làm việc kể cả trong và 

ngoài giờ hành chính theo quyết định của cấp có thẩm quyền; 

B - Bị ốm đau, tai nạn trên đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm nhiệm vụ khi có xác 

nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú; 

C - Không giải quyết chế độ ốm đau đối với trường hợp do tự hủy hoại sức khỏe, do 

sử dụng chất kích thích hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục 

ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 và nghị định số 

126/2015/NĐ-CP ngày 9/12/2015. 

Chế độ, chính sách đối với người bị ốm đau, tai nạn quy định ở trên được 

thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 30/2017/NĐ-CP. Nghị 

định cũng quy định người tham gia cứu nạn, cứu hộ khi làm nhiệm vụ cứu người, 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban
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cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân, nếu bị thương, hy sinh thì được xem xét để 

hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật. 

4.2.2. Trường học phải có đường dây nóng tiếp nhận thông tin của học sinh  

Đây là yêu cầu của Chính phủ tại Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 

17/07/2017 quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, 

chống bạo lực học đường; có hiệu lực từ ngày 05/09/2017. Cụ thể, nhằm bảo đảm 

môi trường giáo dục, an toàn, lành mạnh, thân thiện, các cơ sở giáo dục phải bảo 

đảm an ninh trật tự; an toàn vệ sinh thực phẩm; an toàn phòng, chống tai nạn, 

thương tích; an toàn, phòng, chống cháy nổ; an toàn phòng, chống thảm họa, thiên 

tai; thiết lập kênh thông tin như hộp thư góp  , đường dây nóng và các hình thức 

khác để tiếp nhận, xử l  các thông tin của học sinh; bảo mật cho người cung cấp 

thông tin; xây dựng, công khai và thực hiện nghiêm bộ quy t c ứng xử văn hóa 

trong cơ sở giáo dục có sự tham gia của học sinh; thường xuyên trao đổi thông tin 

với gia đình học sinh và cộng đồng trong việc bảo đảm an toàn tính mạng, thân thể, 

nhân phẩm, danh dự và bí mật đời sống riêng tư của học sinh. 

Đồng thời, địa điểm đặt trường học phải không nằm trong v ng cảnh báo 

nguy hiểm; trường phải có khuôn viên, tường rào, hàng rào, sân vườn, cây xanh; có 

sân chơi, bãi tập, khu để xe ph  hợp và thân thiện với học sinh; có khối phòng học, 

phòng học bộ môn, phòng phục vụ học tập bảo đảm đủ ánh sáng, thoáng mát, có bàn 

ghế ph  hợp với học sinh; tài liệu giảng dạy và học tập phải ph  hợp với tâm sinh l  

học sinh, bảo đảm tính khoa học, tính sư phạm và nhân văn, thẩm mỹ; có tài liệu về 

kỹ năng sống, giáo dục giới tính, phòng chống xâm hại và tai nạn thương tích. Với 

học sinh có nguy cơ bị bạo lực học đường, cần phải phát hiện kịp thời học sinh có 

hành vi gây gổ, có nguy cơ gây bạo lực học đường và học sinh có nguy cơ bị bạo 

lực học đường; đánh giá mức độ nguy cơ, hình thức bạo lực có thể xảy ra để có biện 

pháp ngăn chặn, hỗ trợ cụ thể; Thực hiện tham vấn, tư vấn cho học sinh có nguy cơ 

bị bạo lực và gây ra bạo lực,… 
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4.3. Thời sự pháp luật (Nguồn: http://vov.vn http://vnexpress.net) 

4.3.1. Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) 

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ  27/7/1947 - 27/7/2017), 

sáng 24-7, tại Trại giam t  binh cộng sản Việt Nam/Phú Quốc, UBND huyện Phú 

Quốc  Kiên Giang  c ng ban liên lạc cựu t  Phú Quốc tổ chức lễ giỗ cho các chiến 

sĩ đã hy sinh tại trại giam này trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế 

quốc Mỹ. 

 

Đến dự lễ có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và ông Nguyễn Thanh 

Nghị, Bí thư t nh Kiên Giang c ng hơn 1.200 cựu t  binh đến tham dự lễ giỗ. 

 

http://vov.vn/
http://vnexpress.net/


Bản tin thư viện                                                        Tháng 7 

 14 

Trong thời gian tồn tại 20 năm từ thời thực dân Pháp, tiếp đến thời Mỹ - Ngụy 

(1953 - 1973 , trại giam này đã giam giữ gần 40.000 lượt t  binh là những người 

chiến sĩ cách mạng. Trong đó có hơn 4.000 người đã bị kẻ địch sát hại, hàng chục 

ngàn người đến nay còn bị thương tật do các đòn tra khảo… 

4.3.2. Vun đắp quan hệ Việt Nam - Campuchia 

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước Vương quốc Campuchia, sáng 

21/7/2017, tại thủ đô Phnom Penh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đoàn Hội 

Hữu nghị Campuchia - Việt Nam và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Campuchia - Việt 

Nam, do bà Men Som On, Ủy viên Ban Thường vụ trung ương Đảng Nhân dân 

Campuchia, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt 

Nam, làm trưởng đoàn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Quan hệ Việt 

Nam - Campuchia có truyền thống lâu đời, trải qua 50 năm chính thức thiết lập quan 

hệ ngoại giao, đã được thử thách qua thời gian và sẽ tiếp tục được vun đ p, phát 

triển bền vững trong tương lai. Những thành quả đạt được trong quan hệ hai nước là 

kết quả những nỗ lực, đóng góp của các cấp, các ngành, địa phương. 

Theo TTXVN, Tổng Bí 

thư nhấn mạnh vai trò quan 

trọng của hoạt động ngoại 

giao nhân dân trong việc vun 

đ p quan hệ đoàn kết, hữu 

nghị và hợp tác Việt Nam - 

Campuchia. 

 

 C ng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt 

Nam cũng đến thăm Đại Tăng thống Tep Vong tại ch a Unalom và Đại Tăng thống 

Bukri tại ch a Svay Pope ở thủ đô Phnom Penh. Tổng Bí thư mong rằng Phật giáo 

Campuchia và Phật giáo Việt Nam có quan hệ ngày càng g n bó, tăng cường giao 

lưu, góp phần vào sự phát triển chung của quan hệ hai nước. 
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4.3.3. Trang thông tin điện tử công bố bản án, quyết định của Tòa án 

Chiều ngày 18/7/2017, TAND Tối cao đã ra m t Trang thông tin điện 

tử công bố bản án, quyết định của Tòa án được kết nối trực tuyến với 778 điểm 

cầu. Ch  cần ngồi nhà người dân cũng có thể nhận được bản án tại địa ch  

https://congbobanan.toaan.gov.vn. 

Ở thời điểm ngày 18/7/2017, đã có 741 bản án, quyết định được công bố. 

Trong đó, hình sự có 205 bản án, dân sự 152 bản án, Hôn nhân và gia đình 214 bản 

án, Kinh doanh thương mại 64 bản án, Hành chính 59 bản án, Lao động 34 bản án, 

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính 9 bản án. 

 

Theo đó, đương sự ch  cần nhập tên vụ/việc hoặc số bản án, quyết định và 

nhấn thanh "tìm kiếm" sẽ có toàn bộ kết quả hiển thị. Với trang điện tử này, người 

dân, cơ quan tổ chức có thể tìm kiếm, xem trực tiếp nội dung các bản án, quyết định 

đã công bố thuộc các lĩnh vực liên quan, các án lệ được áp dụng. Người dân cũng có 

thể trực tiếp đăng tải   kiến phản biện về các bản án, quyết định được công bố qua mục 

"Ý kiến phản hồi đối với bản án, quyết định”. 

Theo T ND tối cao, việc công bố bản án, quyết định của tòa án trên trang 

điện tử nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động ngành tòa án, 

góp phần nâng cao chất lượng bản án, quyết định của toà. Trước khi ra m t trang 

thông tin điện tử công bố quyết định và bản án có hiệu lực, T ND Tối cao đã tập 

huấn cho 5.000 thẩm phán T ND các cấp và cán bộ kỹ thuật về đăng tải bằng hình 

thức trực tuyến. 

http://nld.com.vn/trang-thong-tin-dien-tu.html
http://nld.com.vn/tand-toi-cao.html
http://nld.com.vn/trang-thong-tin-dien-tu.html
http://nld.com.vn/trang-thong-tin-dien-tu.html
https://congbobanan.toaan.gov.vn/
http://nld.com.vn/xu-ly-hanh-chinh.html
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5. Có thể bạn quan tâm (Nguồn : http://infographic.vn) 

5.1 Cảnh sát giao thông được đặc quyền hành xử thế nào khi bị tấn công? 

 

http://infographic.vn/
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5.2. Hơn 4.000 người chết do tai nạn đường bộ trong 6 tháng 

Mỗi ngày trung bình có 23 người chết, 44 người bị thương do tai nạn giao 

thông đường bộ. 
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5.3. Dân số Việt đang già đi nhanh như thế nào 
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5.4. Bí mật về hàng miễn thuế sân bay không bao giờ tiết lộ 

         Đối với nhiều người, hàng miễn thuế tại 

sân bay luôn là món hời. Nhờ đặt cửa hàng 

trong sân bay, các thương hiệu không phải trả 

thuế nên giảm giá thành sản phẩm. 

         Mua hàng miễn thuế không phải lúc nào 

cũng rẻ hơn. D  không phải đóng thuế, những 

cửa hàng trong sân bay vẫn phải trả chi phí 

thuê mặt bằng rất cao. Do đó, hàng miễn thuế 

trong sân bay có thể đ t hơn bên ngoài. 
 

Lọ nước hoa 75ml này có giá niêm yết 84 USD trong các cửa hàng chính 

hãng thông thường. Tuy nhiên, giá bán trong cửa hàng miễn thuế tại sân bay lại 

khác nhau. Hàng miễn thuế đôi khi cũng được nhập từ các cửa hiệu trong thành phố. 

Một số người thường mua s m rất nhiều tại các cửa hàng miễn thuế, với niềm tin 

rằng tất cả đều là hàng hiệu chuẩn. Họ cho rằng những cửa hiệu bên ngoài có thể 

bán hàng giả. Tuy nhiên, các hãng thường phân phối sản phẩm tới các chi nhánh 

trong thành phố trước cửa hàng miễn thuế tại sân bay. Đôi khi hàng miễn thuế được 

nhập về từ các đại lý phân phối chính hãng trong thành phố. Khách hàng có xu 

hướng mua s m vô tội vạ. Một số nghiên cứu ch  ra rằng nhu cầu mua s m trong các 

cửa hàng miễn thuế có xu hướng tự phát hơn. Nhiều người mua lượng lớn rượu hay 

thuốc lá để tích trữ, đơn giản vì những mặt hàng tại đây không bị đánh thuế. Điều 

này cũng đúng với nước hoa hay nhiều hàng hóa khác, và người mua thường nh m m t 

chi tiền mà không suy xét kỹ lưỡng. 

Biết nhiều bí mật có thể khiến bạn ch n chân trước   định mua hàng miễn 

thuế, nhưng ch c ch n bạn vẫn tìm được giá hời nếu mua s m có chiến lược. Thực 

tế, giá thành các mặt hàng được tính toán dựa trên hai yếu tố: địa điểm và tỷ giá hối 

đoái tại địa phương. Bạn mua đồ điện tử giá tốt tại các cửa hàng miễn thuế châu Á 

trong khi hóa mỹ phẩm rẻ nhất thường tập trung tại những sân bay Tây Âu. 

http://nld.com.vn/gia-thanh-san-pham.html
http://nld.com.vn/cua-hang-chinh-hang.html
http://nld.com.vn/cua-hang-chinh-hang.html
http://nld.com.vn/phan-phoi-san-pham.html
http://nld.com.vn/do-dien-tu.html
http://nld.com.vn/hoa-my-pham.html

