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1. Điểm tin hoạt động Tháng 10 

1.1. Công tác bổ sung, xử lý tài liệu và thông tin 

 Bổ sung, xử lý tài liệu, cập nhật vào CSDL thư mục 522 biểu ghi các loại. 

 Biên soạn Bản tin thư viện, Thông báo sách mới tháng 10, Bạn đọc tham khảo các 

ấn phẩm này tại website của Thư viện tại địa chỉ http://thuvien.hlu.edu.vn, Trang 

Fanpage: Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội hoặc đọc bản in tại Phòng đọc. 

1.2. Công tác phục vụ bạn đọc 

 Phục vụ 11.893 lượt bạn đọc đến thư viện; 2.377 lượt truy cập tài liệu số; tư 

vấn, hỗ trợ: 867 lượt bạn đọc; số lượng tài liệu lưu thông là 2.551 cuốn. 

 Tập huấn kỹ năng thông tin cho sinh viên K43, văn bằng 2 chính quy. 

 

Ảnh: Phục vụ bạn đọc tại Phòng đọc 

2. Hoạt động nổi bật Tháng 11 

 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 11/2018. 

 Duy trì công tác phục vụ bạn đọc. 

 Tổ chức “Hội nghị bạn đọc năm 2018”. 

 Tập huấn sử dụng CSDL Heinonline cho sinh viên có nhu cầu. Tập huấn kỹ 

năng thông tin cho học viên cao học K26, nghiên cứu sinh K24. 

http://thuvien.hlu.edu.vn/


 
 

3. Giới thiệu sách 

International trade law 

 

     Tác giả: Indira Carr, Peter Stone. 

     Năm xuất bản: 2014. 

     Nhà xuất bản:  Routledge. 

     Địa chỉ tài liệu: GVA 002667 – Phòng Đọc 02 

                                – Giá sách số 25. 

 Cuốn sách “International trade law” của Indira Carr và Peter Stone trình bày 

tổng quan về giao dịch mua bán hàng hóa quốc tế thông qua việc phân tích các vụ 

việc, quy định của pháp luật, các công ước và qui tắc quốc tế về mua bán hàng hóa.  

 Sách gồm 21 chương, chia thành 6 phần: 

Phần 1 - Mua bán hàng hóa quốc tế: điều khoản thương mại tiêu chuẩn; Công ước 

Viên năm 1980 về mua bán hàng hóa quốc tế. 

Phần 2 - Môi trường pháp lý trong thương mại điện tử: những vấn đề pháp lý về 

thương mại điện tử; giao dịch điện tử, chữ ký điện tử, hợp đồng điện tử và vấn đề bảo mật. 

Phần 3 - Vận tải hàng hóa: vận tải đường biển; những vấn đề pháp lý liên quan đến 

vận đơn đường biển; quy tắc Hamburg và quy tắc Rotterdam về vận tải hàng hóa bằng 

đường biển; vận tải quốc tế bằng đường hàng không, đường sắt, đường bộ và vận tải 

đa phương thức. 

Phần 4 - Tài chính và bảo hiểm: Bảo hiểm hàng hải; thư tín dụng 

Phần 5 - Giải quyết tranh chấp: thẩm quyền xét xử dân sự; lựa chọn luật áp dụng; 

phán quyết của Tòa án, trọng tài nước ngoài; hình thức giải quyết tranh chấp bằng 

trọng tài, hòa giải. 

Phần 6: Tham nhũng: khái niệm; Công ước của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế 

về chống hối lộ công chức nước ngoài; Đạo luật chống hối lộ của Anh; Công ước của 

Liên Hợp quốc về chống tham nhũng;  

 Sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên luật, giảng viên, các nhà nghiên 

cứu và bạn đọc quan tâm đến các vấn đề trong lĩnh vực thương mại quốc tế. 



 
 

  Hòa bình giải quyết tranh chấp là nguyên tắc quan trọng của luật pháp Quốc tế được 

quy định trong Hiến chương Liên Hợp quốc năm 1945, là cơ sở để các quốc gia lựa chọn áp 

dụng biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp phù hợp. Nhằm giúp bạn đọc có cái nhìn 

tổng quan về các biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp trên thế giới, Nhà xuất bản 

Chính trị Quốc gia Sự thật phát hành cuốn sách “Giải quyết hòa bình, tranh chấp biên giới 

lãnh thổ” của tập thể tác giả do TS. Đặng Đình Quý và PGS. TS. Nguyễn Thị Lan Anh 

đồng chủ biên.          

       Về mặt lý thuyết: Trình bày tổng quan về các biện pháp hòa bình giải quyết tranh 

chấp trong luật pháp quốc tế: lịch sử hình thành, cơ sở pháp lý của nguyên tắc hòa bình 

giải quyết tranh chấp biên giới, lãnh thổ. Phân tích ưu nhược điểm của 2 nhóm biện pháp 

hòa bình giải quyết tranh chấp: biện pháp ngoại giao như đàm phán, điều tra, trung gian 

môi giới, hòa giải; biện pháp tài phán như Tòa án, trọng tài quốc tế; giải quyết tranh chấp 

của ASEAN, UNCLO. 

      Về mặt thực tiễn: Phân tích thực tiễn sử dụng các biện pháp hòa bình giải quyết tranh 

chấp biên giới, lãnh thổ của các nước trên thế giới. Tác giả dẫn chứng một số vụ tranh 

chấp biên giới, lãnh thổ điển hình, nêu bối cảnh, thủ tục, nội dung và kết quả đàm phán 

trong từng vụ việc. Biện pháp giải quyết tranh chấp bằng đàm phán (vấn đề bồi lấp biển 

giữa Malaixia và Xingapo, phân định Vịnh Bắc Bộ Việt Nam và Trung Quốc,…); bằng 

điều tra (vụ kiện Philippin và Trung Quốc); bằng trung gian môi giới (vụ Kênh Beagle); 

bằng hòa giải (vụ Jan Mayen giữa Aixơlen và Na Uy); biện pháp trọng tài (vụ Anh và 

Mô rixơ tại Chagos, Philípin kiện Trung Quốc); biện pháp cuối cùng giải quyết tranh 

chấp bằng Tòa án (vụ Pedra Branca giữa Malaixia và Xingapo, phân định Vịnh Bengal 

giữa Bănglađét và Mianma,…). 

 
 

  

 

 

Giải quyết hòa bình, tranh chấp biên giới lãnh thổ 

        Chủ biên: TS. Đặng Đình Quý,  

                          PGS. TS Nguyễn Thị Lan Anh. 

        Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật. 

        Năm xuất bản: 2017. 

Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 2 – Giá Luật Quốc tế (số 23). 
 



 
 

 

Nhân tố Enzyme – Trẻ hóa 

 

Tác giả: Hiromi Shinya. 

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Thế giới. 

Năm xuất bản: 2018. 

Địa chỉ tài liệu: DSVVG 000627 - Phòng đọc 1 

                          - Giá tham khảo Văn hóa Giáo dục. 

Bạn mong muốn có một cơ thể khỏe mạnh, một diện mạo trẻ trung? Với xã hội 

phát triển như ngày nay, bạn có khá nhiều lựa chọn hỗ trợ để thực hiện mong muốn 

của mình: phẫu thuật thẩm mĩ, thuốc, thực phẩm chức năng,… Nhưng tôi đã phát hiện 

ra bí quyết của sự trẻ hóa cho riêng mình khi đọc cuốn sách “Nhân tố Enzyme – Trẻ 

hóa” của Giáo sư Hiromi Shinya và giờ tôi muốn chia sẻ bí quyết đó với các bạn. 

Theo tác giả, bí quyết của để có được sự trẻ hóa là sự kết hợp hài hòa giữa hai yếu 

tố của con người là thân thể và tinh thần. Nguyên nhân khiến tình trạng lão hóa là do 

trong cơ thể các tế bào bị tổn thương do oxy hóa, không thể tạo ra các tế bào bình thường.  

Từ việc phát hiện ra nguyên nhân, tác giả đã chỉ ra lượng enzyme SOD (enzyme 

chống lão hóa) dồi dào là chìa khóa thành công của phương pháp chống lão hóa. 

Phương pháp tốt nhất để duy trì lượng enzyme trong cơ thể ở mức cao chính là duy trì 

thói quen sinh hoạt, ăn uống tốt, giúp cải thiện tràng tướng. Bổ sung nước thường 

xuyên, tránh xa cà phê, đồ uống có gas, có cồn; bổ sung thực phẩm thực vật hạn chế 

thực phẩm động vật,… là lời khuyên hữu ích dành cho bạn.  

Ngoài “thể lực” tốt, “tâm lực” là nhân tố không thể thiếu nếu bạn muốn có được sự 

trẻ hóa. “Tâm lực” – là sức mạnh tình yêu có được khi bạn mở rộng lòng  mình mà dành 

tặng tình yêu thương của bản thân cho những người xung quanh. Hãy yêu thương thật 

nhiều, lạc quan, sống hoạt bát, tích cực là liệu pháp chống lại bệnh tật hiệu quả nhất.  

 “Bắt đầu từ bây giờ cũng chưa muộn” đúng như lời của tác giả cuốn sách, bạn 

và tôi hãy biết chăm sóc thân thể, tinh thần của mình để được tận hưởng cuộc sống 

cùng những người mình yêu thương. 



 
 

 

Luật hấp dẫn – Bí mật tối cao 

 

Tác giả: Som Sujeera. 

Nhà xuất bản: Lao động ; Công ty Cổ phần Sách Thái Hà. 

Năm xuất bản: 2017. 

Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 1 – Giá sách Tâm lý học. 

Trải qua hàng triệu năm tiến hóa, loài người đã đạt tới trình độ thông minh vượt bậc 

so với các giống loài khác trên trái đất. Chúng ta có thể làm được nhiều điều kỳ diệu nhờ khả 

năng tư duy, sáng tạo tuyệt vời nhưng cũng có thể gây ra những việc kinh hoàng nhất. Vậy 

điều gì đã tạo ra sự khác biệt rõ rệt giữa loài người với các loài động vật khác? Lời giải đáp 

có trong cuốn sách bán chạy nhất hiện nay tại Thái Lan của nhà tâm lý học nổi tiếng Som 

Sujeera “Luật hấp dẫn – Bí mật tối cao”, xuất bản năm 2017. 

Chủ đề xuyên suốt cuốn sách là tác động của “Luật hấp dẫn” hay cảm xúc trong mỗi 

con người. Chúng ta có bước tiến vượt bậc như ngày hôm nay, là nhờ vào sức mạnh tự thân, 

biết theo đuổi và biến giấc mơ trở thành sự thật. Theo Som Sujeera, con người nên tuân thủ 

ba bước của quá trình sáng tạo gồm: yêu cầu, tin tưởng và đón nhận. Thành công không phải 

do một quốc gia, một vùng miền hay một tôn giáo nào quyết định mà xuất phát từ niềm tin 

mãnh liệt, dù cho bạn đang ở thế yếu nhất. Hãy vạch ra mục tiêu rõ ràng, biết phát huy sức 

mạnh trí tưởng tượng của bản thân. (Chương 1 - 2). 

Tác giả dành nhiều trang viết phân tích, đánh giá sức mạnh của tư duy, suy nghĩ và cảm 

xúc trong việc hiện thực hóa giấc mơ thành công. Ông khuyên mọi người nên để tư duy tích cực 

hoạt động, khơi dậy những điều tốt đẹp, rèn luyện kiềm chế cảm xúc bản thân và học cách chấm 

dứt những điều tiêu cực. Để đạt được thành công trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống, 

con người cần phải khắc phục yếu điểm như: tránh rơi vào cạm bẫy của dục vọng, biết chiến 

thắng nỗi sợ hãi và luôn tin tưởng vào sự hiểu biết, kinh nghiệm bản thân. (Chương 3 - 7). 

Trong phần kết luận, dưới lăng kính của tâm lý học hiện đại và triết lý Phật giáo, tác 

giả một lần nữa khẳng định sức mạnh của tư duy và cảm xúc giúp con người hướng  tới cuộc 

sống tốt đẹp, hạnh phúc hơn. 



4. Tin pháp luật  

(Nguồn: http://thuvienphapluat.vn/,  

https://infographics.vn) 

 

 

4.1. Văn bản pháp luật nổi bật có 

hiệu lực trong tháng 10 

4.1.1. Mua thuốc cho con không còn 

phải khai số CMND 

Đây là nội dung nổi bật nhất tại 

Thông tư 18/2018/TT-BYT sửa đổi 

Thông tư 52/2017/TT-BYT  về đơn 

thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh 

phẩm trong điều trị ngoại trú. 

Cụ thể, trước đây, Thông tư 

52/2017/TT-BYT yêu cầu khi kê đơn 

thuốc cho trẻ dưới 72 tháng tuổi phải 

ghi số tháng tuổi, ghi tên và số 

CMND hoặc số căn cước công dân 

của bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ 

của trẻ. 

Thông tư mới đã bỏ quy định trên đơn 

thuốc phải ghi số CMND hoặc số căn 

cước công dân của bố hoặc mẹ hoặc 

người giám hộ của trẻ mà chỉ yêu cầu 

ghi số tháng tuổi, cân nặng, tên bố 

hoặc mẹ hoặc người đưa trẻ đến 

khám, chữa bệnh. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 

15/10/2018. 

4.1.2. Dùng tay trần bán thức ăn: 

Phạt đến 1 triệu đồng 

Từ ngày 20 10 2018, các quy định xử 

phạt vi phạm hành chính về an toàn 

thực phẩm s  được áp dụng theo Nghị 

định 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ. 

 

Trong đó, Nghị định quy định: - Phạt 

500.000 đồng - 01 triệu đồng với 

người bán thức ăn đường phố không 

sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp 

với thực phẩm chín, ăn ngay (trước 

đây chỉ phạt từ 300.000 đồng - 

500.000 đồng). 

- Phạt 01 - 03 triệu đồng đối với cửa 

hàng ăn uống, nhà hàng ăn uống của 

http://thuvienphapluat.vn/
https://infographics.vn/


 
 

khách sạn sử dụng người trực tiếp chế 

biến thức ăn mà không đội mũ, đeo 

khẩu trang; không cắt ngắn móng tay. 

- Phạt 5 - 10 triệu đồng với hành vi 

quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

mà không có khuyến cáo “Thực phẩm 

này không phải là thuốc, không có tác 

dụng thay thế thuốc chữa bệnh”. 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 

20/10/2018. 

4.1.3. Bỏ giới hạn tuổi với giám đốc 

Trung tâm ngoại ngữ, tin học 

Một trong những nội dung đáng chú ý 

của Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT về 

Quy chế tổ chức và hoạt động của 

trung tâm ngoại ngữ, tin học do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành là bỏ 

quy định giám đốc trung tâm ngoại 

ngữ, tin học phải không quá 65 tuổi. 

Bên cạnh đó, giám đốc trung tâm 

ngoại ngữ, tin học vẫn cần đáp ứng 

các tiêu chuẩn như: Có thân nhân tốt; 

Có năng lực quản lý; Tốt nghiệp đại 

học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học 

và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu 

bậc 3 đối với giám đốc trung tâm 

ngoại ngữ; Tốt nghiệp đại học tin học 

hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng 

chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ 

bản đối với giám đốc trung tâm tin 

học; Có kinh nghiệm hoạt động trong 

lĩnh vực giáo dục, đào tạo,… 

Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin 

học là người trực tiếp quản lý, điều 

hành tổ chức, bộ máy và chịu trách 

nhiệm trước pháp luật và trước cơ 

quan quản lý cấp trên về mọi hoạt 

động của trung tâm. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 

10/10/2018. 

4.1.4. Ban hành Chuẩn giáo viên 

phổ thông mới 

Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy 

định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ 

sở giáo dục phổ thông s  có hiệu lực 

từ ngày 10 10 2018. 

Theo đó, chuẩn nghề nghiệp giáo viên 

phổ thông gồm 05 tiêu chuẩn, cụ thể: 

Phẩm chất nhà giáo; Phát triển chuyên 

môn, nghiệp vụ; Xây dựng môi 

trường giáo dục; Phát triển mối quan 

hệ giữa nhà trường, gia đình và xã 

hội; Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng 



 
 

dân tộc, ứng dụng công nghệ thông 

tin, khai thác và sử dụng thiết bị công 

nghệ trong dạy học, giáo dục. 

Giáo viên tự đánh giá theo chu kỳ một 

năm một lần vào cuối năm; Người 

đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông tổ 

chức đánh giá giáo viên theo chu kỳ 

hai năm một lần vào cuối năm học. 

4.1.5. Giáo sư phải có ít nhất 3 bài 

báo khoa học trên tạp chí quốc tế 

Từ ngày 15 10 2018, Quyết định 

37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ s  chính thức có hiệu lực. 

Theo đó, các tiêu chuẩn đối với chức 

danh giáo sư, phó giáo sư cũng được 

quy định theo hướng chặt ch , khắt 

khe hơn. 

Cụ thể, để công nhận là giáo sư, ứng 

viên phải đáp ứng một số tiêu chí như: 

- Đã được bổ nhiệm chức danh phó 

giáo sư từ đủ 03 năm trở lên; 

- Là tác giả chính đã công bố được ít 

nhất 03 bài báo khoa trên tạp chí khoa 

học quốc tế uy tín; Từ năm 2020, ứng 

viên chức danh giáo sư phải có ít nhất 

05 bài báo khoa học; 

- Chủ trì biên soạn giáo trình đại học 

phù hợp với chuyên ngành xét công 

nhận chức danh giáo sư; 

- Chủ trì thực hiện ít nhất 02 nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp bộ hoặc 

01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

cấp quốc gia đã nghiệm thu kết quả từ 

đạt yêu cầu trở lên; 

- Hướng dẫn chính ít nhất 02 nghiên 

cứu sinh được cấp bằng tiến sĩ theo 

quy định. 

4.1.6. Bổ sung trường hợp tinh giản 

biên chế 

Thông tin quan trọng này được thể 

hiện tại Nghị định 113/2018/NĐ-CP 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị 

định 108/2014/NĐ-CP về chính sách 

tinh giản biên chế. 

Nghị định này bổ sung thêm một số 

trường hợp bị tinh giản biên chế gồm: 

- Cán bộ, công chức, viên chức lãnh 

đạo thôi giữ chức vụ do sắp xếp tổ 

chức bộ máy, tự nguyện thực hiện 

tinh giản biên chế và được cơ quan, 

đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. 

- Những người đã là cán bộ, công chức, 

viên chức được cơ quan có thẩm quyền 



 
 

điều động sang công tác tại các hội 

được giao biên chế và ngân sách nhà 

nước hỗ trợ kinh phí để trả lương,… 

Nghị định cũng quy định: Khi thực 

hiện tinh giản biên chế không đúng 

đối tượng, người đã hưởng chính sách 

tinh giản biên chế phải hoàn trả số 

tiền đã thực nhận. Nếu người đó đã 

mất thì số kinh phí này s  do cơ quan, 

tổ chức quản lý trực tiếp người đó sử 

dụng kinh phí thường xuyên để thanh 

toán, ngân sách Nhà nước không bổ 

sung kinh phí. 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 

15/10/2018. 

4.1.7. Cấm cán bộ, công chức dùng 

xe công đi lễ hội 

Quy định này đã được đưa vào Nghị 

định 110/2018/NĐ-CP về quản lý và 

tổ chức lễ hội của Chính phủ, có hiệu 

lực từ ngày 15 10 2018. 

Cụ thể, Chính phủ quán triệt cán bộ, 

công chức, viên chức không được đi 

lễ hội trong giờ hành chính; không 

dùng xe công và các phương tiện công 

để tham gia lễ hội. 

Với người dân nói chung, khi tham 

gia lễ hội phải mặc trang phục, phù 

hợp với thuần phong mỹ tục, không 

nói tục, chửi thề xúc phạm tâm linh 

gây ảnh hướng xấu tới không khí 

trang nghiêm của lễ hội. 

Ngoài ra, việc thắp hương, đốt vàng 

mã phải đúng nơi quy định; không 

chen lấn, xô đẩy gây mất trật tự an 

ninh; giữ gìn vệ sinh môi trường… 

Chỉ được tổ chức lễ kỷ niệm vào năm 

tròn nhằm siết chặt các hoạt động tổ 

chức ngày thành lập, ngày truyền 

thống, ngày hưởng ứng của các bộ, 

ngành, địa phương, tránh phô trương, 

lãng phí, Chính phủ đã ban hành Nghị 

định 111/2018/NĐ-CP. 

Tại Nghị định Chính phủ nhấn mạnh: 

- Chỉ được tổ chức lễ kỷ niệm vào 

năm tròn (năm có chữ số cuối cùng là 

số 0). Vào các năm khác thì chỉ tổ 

chức tuyên truyền, thi đua, hội thảo, 

tọa đàm,… 

- Không được tặng quà và tổ chức chiêu 

đãi trong các hoạt động kỷ niệm; 

- Chỉ tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, 

ngày truyền thống khi có văn bản 



 
 

thành lập hoặc quyết định công nhận 

của cơ quan có thẩm quyền. 

Nghị định có hiệu lực từ 15 10 2018. 

4.1.8. Thông tin trẻ em bị ảnh 

hư ng b i HIV/ IDS được bảo mật 

Đó là một nội dung nằm trong quy 

trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi 

HIV AIDS được Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội ban hành k m 

theo Thông tư 09/2018/TT-

BLĐTBXH. 

Cụ thể, khi trợ giúp trẻ em bị ảnh 

hưởng bởi HIV AIDS phải đảm bảo 

một số nguyên tắc như: Bảo đảm sự 

tham gia của trẻ em; Không kỳ thị, 

không phân biệt đối xử; Bảo mật 

thông tin cho trẻ em. 

Người quản lý và trợ giúp trẻ em bị 

ảnh hưởng bởi HIV AIDS tại xã, 

phường, thị trấn có trách nhiệm thực 

hiện kế hoạch trợ giúp với nội dung: 

- Tư vấn cho gia đình của trẻ em bị 

ảnh hưởng bởi HIV AIDS về chăm 

sóc trẻ em tại gia đình, giới thiệu trẻ 

em và gia đình tiếp cận các cơ sở 

cung cấp dịch vụ phù hợp; 

- Chuyển tuyến, kết nối với các cơ 

quan, đơn vị chức năng hoặc các cơ 

sở cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục tư 

vấn, trợ giúp tâm lý, trợ giúp pháp lý, 

cơ sở dịch vụ bảo vệ trẻ em, các gia 

đình chăm sóc thay thế; 

- Kịp thời trợ giúp trẻ em bị ảnh 

hưởng bởi HIV AIDS hoàn thiện các 

thủ tục pháp lý liên quan; 

- Có biện pháp bảo vệ, phòng ngừa trẻ 

em bị ảnh hưởng bởi HIV AIDS khỏi 

bị xâm hại. 

Thông tư có hiệu lực từ 15 10/2018. 

4.1.9. Doanh nghiệp 

Ngày 10 10 2018 là thời điểm 

Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi 

Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính 

phủ về đăng ký doanh nghiệp s  chính 

thức có hiệu lực. 

Từ thời điểm này, s  có một số thay đổi 

về thủ tục đăng ký doanh nghiệp như: 

- Bổ sung quy định: Doanh nghiệp 

không bắt buộc phải đóng dấu trong 

giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, 

thông báo thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp và trong nghị quyết, 



 
 

quyết định, biên bản họp của hồ sơ 

đăng ký doanh nghiệp. 

 

- Bổ sung quy định: Văn bản ủy 

quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục 

liên quan đến đăng ký doanh nghiệp 

không bắt buộc phải công chứng, 

chứng thực. 

- Bổ sung quy định về đăng ký thành 

lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển 

đổi từ hộ kinh doanh. Theo đó, hồ sơ 

gồm bản chính Giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh, bản sao hợp lệ Giấy 

chứng nhận đăng ký thuế và các giấy 

tờ khác tương ứng với từng loại hình 

doanh nghiệp. 

- Bỏ quy định: Doanh nghiệp chỉ 

được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương nơi 

doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc 

đặt chi nhánh. 

4.1.10. Đơn giản hóa điều kiện kinh 

doanh xuất khẩu gạo 

Nghị định 107/2018/NĐ-CP của 

Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu 

gạo s  có hiệu lực từ ngày 

01/10/2018. 

Theo Nghị định này, thương nhân 

kinh doanh xuất khẩu gạo phải thường 

xuyên duy trì mức dự trữ lưu thông 

tối thiểu tương đương 5% số lượng 

gạo mà thương nhân đã xuất khẩu 

trong 06 tháng trước đó, thay vì 10% 

như trước đây. 

Ngoài ra, thương nhân nêu trên cần 

đáp ứng một số điều kiện khác như: 

Có ít nhất 01 kho chuyên dùng để 

chứa thóc, gạo; Có ít nhất 1 cơ sở xay, 

xát hoặc cơ sở chế biến thóc, gạo; 

Kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến 

thóc, gạo có thể thuộc sở hữu của 

thương nhân hoặc do thương nhân thuê, 

có hợp đồng thuê tối thiểu 05 năm. 

4.1.11. Được dùng Nhân dân tệ để 

thanh toán   biên giới Việt - Trung 

Việc quản lý ngoại hối đối với hoạt 

động thương mại biên giới Việt Nam - 

Trung Quốc được Ngân hàng Nhà 



 
 

nước Việt Nam hướng dẫn tại Thông 

tư 19/2018/TT-NHNN, có hiệu lực từ 

ngày 12/10/2018. 

Theo Thông tư này, đồng tiền thanh 

toán trong hoạt động mua bán, trao 

đổi hàng hóa, dịch vụ qua biên giới 

Việt Nam - Trung Quốc của thương 

nhân là ngoại tệ tự do chuyển đổi, 

đồng Việt Nam (VND) hoặc Nhân 

dân tệ (CNY). 

Phương thức thanh toán bao gồm 

thanh toán qua ngân hàng, bằng VND 

hoặc CNY tiền mặt. 

Thương nhân Việt Nam được thu 

VND tiền mặt hoặc CNY tiền mặt từ 

việc xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu 

phụ, lối mở biên giới và nộp vào tài 

khoản thanh toán mở tại chi nhánh 

ngân hàng biên giới. 

4.1.12. M  thẻ  TM không còn 

phải đăng ký hợp đồng theo mẫu 

Ngày 22 10 2018, Quyết định 

38/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ sửa đổi các Quyết định về 

Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu 

phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều 

kiện giao dịch chung s  có hiệu lực. 

Theo Quyết định mới, việc phát hành 

thẻ ghi nợ nội địa, mở và sử dụng 

dịch vụ tài khoản thanh toán (áp dụng 

cho khách hàng cá nhân), vay vốn cá 

nhân (nhằm mục đích tiêu dùng) s  

không còn nằm trong Danh mục dịch 

vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, 

điều kiện giao dịch chung. 

4.1.13. Hướng dẫn mới về tính giá 

điện cho người thuê nhà 

Theo Thông tư 25/2018/TT-BCT của 

Bộ Công Thương, từ ngày 

26 10 2018, cách tính giá điện cho 

sinh viên và người lao động thuê nhà 

(không phải một gia đình) như sau: 

- Nếu thuê nhà có hợp đồng thuê từ 

12 tháng trở lên và có đăng ký tạm trú 

thì chủ nhà trực tiếp ký hợp đồng mua 

bán điện hoặc đại diện người thuê nhà 

ký hợp đồng mua bán điện (có cam 

kết thanh toán tiền điện của chủ nhà); 

- Nếu thuê nhà có hợp đồng thuê dưới 

12 tháng và chủ nhà không thực hiện 

kê khai được đầy đủ số người sử dụng 

điện thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh 

hoạt bậc 3: Từ 101 - 200kWh cho 



 
 

toàn bộ sản lượng điện đo đếm được 

tại công tơ. 

Nếu kê khai đầy đủ số người sử dụng 

điện thì chủ nhà được cấp định mức 

sử dụng điện theo nguyên tắc cứ 4 

người được tính là 1 hộ sử dụng điện. 

4.1.14. Nhiều hỗ trợ cho hộ gia đình 

sản xuất sản phẩm hữu cơ 

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ là 

không sử dụng phân bón, chất diệt cỏ 

và thuốc trừ sâu hóa học,… Hộ gia 

đình, doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, 

trang trại sản xuất sản phẩm nông 

nghiệp này s  được hưởng nhiều hỗ 

trợ - theo Nghị định 109/2018/NĐ-CP 

của Chính phủ. 

 

Cụ thể, các đối tượng nêu trên s  

được hỗ trợ 100% kinh phí xác định 

các vùng, khu vực đủ điều kiện sản 

xuất hữu cơ; 100% chi phí cấp Giấy 

chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN 

về nông nghiệp hữu cơ; Hỗ trợ đào 

tạo, tập huấn sản xuất hữu cơ; Hỗ trợ 

xây dựng, nhân rộng mô hình sản xuất 

hữu cơ,… 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 

15/10/2018. 

4.1.15. Không có tài sản đảm bảo, 

nông dân vẫn được vay đến 200 triệu 

Nghị định 116/2018/NĐ-CP của 

Chính phủ sửa đổi Nghị định 

55/2015/NĐ-CP về chính sách tín 

dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, 

nông thôn s  có hiệu lực từ ngày 

25/10/2018. 

Điểm đáng chú ý của Nghị định này 

là tăng mức cho vay đối với cá nhân, 

hộ gia đình có hoạt động sản xuất 

kinh doanh trong lĩnh vực nông 

nghiệp. Cụ thể như sau: 

- Cá nhân, hộ gia đình cư trú tại địa bàn 

nông thôn được vay ngân hàng không 

cần có tài sản đảm bảo tối đa 200 triệu 

đồng (trước đây là 100 triệu đồng); 

- Cá nhân, hộ gia đình cư trú ngoài 

khu vực nông thôn có hoạt động sản 

xuất kinh doanh về nông nghiệp được 



 
 

vay ngân hàng không cần có tài sản 

đảm bảo tối đa 100 triệu đồng (trước 

đây là 50 triệu đồng),… 

4.2. Văn bản pháp luật ban hành 

trong tháng 11 

4.2.1. Hướng dẫn biện pháp thi 

hành một số điều của Luật Bảo 

hiểm y tế 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 

146/2018/NÐ-CP quy định chi tiết và 

hướng dẫn biện pháp thi hành một số 

điều của Luật Bảo hiểm y tế. 

Theo đó, có năm trường hợp được hỗ 

trợ 100% chi phí khám, chữa bệnh 

(KCB) gồm có: 1- người có công với 

cách mạng; cựu chiến binh; người 

được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội 

hàng tháng; người thuộc hộ ngh o, 

người dân tộc thiểu số ở vùng khó 

khăn, đặc biệt khó khăn; thân nhân 

của người có công với cách mạng; 

người từ đủ 80 tuổi trở lên đang 

hưởng trợ cấp tuất hàng tháng; 2- 

KCB và không áp dụng giới hạn tỷ lệ 

thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế 

và dịch vụ kỹ thuật đối với người hoạt 

động cách mạng trước năm 1945, Bà 

mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, 

trẻ em dưới sáu tuổi; 3- KCB tại tuyến 

xã; 4- đối với các trường hợp chi phí 

cho một lần KCB thấp hơn 15% 

lương cơ sở; 5- khi người bệnh tham 

gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có 

số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong 

năm lớn hơn sáu tháng lương cơ sở, 

trừ khi tự đi KCB vượt tuyến. Ðối với 

các trường hợp khác, mức hưởng 

BHYT chỉ từ 80 đến 95%. 

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 1-

12-2018. 

4.2.2. Nghị định 139/2018/NĐ-CP 

của Chính phủ quy định về kinh 

doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới 

Từ ngày 01 01 2019, quy định về kinh 

doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới s  

được áp dụng theo Nghị định 

139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 

của Chính phủ . 

Theo Nghị định này, điều kiện về cơ 

sở vật chất, dây chuyền kiểm định, 

như sau: 

Mặt bằng đơn vị đăng kiểm là nơi 

dùng để bố trí các công trình phục vụ 

việc kiểm định xe cơ giới trên cùng 



 
 

một khu đất, có diện tích được quy 

định như sau: Đối với đơn vị đăng 

kiểm có một dây chuyền kiểm định 

loại I, diện tích mặt bằng tối thiểu sử 

dụng cho hoạt động kiểm định là 

1.250 m2; Đối với đơn vị đăng kiểm 

có một dây chuyền kiểm định loại II, 

diện tích mặt bằng tối thiểu sử dụng 

cho hoạt động kiểm định là 1.500 m2; 

Đối với đơn vị đăng kiểm có hai dây 

chuyền kiểm định, diện tích mặt bằng 

tối thiểu sử dụng cho hoạt động kiểm 

định là 2.500 m2; Đối với đơn vị đăng 

kiểm có từ 03 (ba) dây chuyền kiểm 

định trở lên thì diện tích sử dụng cho 

hoạt động kiểm định từ dây chuyền thứ 

3 trở lên tăng thêm tương ứng cho mỗi 

dây chuyền không nhỏ hơn 625 m2. 

Xưởng kiểm định: Xưởng kiểm định 

chỉ có một dây chuyền kiểm định loại 

I: Kích thước thông xe tối thiểu (dài x 

rộng x cao) là 30 x 4 x 3,5 (m); 

Xưởng kiểm định chỉ có một dây 

chuyền kiểm định loại II: Kích thước 

thông xe tối thiểu (dài x rộng x cao) là 

36 x 5 x 4,5 (m);  

Số lượng xe cơ giới được cấp giấy 

chứng nhận kiểm định trong ngày 

(tính trong 08 giờ làm việc) phải thỏa 

mãn đồng thời các quy định như sau: 

Trường hợp một đăng kiểm viên kiểm 

tra một xe trên dây chuyền kiểm định 

thì số lượng xe không quá 20 xe; 

trường hợp nhiều đăng kiểm viên 

cùng kiểm tra một xe trên dây chuyền 

kiểm định thì số lượng xe không quá 

20 lần số lượng đăng kiểm viên. 

Không quá 90 xe đối với một dây 

chuyền kiểm định loại I và không quá 

70 xe đối với một dây chuyền kiểm 

định loại II. Trường hợp dây chuyền 

kiểm định loại II chỉ sử dụng để kiểm 

định xe cơ giới có khối lượng phân bố 

lên mỗi trục đơn đến 2.000 kg thì số 

lượng xe kiểm định được áp dụng như 

đối với dây chuyền loại I. 

Nghị định có hiệu lực từ ngày 

01/01/2019. 

  



 
 

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

4.3.1. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Phú Trọng 

Ngày 23 10 2018, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, đồng chí Nguyễn 

Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã 

được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 

2016 - 2021. 

 

http://infographic.vn/
http://vov.vn/


 
 

4.3.2. Những nội dung chính của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV 

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV s  diễn ra từ ngày 22 10 đến ngày 

21 11 2018. Tại kỳ họp này, bên cạnh công tác xây dựng pháp luật, Quốc hội cũng 

dành nhiều thời gian cho hoạt động giám sát tối cao, công tác nhân sự và quyết 

định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội. 

 



 
 

 



 
 

4.3.3. Những điểm mới về cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức đến năm 2030 

Lương của viên chức, công chức s  bằng lương doanh nghiệp từ năm 2021, 

xây dựng bảng lương mới theo chức vụ, vị trí việc làm, Nhà nước không can thiệp 

vào tiền lương của doanh nghiệp (DN),... là những điểm mới có tính đột phá trong 

cải cách chính sách tiền lương. 

 



 
 

5. Có thể bạn quan tâm? 

5.1. Người nước ngoài   Việt Nam đóng bảo hiểm xã hội như thế nào? 

 

 



 
 

5.2. Những vụ án man rợ trên thế giới 

5.2.1. Nữ sát nhân giết hại 169 đứa 

trẻ, mang xác rải khắp thành phố 

Năm 1948, lực lượng cảnh sát tại 

Nhật Bản đã tìm thấy 5 thi thể trẻ em 

được đựng trong một chiếc túi ni-lông 

màu đen. Sau quá trình điều tra gắt 

gao, họ phát hiện kẻ thủ ác chính là 

nữ sát nhân tàn bạo Miyuki Ishikawa. 

 

Miyuki có một tuổi thơ bất hạnh khi 

thường xuyên bị người cha độc ác bỏ 

đói và đánh đập dã man. Nỗi ám ảnh 

kinh hoàng đó chính là nguyên nhân 

khiến bà ta ra tay giết hại 169 đứa trẻ 

theo cách thức tương tự mà chẳng cần 

suy nghĩ. 

Vào năm 1948, do tỷ lệ sinh bùng nổ 

nên số em bé được chào đời mỗi ngày 

luôn vượt mức tiêu chuẩn. 

Nhận thấy nhiều gia đình quá ngh o 

khó không đủ điều kiện để nuôi nấng 

con mình, Miyuki – khi ấy là bà đỡ 

của trung tâm y tế địa phương đã bí 

mật “trợ giúp” họ bằng việc bóp chết 

169 nạn nhân nhỏ tuổi, sau đó đem 

xác chúng rải khắp nơi nhằm phi tang 

chứng cớ. 

5.2.2. Cắt cổ 600 cô gái trẻ, lấy máu 

để thỏa mãn s  thích bệnh hoạn 

Sinh ra ở vùng Trasylvania, Hungari 

vào cuối thế kỷ 16, nữ bá tước 

Elizabeth Batory đã khiến cả khu vực 

kinh hãi với biệt danh "ma cà rồng 

khát máu". 

 

Elizabeth có sở thích dùng máu người 

để uống, đắp mặt nạ và ngâm mình 

trong đó để lưu giữ tuổi xuân. 

Sở thích bệnh hoạn của nữ bá tước 

này biến bà trở thành nữ sát nhân giết 



 
 

nhiều người nhất thế giới do Sách kỷ 

lục Guinness ghi nhận. Nhờ bề thế 

của gia đình và sự giúp sức của người 

cô độc ác cùng nhóm phù thủy đen tối 

trong vùng, Elizabeth thường tra tấn, 

hành hạ người hầu và bắt gái trẻ trong 

vùng về để thỏa mãn nhu cầu làm đẹp 

man rợ. 

Theo thống kê, có hơn 600 cô gái trẻ 

đã trở thành nạn nhân của con quỷ đội 

lốt nữ bá tước xinh đẹp này. 

5.2.3. Hàng trăm tù nhân bị tra tấn 

và cưỡng hiếp dã man 

Ilse Koch là vợ của Karl-Otto Koch, 

chỉ huy của các trại tập trung 

Buchenwald và Majdanek do Đức 

Quốc Xã lập nên. Ilse được biết đến 

với những biệt danh như "quái thú 

Buchenwald", "nữ chúa Buchenwald" 

hay "nữ đồ tể" bởi sự tàn ác có thừa. 

Bà ta thường dùng mọi thủ đoạn kinh 

khủng để tra tấn và cưỡng hiếp tù 

nhân. Thậm chí, kẻ này còn cắt những 

hình xăm của nạn nhân để giữ làm kỉ 

niệm, sau đó phi tang xác bằng cách 

thức man rợ. 

 

Kết thúc chiến tranh thế giới thứ 2, 

Ilse bị kết án về hành vi chống lại 

nhân quyền và treo cổ tự tử tại nhà tù 

Aichach vào ngày 1/9/1967. 

5.2.4. Giết thiếu nữ 23 tuổi, giấu phần 

đầu vào thú nhồi bông Hello Kitty 

Năm 1999, vụ án cô gái trẻ 23 tuổi bị 

bắt cóc, tra tấn và giết hại dã man đã 

gây chấn động toàn bộ đặc khu Hong 

Kong, Trung Quốc. 

 

Mọi chuyện chỉ dần được hé mở khi 

thiếu nữ 14 tuổi tên A Fang, bạn gái 

của một trong 3 kẻ giết người đã kể 

với nhân viên xã hội về việc cô hay 



 
 

gặp người phụ nữ không đầu tới đòi 

lại phần cơ thể bị mất trong mỗi cơn 

ác mộng. 

Cảnh sát luôn cho đó là câu chuyện 

hoang đường. Nhưng trước sự quyết 

liệt từ A Fang, lực lượng chức năng 

Hong Kong đành phải đến hiện 

trường và lập tức choáng váng trước 

hình ảnh kinh hoàng mà mình đang 

chứng kiến. 

Ngày 17 3 1999, nhóm 3 người đàn 

ông đã bắt cóc một cô gái mại dâm 

tên Fan Man-Yee, 23 tuổi. Cô này bị 

đánh đập bằng gậy sắt, bị treo lên trần 

và tra tấn suốt đêm bằng những trò vô 

nhân đạo. 

Đối mặt với nhiều vết thương 

nghiêm trọng, Fan qua đời vào cuối 

tháng 4. Riêng phần đầu của nạn 

nhân được nhét chặt trong con thú 

nhồi bông Hello Kitty, còn các 

mảnh khác trên cơ thể bị đem vứt ở 

nhiều nơi khác nhau. 

 

5.2.5. Sát hại cha mẹ ruột như trong 

phim điện ảnh 

Henry Chau Hoi-leung đã sát hại cha 

mẹ mình trong căn hộ riêng tại Tai 

Kok Tsui vào năm 2013. Nhưng điều 

kinh khủng hơn là những gì mà hắn 

từng làm với bậc sinh thành, tất cả 

mọi tình tiết đều giống hệt như trong 

bộ phim điện ảnh nổi tiếng Sự im lặng 

của bầy cừu. 

 

Chau Hoi-leung bị cảnh sát bắt giữ 

sau khi gửi tin nhắn cho một người 

bạn và thú nhận mọi tộc ác vừa gây 

ra. Tên nghịch tử phải nhận án chung 

thân vào tháng 3/2013.  

 

(Nguồn:http://2sao.vn/5-vu-an-man-ro-nhat-

the-gioi)

 


