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1. Điểm tin hoạt động Tháng 5 

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 378 biểu ghi các loại. 

 Biên soạn  Bản tin thư viện, Thông báo sách mới tháng 5. 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 

 Duy trì công tác phục vụ bạn đọc: phục vụ 7.061 lượt bạn đọc tại Phòng đọc, 15.353 

lượt lưu thông tài liệu tại Phòng mượn. Tư vấn, hỗ trợ: 447 lượt bạn đọc. Truy cập 

Internet: 242 lượt bạn đọc. 

 Rà soát tài liệu tại Phòng đọc. 

 Thu hồi giáo trình của sinh viên các khóa. 

 Trưng bày sản phẩm nghiên cứu khoa học của Trường trong Tuần lễ nghiên cứu khoa học.  

 T ập huấn sử dụng CSDL Heinonline, phần mềm Endnote theo yêu cầu của bạn đọc. 

  

   Cán bộ Phòng mượn phục vụ bạn đọc 

2. Hoạt động Tháng 6 

 Duy trì công tác phục vụ bạn đọc, phục vụ giáo trình học kỳ phụ, thu hồi giáo trình 

của học kỳ 2 năm học 2017 – 2018.           

 Bổ sung, xử lý tài liệu; cập nhật cơ sở dữ liệu thư mục; biên soạn ấn phẩm thông tin. 

 Số hóa tài liệu nội sinh: giáo trình, sách tham khảo, luận án, luận văn,… 

 Tập huấn sử dụng CSDL Heinonline, phần mềm Endnote cho bạn đọc có nhu cầu. 

http://thuvien.hlu.edu.vn/
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3. Giới thiệu sách 

 

Principles of cybercrime 

 

Tác giả: Jonathan Clough 

Nhà xuất bản: Cambridge 

Năm xuất bản: 2015 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002478  

                           - Phòng đọc 2 - Giá số 19. 

Ngày nay, tội phạm mạng đang diễn ra phổ biến và là mối đe dọa của toàn 

thế giới. Cuốn sách “Principles of cybercrime” phân tích toàn diện các vấn đề liên 

quan đến tội phạm mạng. 

Mở đầu cuốn sách là bức tranh tổng quan về tội phạm mạng: khái niệm, tình 

hình phát triển, những thách thức, nguyên nhân phạm tội, khủng bố mạng, tóm lược 

Công ước của Hội đồng châu Âu về tội phạm mạng. 

Các phần tiếp theo, tác giả trình bày các loại tội phạm mạng: tội truy cập, 

ngăn chặn bất hợp pháp dữ liệu máy tính, gây rối dữ liệu, gây rối hệ thống, sử dụng 

sai lạc thiết bị,... Tội khiêu dâm trẻ em, xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan. 

Phần cuối cùng, trình bày nguyên tắc phân định thẩm quyền xét xử đối với 

tội phạm trong không gian mạng. 

Ngoài ra, tác giả nghiên cứu, phân tích thực trạng của tội phạm mạng tại bốn 

quốc gia phát triển là Úc, Canada, Vương quốc Anh, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. 

Thực tiễn tại bốn quốc gia này giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về thẩm quyền xét xử đối 

với tội phạm mạng.  

“Principles of cybercrime” là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho giảng 

viên, sinh viên, nhà nghiên cứu và bạn đọc quan tâm đến tội phạm mạng. 
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Thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự  

có yếu tố nƣớc ngoài theo quy định của Bộ luật  

Tố tụng dân sự hiện hành (năm 2015) 

   Tác giả: Vũ Thị Phương Lan và tập thể tác giả 

   Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật 

   Năm xuất bản: 2017 

   Vị trí tài liệu: Phòng đọc 2 - DSVLTP 002209-18 

                          Phòng mượn 02 - MSVLTP 004109-38. 

 Thủ tục giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài là một trong những nội 

dung quan trọng trong Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Cuốn sách “Thủ tục giải 

quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài theo quy định của Bộ luật Tố tụng 

dân sự hiện hành (năm 2015)” phân tích những điểm mới, ưu việt trong các quy định 

của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 về thủ tục giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước 

ngoài dưới góc độ so sánh với Bộ luật Tố tụng dân sự 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2011). 

 Mở đầu cuốn sách, tác giả làm rõ sự cần thiết ban hành Bộ luật Tố tụng dân sự 

2015; quan điểm chỉ đạo, định hướng cho quá trình xây dựng Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. 

 Các chương tiếp theo là những phân tích, đánh giá về một số điểm mới trong 

quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 liên quan đến việc công nhận và cho thi 

hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, phán quyết của 

trọng tài nước ngoài; địa vị pháp lý của các chủ thể nước ngoài trong Tố tụng dân sự 

tại Tòa án Việt Nam; thẩm quyền xét xử của Tòa án Việt Nam và một số vấn đề về thủ 

tục giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài. Trên cơ sở đó chỉ ra những 

điểm ưu việt của các quy định mới, những vướng mắc có thể xảy ra trong quá trình áp 

dụng và đề xuất giải pháp khắc phục. 

 Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích đối với nhà nghiên cứu, giảng viên, học 

viên, sinh viên và bạn đọc quan tâm đến vấn đề thủ tục tố tụng giải quyết vụ việc dân 

sự có yếu tố nước ngoài. 
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Bốn tôn giáo lớn ở Đông Nam Á 

 

Tác giả: Trƣơng Sỹ Hùng 

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật 

Năm xuất bản: 2017 

Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 01 - Giá: Tôn giáo. 

Đông Nam Á là khu vực có nền văn hóa lâu đời, mỗi dân tộc có nguồn gốc và bản 

sắc riêng. Nằm án ngữ trên trục đường hàng hải nối liền Ấn Độ Dương và Thái Bình 

Dương, Đông Nam Á được coi là “ngã tư đường”, là cầu nối giữa Trung Quốc, Nhật 

Bản với Ấn Độ, Tây Á và Địa Trung Hải. Chính vị trí địa lý và sự giao lưu văn hóa đã tạo 

nên một bức tranh tôn giáo đa dạng, nhiều màu sắc. Cuốn sách “Bốn tôn giáo lớn ở Đông 

Nam Á” của tác giả Trương Sỹ Hùng giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về quá trình hội nhập và 

phát triển của bốn tôn giáo lớn: Ấn Độ giáo, Phật giáo, Hồi giáo, Công giáo ở khu vực này. 

Phần đầu cuốn sách, trình bày quá trình hình thành, phát triển và ảnh hưởng của 

các tôn giáo đến đời sống văn hóa của Đông Nam Á. Các tôn giáo lớn hòa nhập vào ý 

thức hệ văn hóa Đông Nam Á từ rất sớm nhờ các tín ngưỡng bản địa của cộng đồng cư 

dân vốn đã phong phú, đa dạng. Mỗi tôn giáo được biểu hiện dựa trên các lĩnh vực: ngôn 

ngữ, văn học, nghệ thuật điêu khắc, kiến trúc, phong tục tập quán, lối sống,… Tác giả đi 

sâu phân tích quá trình hội nhập của mỗi loại hình tôn giáo vào từng nước trong khu vực. 

Tôn giáo đã tác động trở lại đời sống văn hóa một cách tự nhiên và gắn bó mật thiết với 

nhau. Ở mỗi quốc gia, điều kiện tự nhiên, lịch sử, xã hội có sự khác biệt dẫn đến sự phát 

triển của văn hoá cũng khác nhau. Bốn tôn giáo lớn đã tỏa rễ khắp miền đất Đông Nam Á, 

tuy thời gian ra đời, địa điểm, quá trình truyền giáo và có tín ngưỡng khác nhau nhưng các tôn 

giáo đều tác động tích cực đến việc phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, góp phần duy trì 

đạo đức xã hội, hoàn thiện nhân cách cá nhân, hướng con người đến Chân - Thiện - Mỹ. 

Tôn giáo là một trong những hiện tượng cổ xưa nhất trong lịch sử nhân loại và 

luôn đóng vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của xã hội. Sách là tài liệu tham 

khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu cũng như bạn đọc quan tâm đến vấn đề tôn giáo và 

văn hóa.  

https://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BA%A4n_%C4%90%E1%BB%99_D%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_B%C3%ACnh_D%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_B%C3%ACnh_D%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BA%ADt_B%E1%BA%A3n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BA%ADt_B%E1%BA%A3n
https://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BA%A4n_%C4%90%E1%BB%99
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2y_%C3%81
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%8Ba_Trung_H%E1%BA%A3i
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Đạo giáo và những biểu hiện  

trong tín ngƣỡng dân gian Việt Nam 

  Tác giả: Vũ Hồng Vận 

  Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia Sự thật 

  Năm xuất bản: 2017 

  Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 1         Giá Tôn giáo. 

                              

Đạo giáo ra đời và phát triển như thế nào? Ảnh hưởng của Đạo giáo đến đời 

sống tinh thần, tín ngưỡng dân gian Việt Nam ra sao? Câu trả lời được làm rõ trong 

cuốn sách “Đạo giáo và những biểu hiện trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam” của  

TS. Vũ Hồng Vận. 

Đạo giáo là một tôn giáo bản địa của Trung Quốc, xuất hiện vào cuối thời Đông 

Hán, phát triển mạnh thời Đường, Tống và bắt đầu suy yếu từ thời Minh. Đạo giáo 

được truyền bá vào Việt Nam từ rất sớm (khoảng thế kỷ III). Khi được truyền bá vào 

nước ta, Đạo giáo đã hòa nhập với yếu tố bản địa tương đồng, có sẵn từ lâu nên Đạo 

giáo luôn có vị trí quan trọng trong sinh hoạt tinh thần và tín ngưỡng của người Việt Nam. 

Sự ảnh hưởng của Đạo giáo được thể hiện rõ nét trong tín ngưỡng dân gian của 

người Việt như: tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, tín ngưỡng thờ Mẫu, tín ngưỡng Thành 

Hoàng làng. Tín ngưỡng thờ Mẫu là nơi Đạo giáo biểu lộ ảnh hưởng nhiều nhất với 

biểu hiện đồng bóng (lên đồng), tương đồng trong quan niệm về hệ thống thần tiên,… 

Mặc dù cho đến ngày nay Đạo giáo không còn tồn tại độc lập nhưng Đạo giáo vẫn phát 

triển dưới chiều sâu trong mọi sinh hoạt vật chất và tinh thần của người dân Việt Nam.  

 Nghiên cứu về Đạo giáo và những biểu hiện trong tín ngưỡng dân gian Việt 

Nam góp phần nâng cao nhận thức giá trị truyền thống tốt đẹp trong sự nghiệp xây 

dựng nên văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.  

Sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc muốn tìm hiểu về văn hóa, tôn 

giáo và tín ngưỡng dân gian Việt Nam. 
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4. TIN PHÁP LUẬT (Nguồn: http://thuvienphapluat.vn/,  

http://vov.vn, http://baophapluat.vn) 

4.1. Văn bản pháp luật nổi bật có hiệu lực trong tháng 4 

4.1.1. VỀ DOANH NGHIỆP 

* Doanh nghiệp Nhà nƣớc mua xe cũng phải qua đấu th u 

Khi đầu tư, mua sắm tài sản cố định bên ngoài đưa về sử dụng (kể cả mua xe), 

doanh nghiệp Nhà nước cũng phải thực hiện đấu thầu là nội dung quy định tại Nghị 

định số 32/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn Nhà 

nước vào doanh nghiệp. 

Cũng theo Nghị định, doanh nghiệp Nhà nước không được sử dụng tài sản, tiền 

vốn, quyền sử dụng đất thuê để góp vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản; không 

được góp vốn, mua cổ phần tại ngân hàng, công ty bảo hiểm…Đối với các dự án 

doanh nghiệp Nhà nước là chủ đầu tư đang triển khai hoặc xây dựng dang dở được 

chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án. 

Đối với doanh nghiệp sản xuất thuốc lá điếu, phân phối điện, bán buôn xăng 

dầu, vận tải đường sắt,… sẽ không được Nhà nước tiếp tục đầu tư vốn để duy trì tỷ lệ 

cổ phần, vốn góp kể từ thời điểm 01/05/2018. 

4.1.2. VỀ THUẾ - PHÍ - LỆ PHÍ 

* Quy định mới về khoản chi đƣợc trừ và không đƣợc trừ khi tính thuế TNDN 

Theo Thông tư số 25/2018/TT-BTC, doanh nghiệp không được tính vào chi phí 

được trừ khi tính thuế TNDN đối với phần chi vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người để: 

Trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ 

cho người lao động; phần vượt mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo 

hiểm y tế để trích nộp các quỹ có tính chất an sinh xã hội, quỹ bảo hiểm y tế và quỹ 

bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; 

Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế 

TNDN đối với: Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: 

chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ 

điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình 

 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƢ VIỆN 

 
 

 

 

 

http://thuvienphapluat.vn/
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người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau,… Tổng số chi có 

tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong 

năm tính thuế của doanh nghiệp. 

 Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/05/2018. 

* Phí cấp th  hƣớng d n vi n du lịch là 650.000 đồng 

Mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh 

dịch vụ lữ hành quốc tế/nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch đã được 

Bộ Tài chính đưa ra tại Thông tư 33/2018/TT-BTC, có hiệu lực từ ngày 14/05/2018. 

Đối với thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch (bao gồm cả cấp mới, cấp đổi 

và cấp lại), mức phí là 650.000 đồng/thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa; 

200.000 đồng/thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm. 

Phí thẩm định cấp mới, cấp đổi, và cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ 

hành quốc tế và nội địa lần lượt là 03 triệu, 02 triệu và 1,5 triệu đồng/Giấy phép. 

Riêng Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp 

kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài, lệ phí cấp mới là 03 triệu đồng và cấp lại, điều 

chỉnh, gia hạn là 1,5 triệu/Giấy phép. 

* Đƣợc công nhận hạng khách sạn 3 sao, phải nộp 2 triệu tiền phí 

Theo Thông tư 34/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính, mức thu phí thẩm định công 

nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch đối với hạng 1 sao, 2 sao là 1,5 triệu đồng/hồ sơ; đối 

với hạng 3 sao là 02 triệu đồng/hồ sơ và đối với hạng 4 sao, 5 sao mức phí này là 3,5 

triệu đồng/hồ sơ. 

Mức phí thẩm định công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu 

chuẩn phục vụ khách du lịch là 01 triệu đồng/hồ sơ. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 14/05/2018. 

4.1.3. VỀ TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG - TÍN DỤNG 

* Không có nợ xấu trong 3 năm đƣợc cấp tín dụng vƣợt hạn mức 

Theo Quyết định số 13/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, để được xem 

xét khoản cấp tín dụng vượt giới hạn, ngoài việc đáp ứng đủ điều kiện cấp tín dụng thì 

khách hàng phải không có nợ xấu trong 03 năm gần nhất liền trước năm đề nghị cấp 
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tín dụng vượt giới hạn, có hệ số nợ phải trả không quá 03 lần vốn chủ sở hữu được ghi 

trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm. 

Mức cấp tín dụng tối đa vượt quá giới hạn đối với một khách hàng, một khách 

hàng và người có liên quan bằng tổng của: Tổng mức dư nợ cấp tín dụng tại thời điểm 

báo cáo; Số tiền còn được cấp theo hợp đồng tín dụng đã ký; Số tiền đề nghị cấp tín 

dụng mới được chấp thuận. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/05/2018. 

* Cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội 

Theo Quyết định 18/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn cấp bù 

chênh lệch lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP, các 

khoản cho vay được ngân sách Nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất khi đáp ứng đủ 

các điều kiện: 

- Đã ký hợp đồng tín dụng và đã được giải ngân vốn vay tại các tổ chức tín dụng. 

- Đúng đối tượng và khách hàng vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích. 

- Là khoản cho vay trong hạn tại thời điểm cấp bù chênh lệch lãi suất. 

Mức chênh lệch lãi suất được ngân sách Nhà nước cấp bù cho các tổ chức tín 

dụng thực hiện cho vay theo chương trình nhà ở là 3%, áp dụng giai đoạn 2016 - 2020. 

Thời gian được cấp bù chênh lệch lãi suất bằng thời gian các khoản cho vay đối với 

khách hàng vay vốn được quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày 20/05/2018, áp dụng cho các khoản giản ngân 

vốn vay từ ngày 10/12/2015. 

4.1.4. VỀ KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN 

* Tẩy xóa chứng từ kế toán bị phạt đến 5 triệu đồng 

Từ 1/5, tăng mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực kế toán từ 30 triệu lên 50 triệu 

đồng đối với cá nhân, 60 triệu lên 100 triệu với tổ chức. Hành vi tẩy xóa, sửa chữa 

chứng từ kế toán; Ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ, mực phai màu; Ký chứng từ 

kế toán bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn… bị phạt tiền từ 03 - 05 triệu đồng là nội dung 

nổi bật được quy định tại Nghị định số 41/2018/NĐ-CP của Chính phủ. 
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Nghị định cũng quy định phạt tiền từ 05 - 10 triệu đồng đối với một trong các 

hành vi như: Lập chứng từ kế toán không đủ số liên theo quy định của mỗi loại chứng 

từ kế toán; Ký chứng từ kế toán không đúng thẩm quyền; Chữ ký của một người 

không thống nhất,…  

Với hành vi không tổ chức bàn giao công tác khi thay đổi kế toán, kế toán 

trưởng, phụ trách kế toán bị phạt đến 10 triệu đồng. 

Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/05/2018. 

* Kế toán đƣợc hƣởng phụ cấp trách nhiệm hàng tháng 

Theo quy định tại Thông tư 04/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ, người được bổ 

nhiệm làm kế toán trong đơn vị chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế 

toán kiêm nhiệm; trong đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn sẽ 

được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc hàng tháng 0,1 so với mức lương cơ sở. 

Kế toán trưởng tại Kho bạc Nhà nước, cơ quan thuế, cơ quan hải quan; cơ quan 

Nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc hàng 

tháng 0,2 so với mức lương cơ sở. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/05/2018. 

4.1.5. VỀ THƢƠNG MẠI 

* Ngƣời bán hàng đa cấp đƣợc trả lại hàng trong 30 ngày 

 

Theo quy định mới về hoạt động bán hàng đa cấp được quy định tại Nghị định 

số 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ, người tham gia bán hàng đa cấp có quyền trả lại 

hàng hóa đã mua từ doanh nghiệp bán hàng đa cấp, bao gồm cả hàng hóa được mua 

theo chương trình khuyến mại, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận hàng. 
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Cấm doanh nghiệp bán hàng đa cấp thu tiền đặt cọc của người tham gia, cho 

người tham gia nhận tiền từ việc giới thiệu khách hàng mới. Doanh nghiệp đa cấp 

không được trả hoa hồng, tiền thưởng cho người tham gia bán hàng đa cấp quá 40% 

doanh thu trong năm 

Về điều kiện kinh doanh, doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải có website; hệ 

thống công nghệ thông tin quản lý người tham gia; hệ thống thông tin tiếp nhận, giải 

quyết khiếu nại; có trách nhiệm mở tài khoản ký quỹ tương đương 5  vốn điều lệ 

nhưng không thấp hơn 10 tỷ đồng tại một ngân hàng thương mại. Khoản tiền ký quỹ 

được ngân hàng phong tỏa trong suốt thời gian hoạt động của doanh nghiệp. 

Nghị định có hiệu lực từ ngày 02/05/2018. 

4.1.6. VỀ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO - DẠY NGHỀ 

* Tiêu chuẩn của kiểm định viên chất lƣợng giáo dục nghề nghiệp 

        Nghị định 49/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định 6 tiêu chuẩn của kiểm 

định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp bao gồm: Kiểm định viên phải là có phẩm 

chất đạo đức và sức khỏe tốt; Tốt nghiệp đại học trở lên; Có ít nhất 05 năm kinh 

nghiệm về quản lý, giảng dạy, nghiên cứu lĩnh vực giáo dục; Hoàn thành khóa đào tạo 

kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp; Có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2; Đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. 

Tính đến ngày 31/12/2018, người được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo 

kiểm định viên chất lượng cơ sở dạy nghề trước ngày 15/05/2018 và là thành viên 

Đoàn kiểm định chất lượng dạy nghề do Tổng cục Dạy nghề thành lập thì: 

+ Được xem như hoàn thành khóa đào tạo kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp; 

+ Được tham gia đoàn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; 

+ Được xem là kiểm định viên khi đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp đề nghị cấp, cấp lại 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định. 

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/05/2018. 

4.1.7. VỀ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG 
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* Giảm giá cƣớc kết nối giữa các mạng di động từ 1/5 

Từ 01/05/2018, giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại giữa hai mạng di động 

được áp dụng như sau: Trường hợp gọi đến số thuê bao của nhà mạng Viettel, mạng di 

động gọi đi phải trả cho Viettel 400 đồng/phút; gọi đến số thuê bao của các nhà mạng 

Mobifone, Vinafone, VietnamMobile, Công ty cổ phần Viễn thông di động Toàn Cầu, 

mạng di động gọi đi phải trả cho các nhà mạng này 440 đồng/phút (Trước đây, giá 

cước kết nối được quy định dao động từ 500 đồng - 550 đồng/phút). 

Đối với mạng điện thoại cố định nội hạt có cuộc gọi đến mạng di động thì phải 

trả cho nhà mạng di động 320 đồng/phút. 

Các quy định trên được nêu tại Thông tư 48/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin 

và Truyền thông, có hiệu lực từ ngày 01/05/2018. 

4.1.8. VỀ BẢO HIỂM 

* Tự gây thiệt hại để nhận tiền bảo hiểm bị phạt đến 100 triệu 

Một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo 

hiểm, kinh doanh xổ số tại Nghị định 98/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi ngày 

21/03/2018 bởi Nghị định 48/2018/NĐ-CP của Chính phủ. 

Nghị định chỉ rõ: Phạt tiền từ 90 triệu - 100 triệu đồng đối với hành vi thông 

đồng với người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm để giải quyết bồi thường bảo hiểm, trả 

tiền bảo hiểm trái pháp luật; Tự gây thiệt hại về tài sản, sức khỏe của mình để hưởng 

quyền lợi bảo hiểm, trừ trường hợp luật quy định khác; Giả mạo tài liệu, cố ý làm sai 

lệch thông tin để từ chối bồi thường, trả tiền bảo hiểm,… mà số tiền chiếm đoạt dưới 

20 triệu đồng, hoặc gây thiệt hại dưới 50 triệu đồng hoặc chưa đến mức bị truy cứu 

hình sự. 

Nghị định có hiệu lực từ ngày 10/05/2018. 

4.1.9. VỀ HÌNH SỰ 

1. Định giá tài sản trong tố tụng hình sự phải dựa vào giá thị trƣờng 

Định giá tài sản trong tố tụng hình sự phải dựa vào giá thị trường là nội dung 

được quy định tại Nghị định số 30/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Đối với tài sản không 

phải là hàng cấm còn phải dựa vào: Giá do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy 
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định; Giá do doanh nghiệp thẩm định giá cung cấp; Giá trong tài liệu, hồ sơ kèm theo 

tài sản cần định giá (nếu có); Các căn cứ khác về giá hoặc giá trị của tài sản cần định giá. 

 

Với tài sản là hàng cấm, phải dựa trên ít nhất một trong các căn cứ theo thứ tự 

ưu tiên sau: Giá mua bán thu thập được trên thị trường không chính thức tại thời điểm 

và tại nơi tài sản là hàng cấm được yêu cầu định giá hoặc tại địa phương khác; Giá ghi 

trên hợp đồng hoặc hóa đơn mua bán hoặc tờ khai nhập khẩu hàng cấm; Giá thị trường 

trong khu vực và thế giới của tài sản tương tự được phép kinh doanh, lưu hành, sử 

dụng tại các thị trường này… 

Nghị định có hiệu lực ngày 01/05/2018. 

4.2.2. VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐƢỢC BAN HÀNH TRONG THÁNG 5 

4.2.1. VỀ THƢƠNG MẠI – NGOẠI THƢƠNG 

* Đƣợc khuyến mại, giảm giá đến 100  trong m a giảm giá 

Ngày 22/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi 

tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Theo đó, tiền có thể được sử 

dụng như hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại theo 

hình thức: Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải 

trả tiền; Khuyến mại bằng hình thức giảm giá; Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm 

theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ. 

Giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ được 

khuyến mại không được vượt quá 50  giá của đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến 

mại đó trước thời gian khuyến mại. 
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Trong các trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung (giờ, 

ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại) thì áp dụng hạn mức tối đa về giá trị của hàng 

hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là 100 . Hạn mức này cũng được áp dụng đối với 

hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến thương 

mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

Cũng theo Nghị định này, mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được 

khuyến mại không được vượt quá 50  giá hàng hóa, dịch vụ đó ngay trước thời gian 

khuyến mại. Trừ trường hợp tổ chức trương trình khuyến mại tập trung thì được áp 

dụng mức giảm giá tối đa 100 . 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/07/2018. 

* Giám sát hàng tạm nhập, tái xuất cho tới khi ra khỏi Việt Nam 

Nghị định 69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại 

thương, trong đó quy định cụ thể về tạm nhập, tái xuất hàng hóa.  

1- Hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất có điều kiện, thương nhân phải đáp 

ứng điều kiện theo quy định. 

2- Hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, 

tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam; hàng 

hóa thuộc diện quản lý bằng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, 

hạn ngạch thuế quan, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, trừ trường hợp Giấy phép xuất 

khẩu, nhập khẩu tự động, thương nhân phải được Bộ Công Thương cấp Giấy phép 

kinh doanh tạm nhập, tái xuất. Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép được quy định tại Điều 

19, Điều 20 Nghị định này. 

3- Trường hợp hàng hóa không thuộc quy định tại điểm 1, 2 trên thì thương 

nhân thực hiện thủ tục tạm nhập, tái xuất tại cơ quan hải quan. 

Nghị định nêu rõ đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, chỉ được 

thực hiện tạm nhập, tái xuất hàng hóa theo quy định tại Điều 15 Nghị định này, không 

được thực hiện hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa. 

Hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan 

hải quan từ khi tạm nhập cho tới khi hàng hóa thực hiện tái xuất ra khỏi Việt Nam; 
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không chia nhỏ hàng hóa vận chuyển bằng công-ten-nơ trong suốt quá trình vận 

chuyển hàng hóa từ cửa khẩu tạm nhập đến khu vực chịu sự giám sát của cơ quan hải 

quan, địa điểm tái xuất thuộc cửa khẩu, lối mở biên giới theo quy định. 

Nghị định quy định hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất được lưu lại tại Việt 

Nam không quá 60 ngày, kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tạm nhập. Trường 

hợp cần kéo dài thời hạn, thương nhân có văn bản đề nghị gia hạn gửi Chi cục Hải 

quan nơi thực hiện thủ tục tạm nhập; thời hạn gia hạn mỗi lần không quá 30 ngày và 

không quá 2 lần gia hạn cho mỗi lô hàng tạm nhập, tái xuất. 

4.2.2. VỀ DOANH NGHIỆP 

*  Hỗ trợ doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ 

Theo Nghị định 76/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ, vừa được Chính phủ ban hành, 

doanh nghiệp được hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay để thực hiện 

chuyển giao công nghệ; hỗ trợ kinh phí thông qua thực hiện nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ,... 

Nội dung hỗ trợ gồm: Được ưu tiên đưa vào danh mục nhiệm vụ tuyển chọn, 

giao trực tiếp và được hỗ trợ theo quy định của chương trình, quỹ thông qua nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ; được hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn phục vụ đánh giá hiệu 

chỉnh thiết bị, quy trình công nghệ, dây chuyền sản xuất; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao 

năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ cho doanh nghiệp đối với hỗ trợ trực tiếp. 

Doanh nghiệp được hưởng mức hỗ trợ áp dụng theo quy định hiện hành đối với 

nguồn kinh phí hỗ trợ được bố trí từ các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc 

gia; quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; nguồn ngân sách nhà 

nước dành cho khoa học và công nghệ và kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác.  
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4.3. TIN TỨC, THỜI SỰ PHÁP LUẬT (Nguồn: http://vov.vn, http://dantri.com.vn, 

https://infographics.vn/) 

4.3.1. Những nội dung Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa XIV 

 

http://vov.vn/
http://dantri.com.vn/
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4.3.2. Nhiều đơn vị tổ chức hoạt động kỷ niệm 128 năm Ngày sinh nhật Bác 

19/5/1890 – 19/5/2018.  

Đã 49 năm Bác đi xa nhưng sự nghiệp, tư tưởng và tấm gương đạo đức vĩ 

đại, sáng ngời của Người vẫn sống mãi trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. 
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4.3.3. Hỗ trợ, bồi thƣờng sự cố môi trƣờng biển hơn 6.400 tỷ đồng 
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5. Có thể bạn quan tâm? 

5.1. Liên hoan phim Cannes 2018 với nhiều điểm đặc biệt 

Liên hoan phim Cannes lần thứ 71 diễn ra từ ngày 8/5 đến 19/5/2018 có 

nhiều điểm đặc biệt so với các mùa liên hoan trước. 
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5.2. Cách tránh bị sét đánh khi trời mƣa giông 

 


