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1. Điểm tin hoạt động Tháng 9/2018 

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

 Bổ sung 81 tên tài liệu (165 cuốn), xử lý tài liệu, cập nhật CSDL thư mục 388 biểu 

ghi giáo trình, sách tham khảo, bài trích.  

 Biên soạn Bản tin Thư viện, Thông báo sách mới Tháng 9, Thư mục chuyên đề 

“Bồi thường thiệt hại”. 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 Thư viện. 

1.2. Công tác phục vụ bạn đọc 

 Phục vụ 8.029 lượt bạn đọc tại Phòng đọc, 2.594 lượt mượn trả tài liệu; tư vấn, hỗ trợ 

828 lượt bạn đọc.  

 Triển khai kế hoạch “Tháng phục vụ sinh viên K43”, bao gồm: đặt bàn tư vấn, hỗ trợ 

trong những ngày sinh viên nhập học; trang trí không gian chào mừng; trưng bày tài liệu, 

đăng tải album “Thông tin dành cho K43”; tạo chuyên mục “Hỗ trợ K43” trên Fanpage, 

Cổng thông tin thư viện. 

  

               Bàn tư vấn, hỗ trợ K43                                       Khu vực trưng bày tài liệu phục vụ K43 

2. Hoạt động Tháng 10/2018 

 Tập huấn kỹ năng thông tin cho sinh viên K43.   

 Duy trì công tác phục vụ bạn đọc.  

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

phẩm thông tin: Bản tin Thư viện, Thông báo sách mới Tháng 10/2018. 

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


3. Giới thiệu sách 

 

Human rights and development  

in international law 

Tác giả: Tahmina Karimove 

Nhà xuất bản: Routledge 

Năm xuất bản: 2016 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002567 → Phòng đọc 2  

                          → Giá số 24. 

Quyền con người là quyền tự nhiên, vốn có và khách quan của con người được 

ghi nhận và bảo vệ trong pháp luật quốc gia và các thỏa thuận pháp lý quốc tế. Cuốn 

sách “Human rights and development in international law” đề cập những vấn đề liên 

quan đến quyền con người, quyền phát triển trong Luật Quốc tế. 

Sách gồm 7 chương: 

 Chương 1, 2, 3: Các vấn đề chung về quyền phát triển: sự thay đổi trong nhận 

thức về khái niệm quyền phát triển; nguồn gốc, các yếu tố căn bản và biện pháp thực 

hiện q  uyền phát triển. 

 Chương 4, 5: Nghĩa vụ hỗ trợ, hợp tác quốc tế về nhân quyền theo quy định của 

Luật Quốc tế, đảm bảo sự phát triển không gây hại cá nhân và chính sách phát triển kinh 

tế không xung đột với nghĩa vụ nhân quyền được quy định trong Luật Nhân đạo quốc tế, 

các quy định mới trong lĩnh vực bảo vệ con người trong trường hợp thiên tai,… 

 Chương 6: Những quy định của Luật Quốc tế đảm bảo tôn trọng nhân quyền 

trong các hoạt động đối ngoại, việc thực thi Công ước quốc tế về quyền kinh tế, xã 

hội, văn hóa trên phương diện ngoài quốc gia. 

 Chương 7: Kết luận, tổng hợp, đánh giá nội dung đã được trình bày trong cuốn sách. 

 Sách là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho nhà nghiên cứu, sinh viên và bạn 

đọc quan tâm đến vấn đề nhân quyền trong Luật Quốc tế.  



 

Thủ tục tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm 

Tác giả: Nguyễn Ngọc Kiện 

Năm xuất bản: 2017 

Nhà xuất bản Tư pháp 

Địa chỉ tài liệu:  

Phòng đọc: DSVTHS 002953-62→ Giá số 21. 

Phòng mượn: MSVTHS 009519-28→ Giá số 11. 

Trong quá trình cải cách tư pháp và hoàn thiện nhà nước pháp quyền ở Việt 

Nam, tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm là một trong những vấn đề cơ bản, có 

tính thời sự, thu hút được sự quan tâm của xã hội. Tranh tụng bao gồm hai thủ tục cốt 

lõi là xét hỏi và tranh luận. Để nâng cao hiệu quả tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ 

thẩm, cần hoàn thiện thủ tục xét hỏi và tranh luận.  

Cuốn sách “Thủ tục tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm” của tác giả 

Nguyễn Ngọc Kiện phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn về thủ tục tranh tụng 

tại phiên tòa hình sự sơ thẩm của một số nước trên thế giới và Việt Nam. 

Về mặt lý luận, tác giả trình bày nhận thức chung về thủ tục tranh tụng tại phiên 

tòa hình sự sơ thẩm: cơ sở xác định thủ tục tranh tụng; thủ tục xét hỏi và tranh luận 

trong quá trình tranh tụng; làm rõ mối quan hệ giữa thủ tục xét hỏi và thủ tục tranh 

luận tại phiên tòa hình sự sơ thẩm. 

Về mặt thực tiễn, tác giả phân tích quá trình hình thành và phát triển của thủ tục 

tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm; so sánh, đánh giá những điểm mới của Bộ 

luật Tố tụng hình sự năm 2015 về thủ tục tranh tụng; thực tiễn tranh tụng tại phiên tòa 

hình sự sơ thẩm Việt Nam: kết quả đạt được về mặt lập pháp; hạn chế, vướng mắc 

trong tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm hình sự; pháp luật tố tụng hình sự một số nước 

trên thế giới như Mỹ, Pháp, Nhật Bản và Trung Quốc. Những giải pháp hoàn thiện 

pháp luật tố tụng hình sự về thủ tục tranh tụng và các biện pháp bảo đảm thực tiễn 

tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm Việt Nam được trình bày ở phần cuối của 

cuốn sách.  



        Hướng tới cán cân thương mại bền vững là yếu tố quan trọng để hội nhập kinh tế 

quốc tế, là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp Việt Nam phát triển hòa nhập với nền 

kinh tế toàn cầu. Cuốn sách “Hướng tới cân bằng cán cân thương mại bền vững 

trong hội nhập quốc tế” do PGS. TS. Tô Trung Thành chủ biên cùng nhóm tác giả 

biên soạn sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này.  

           Sách sách gồm 4 chương: 

           Chương 1. Trình bày cơ sở lý luận, tổng quan nghiên cứu về các cách tiếp cận khác 

nhau về cán cân thương mại của một số nước trên thế giới và Việt Nam. 

           Chương 2. Tổng quan về cán cân thương mại Việt Nam; phân tích đặc điểm kinh tế 

của Việt Nam giai đoạn 1997-2015, đây là giai đoạn mà nền kinh tế có mức thâm hụt lớn 

do có mức cán cân thương thương mại không bền vững. Sau năm 2014, Việt Nam đã có 

những chuyển biến về cơ cấu hàng hóa xuất, nhập khẩu, đạt được giá trị thặng dư đầu tiên 

trong vòng 20 năm. 

        Chương 3. Các yếu tố tác động đến cán cân thương mại Việt Nam; trình bày một số 

phương pháp nghiên cứu, đánh giá để làm rõ sự tương đồng về các yếu tố tác động đến 

cán cân thương mại Việt Nam. 

        Chương 4. Giải pháp hướng tới cân bằng cán cân thương mại bền vững trong hội 

nhập quốc tế; đánh giá chung nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 1997-2015. Từ đó, các tác 

giả đưa ra một số giải pháp nhằm giúp Việt Nam điều chỉnh sự chênh lệch và dần trở lại 

sự cân bằng trong cán cân thương mại như: áp dụng mô hình tăng trưởng kinh tế, nâng 

cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đổi mới chính sách thương mại quốc tế, thu hút FDI và 

phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ,…  

 

 

 

 

     Hướng tới cán cân thương mại bền vững 

trong hội nhập quốc tê 

 

        Tác giả: PGS. TS. Tô Trung Thành chủ biên. 

        Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật 

        Năm xuất bản: 2017 

Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 1 → Giá Kinh tế. 
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Hiệu quả của pháp luật - Những vấn đề lý luận 

và thực tiễn 

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Minh Đoan,  

                       PGS. TS. Vũ Trọng Lâm 

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia – Sự thật 

Năm xuất bản: 2017 

Vị trí tài liệu: Phòng đọc, Phòng mượn → Giá 01. 

Hiệu quả của pháp luật và nâng cao hiệu quả của pháp luật là vấn đề quan trọng có 

ảnh hưởng lớn đến mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 

Để làm rõ vấn đề lý luận, thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả của pháp luật ở 

Việt Nam, tác giả Nguyễn Minh Đoan, Vũ Trọng Lâm biên soạn cuốn sách“Hiệu quả của 

pháp luật – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.  

 Sách gồm 3 chương: 

Chương 1. Những vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả của pháp luật: Trình bày quan 

niệm của các học giả về hiệu quả pháp luật; tiêu chí đánh giá và điều kiện đảm bảo hiệu quả 

của pháp luật: điều kiện kinh tế, chính trị, tư tưởng, pháp lý. 

Chương 2. Vài nét về hiệu quả của pháp luật Việt Nam thời kỳ đổi mới: Tình hình 

kinh tế, xã hội, pháp luật Việt Nam trước thời kỳ đổi mới; mục đích, yêu cầu, định hướng, 

ưu điểm, hạn chế của pháp luật Việt Nam thời kỳ đổi mới; kết quả đạt được do sự tác động 

của pháp luật Việt Nam trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, quốc phòng – 

an ninh, đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật; chi phí cho các hoạt động pháp luật Việt 

Nam thời kỳ đổi mới. 

 Chương 3. Phương hướng và giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả của pháp luật 

Việt Nam trong giai đoạn hiện nay: Chú trọng tổng kết thực tiễn, đánh giá đúng thực 

trạng đời sống pháp luật; tổ chức tốt việc thực hiện và áp dụng pháp luật; đẩy mạnh công 

tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, xử lý kịp thời, nghiêm minh mọi vi phạm 

pháp luật; đẩy mạnh công tác giải thích, phổ biến pháp luật cho cán bộ, Nhân dân,… 

 

 

 

 



4. Tin pháp luật 

(Nguồn:https://news.zing.vn, http://vov.vn, 

http://baophapluat.vn) 

 

 

 

4.1. Văn bản pháp luật nổi bật có 

hiệu lực trong tháng 8 

4.1.1. Khai thác thông tin cơ sở dữ 

liệu quốc gia về tài sản công 

Có hiệu lực từ 1/9/2018, Thông tư 

67/2018/TT-BTC Bộ Tài chính hướng 

dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi 

và khai thác thông tin trong cơ sở dữ 

liệu quốc gia về tài sản công, quy định 

Bộ này được khai thác thông tin về tài 

sản công của cả nước trong cơ sở dữ 

liệu quốc gia. 

 

Các bộ, cơ quan Trung ương, UBND 

cấp tỉnh có quyền khai thác thông tin 

tài sản công của các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong cơ 

sở dữ liệu quốc gia. 

Bộ Tài chính được khai thác thông tin 

về CSDL quốc gia về tài sản công của 

cả nước. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

có tài sản kê khai trong cơ sở dữ liệu 

quốc gia có quyền khai thác thông tin 

tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn 

vị và các đơn vị trực thuộc (nếu có) 

trong cơ sở dữ liệu quốc gia. 

4.1.2. Cách thức tiếp nhận phản ánh, 

kiến nghị về quy định hành chính 

Bộ Công thương ban hành Thông tư 

18/2018/TT-BCT quy định hoạt động 

kiểm soát thủ tục hành chính quản lý 

của Bộ Công thương, có hiệu lực từ 

03/9/2018. 

Theo đó, Bộ quy định chi tiết về một 

số cách thức tiếp nhận các phản ánh, 

kiến nghị về quy định hành chính 

trong lĩnh vực công thương, gồm:  

- Bằng văn bản: Văn phòng Bộ tiếp 

nhận các phản ánh, kiến nghị và phân 

loại, xử lý; 

- Qua điện thoại: Số điện thoại tiếp 

nhận phản ánh, kiến nghị đăng tải trên 
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website https://kstthc.moit.gov.vn./ Người 

tiếp nhận điện thoại yêu cầu các cá 

nhân, tổ chức xác nhận lại phản ánh, 

kiến nghị bằng văn bản, dữ liệu điện 

tử; 

- Bằng dữ liệu điện tử: Cá nhân, tổ 

chức gửi phản ánh, kiến nghị qua 

email CCHC-VPB@moit.gov.vn hoặc 

qua hệ thống hỗ trợ trực tuyến tại địa 

chỉ https://kstthc.moit.gov.vn và sẽ 

được in thành dạng văn bản; 

- Thông qua phiếu lấy ý kiến hoặc các 

tham luận, các ý kiến tại hội thảo, hội 

nghị liên quan đến quy định hành 

chính, thủ tục hành chính trong lĩnh 

vực Công Thương. 

4.1.3. Hiệu trưởng THPT phải đáp 

ứng năm tiêu chuẩn 

Ngày 20/7/2018 của Bộ GD&ĐT ban 

hành thông tư 14/2018/TT-BGDĐT 

quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo 

dục THPT, phải đáp ứng 5 tiêu chuẩn 

gồm: Phẩm chất nghề nghiệp; quản trị 

nhà trường; xây dựng môi trường giáo 

dục; phát triển mối quan hệ giữa nhà 

trường, gia đình, xã hội; sử dụng 

ngoại ngữ và công nghệ thông tin. 

Về quy trình đánh giá, thông tư nêu rõ 

hiệu trưởng tự đánh giá theo chuẩn hiệu 

trưởng. Nhà trường tổ chức lấy ý kiến 

giáo viên, nhân viên trong trường đối 

với hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng. 

Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp 

thực hiện đánh giá và thông báo kết 

quả đánh giá hiệu trưởng theo chuẩn 

hiệu trưởng trên cơ sở kết quả tự đánh 

giá của hiệu trưởng, ý kiến của giáo 

viên, nhân viên và thực tiễn thực hiện 

nhiệm vụ của hiệu trưởng thông qua 

các minh chứng xác thực, phù hợp. 

Hiệu trưởng tự đánh giá theo chu kỳ 

một năm một lần vào cuối năm học. 

Cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp 

đánh giá hiệu trưởng theo chu kỳ hai 

năm một lần vào cuối năm học. Trong 

trường hợp đặc biệt, cơ quan quản lý 

cấp trên quyết định rút ngắn chu kỳ 

đánh giá. 

Quy định có hiệu lực từ 4/9/2018. 

4.1.4. Danh mục hàng hóa có khả 

năng gây mất an toàn 

Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả 

năng gây mất an toàn thuộc trách 

nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Giao 

https://kstthc.moit.gov.vn./


thông Vận tải được quy định tại thông 

tư 41/2018/TT-BGTVT, có hiệu lực từ 

15/9/2018. 

 

Ngoài các loại phương tiện giao thông 

đường bộ gồm tô khách (loại chở 10 

người trở lên, kể cả lái xe); ôtô con; 

môtô; xe đạp điện,… một số phụ tùng 

như khung, gương chiếu hậu, vành 

thép, ắc quy, lốp hơi môtô, xe máy 

thuộc danh mục sản phẩm hàng hóa 

có khả năng gây mất an toàn. Khi 

nhập khẩu, các hàng hóa này phải có 

chứng nhận hoặc công bố phù hợp với 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia tương ứng. 

Phụ tùng ôtô, xe máy nằm trong danh 

mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng 

mất an toàn. Thời điểm kiểm tra, 

chứng nhận được thực hiện sau khi 

thông quan và trước khi đưa ra thị 

trường. Sản phẩm trong nước phải 

được chứng nhận hoặc công bố phù 

hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia tương ứng trước khi 

đưa ra thị trường. 

4.1.5. Bổ sung quy định giảm vốn 

của doanh nghiệp Nhà nước 

Thông tư 59/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ 

sung thông tư số 219/2015 của Bộ Tài 

chính về đầu tư vốn Nhà nước vào 

doanh nghiệp và quản lý, sử dụng 

vốn, tài sản tại doanh nghiệp, có hiệu 

lực từ 1/9/2018, bổ sung quy định 

"Ghi giảm vốn Nhà nước đầu tư tại 

doanh nghiệp". 

Cụ thể, doanh nghiệp Nhà nước đang 

hoạt động thực hiện điều chỉnh giảm 

vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trong 

các trường hợp sau: 

Đối với doanh nghiệp thực hiện điều 

chỉnh giảm vốn điều lệ thì cơ quan đại 

diện chủ sở hữu căn cứ tình hình thực 

tế hoạt động của doanh nghiệp, sự cần 

thiết phải giảm quy mô hoạt động của 

doanh nghiệp, nguyên tắc xác định 

vốn điều lệ của doanh nghiệp Nhà 



nước quy định để xác định vốn điều lệ 

giảm và báo cáo Thủ tướng quyết 

định xử lý giá trị vốn điều lệ giảm. 

 

Trường hợp điều chỉnh giảm vốn điều 

lệ mà phát sinh phần chênh lệch vốn 

đầu tư của chủ sở hữu lớn hơn vốn 

điều lệ điều chỉnh giảm thì xử lý như 

sau: Cơ quan đại diện chủ sở hữu có 

trách nhiệm thông báo và yêu cầu 

doanh nghiệp nộp phần chênh lệch 

này về quỹ "Hỗ trợ sắp xếp và Phát 

triển doanh nghiệp" trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày có quyết định của cơ 

quan đại diện chủ sở hữu về việc điều 

chỉnh giảm vốn điều lệ. 

Doanh nghiệp Nhà nước hạch toán 

giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu trên 

cơ sở vốn điều lệ đã được xác định lại. 

Các trường hợp điều chỉnh giảm vốn 

điều lệ của doanh nghiệp Nhà nước 

đang hoạt động nêu trên, doanh 

nghiệp có trách nhiệm thực hiện các 

thủ tục thay đổi và công bố thông tin 

về vốn điều lệ trong giấy đăng ký 

doanh nghiệp theo quy định của Luật 

Doanh nghiệp. 

4.1.6. Quy định mới về kinh phí ứng 

phó biến đổi khí hậu 

Việc quản lý và sử dụng kinh phí sự 

nghiệp thực hiện chương trình mục 

tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và 

tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 -

2020 được quy định tại thông tư 

70/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

Thông tư nêu rõ các nhiệm vụ chi đối 

với hợp phần biến đổi khí hậu, gồm: 

Chi cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu 

và nước biển dâng cho Việt Nam; 

thực hiện rà soát, cập nhật quy hoạch 

khai thác, sử dụng và bảo vệ tài 

nguyên nước; các quy hoạch sử dụng 

đất, thủy lợi, giao thông. 

Xây dựng theo hướng thích ứng với 

biến đổi khí hậu; đánh giá khí hậu quốc 

gia; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về 

biến đổi khí hậu của Việt Nam; xây 



dựng mô hình phát triển sinh kế cộng 

đồng cho khu vực đồng bằng sông 

Hồng thích ứng với biến đổi khí hậu, sử 

dụng hiệu quả tài nguyên nước. 

 

Đối với hợp phần tăng trưởng xanh, 

các nhiệm vụ chi là: Tính toán mô 

hình chi phí cận biên giảm phát thải, 

hệ thống giám sát đánh giá cấp địa 

phương và xây dựng kế hoạch hành 

động tăng trưởng xanh của 15 tỉnh; 

đào tạo nâng cao năng lực, thu thập số 

liệu đầu vào tại các địa phương; đào 

tạo, truyền thông cho khu vực tư 

nhân, ngân hàng thương mại. 

Mức chi thực hiện nhiệm vụ chi sự 

nghiệp của chương trình thực hiện theo 

chế độ chi tiêu hiện hành do cơ quan 

Nhà nước có thẩm quyền quy định. 

4.1.7. Các trường hợp giảm vốn nhà 

nước tại doanh nghiệp 

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 

59/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung 

Thông tư 219/2015/TT-BTC về đầu tư 

vốn nhà nước vào doanh nghiệp (DN) 

và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại 

DN, chính thức áp dụng từ ngày 

1/9/2018. 

Theo đó, việc giảm vốn Nhà nước tại 

các DN được thực hiện trong các 

trường hợp sau: 

+ Cơ quan đại diện chủ sở hữu xác 

định vốn điều lệ giảm và báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ quyết định xử lý giá 

trị vốn điều lệ giảm; 

+ Cơ cấu lại vốn nhà nước tại DN 

theo hình thức tách DN; 

+ Nguồn bổ sung vốn điều lệ không 

đủ để bổ sung theo mức vốn điều 

chỉnh lại đã được phê duyệt; 

Do thay đổi chính sách DN không 

còn thuộc đối tượng được nhà nước 

đầu tư vốn được Nhà nước giao bổ 

sung vốn, tài sản tham gia góp vốn 

hợp đồng BCC. 



DN có trách nhiệm thực hiện các thủ 

tục thay đổi và công bố thông tin về 

vốn điều lệ trong giấy đăng ký DN 

theo quy định của Luật Doanh nghiệp 

trong những trường hợp nêu trên. 

4.1.8. Thay đổi thời hạn công bố 

điều kiện đầu tư kinh doanh đối với 

nhà đầu tư nước ngoài 

Theo Thông tư 19/2018/TT-BCT quy 

định về xây dựng và ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật của Bộ Công 

Thương, có hiệu lực từ 3/9/2018, thời 

hạn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư nội 

dung công bố điều kiện đầu tư - kinh 

doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài 

là 5 ngày làm việc (nghĩa là có trường 

hợp có thể dài hơn so quy định hiện 

nay là 5 ngày) kể từ ngày văn bản 

pháp quy được ban hành. 

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ phải 

trình văn bản hợp nhất cho Bộ trưởng 

ký xác thực trong thời hạn cụ thể như 

sau: Đối với VBQPPL của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ là 05 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được văn bản 

sửa đổi, bổ sung do Văn phòng Chính 

phủ gửi đến; Đối với Thông tư/Thông 

tư liên tịch là 5 ngày làm việc kể từ 

ngày ký ban hành, đơn vị chủ trì soạn 

thảo có trách nhiệm hoàn thành việc 

hợp nhất và trình Bộ trưởng ký xác 

thực văn bản hợp nhất. 

4.1.9. Giám đốc không được đồng 

thời là kế toán trưởng tại cùng một 

công ty 

Thông tư 105/2018/TT-BQP sửa đổi, 

bổ sung Thông tư 147/2016/TT-BQP 

quy định người giữ chức danh, chức 

vụ tại DN nhà nước do Bộ Quốc 

phòng quản lý và Người đại diện tại 

các công ty cổ phần có vốn góp của 

Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều 

lệ do Bộ Quốc phòng cử đại diện. 

Theo đó, điều chỉnh quy định về kiêm 

nhiệm chức danh, chức vụ quản lý đối 

với người quản lý như sau: 

Người được bổ nhiệm giữ chức danh 

Chủ tịch HĐTV, Chủ tịch công ty: 

+ Không là cán bộ đang công tác tại 

đơn vị dự toán thuộc BQP; 

+ Không được kiêm nhiệm chức danh 

Tổng giám đốc, Giám đốc, Kiểm soát 

viên tại tập đoàn, tổng công ty, công 

ty mình và các DN khác; 



+ Không được kiêm nhiệm chức danh 

quản lý, điều hành ở tổng công ty, 

công ty thành viên. 

+ Người được bổ nhiệm giữ chức 

danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám 

đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc: 

Không phải là cán bộ đang công tác 

tại đơn vị dự toán thuộc BQP; 

+ Không được kiêm nhiệm chức danh 

Tổng giám đốc, Giám đốc, Kiểm soát 

viên tại DN khác và Kế toán trưởng tại 

tập đoàn, tổng công ty, công ty mình. 

Thông tư 105/2018/TT-BQP có hiệu 

lực từ ngày 08/9/2018. 

4.1.10. Thời gian hưởng chế độ đối 

với người có công đang định cư ở 

nước ngoài 

Nghị định 102/2018/NĐ-CP quy định 

chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi 

ngộ khác đối với người Việt Nam có 

công với cách mạng, người tham gia 

kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ 

quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang 

định cư ở nước ngoài. 

Đáng chú ý là quy định về thời gian 

hưởng chế độ đối với người tham gia 

kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, 

tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, 

dân công hỏa tuyến... đang định cư ở 

nước ngoài. Theo đó: 

Đối tượng là quân nhân, CAND, 

người làm công tác cơ yếu hưởng 

lương như quân nhân: Là tổng thời 

gian công tác thực tế trong quân đội, 

công an, cơ yếu (trừ thời gian đi lao 

động hợp tác quốc tế); 

Một người có thời gian tham gia 

kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ 

quốc, làm nhiệm vụ quốc tế và tham 

gia dân công hỏa tuyến thuộc các 

nhóm đối tượng khác nhau hoặc có 

thời gian công tác giai đoạn: Được 

cộng dồn; 

Thời gian tính hưởng chế độ hỗ trợ 

một lần nếu có tháng lẻ: Đủ 06 tháng 

trở lên được tính bằng một năm, dưới 

06 tháng được tính bằng 1/2 năm. 

Nghị định có hiệu lực ngày 05/9/2018. 

 

 

 

 

 

 



4.2. Văn bản pháp luật được ban 

hành trong tháng 9 

4.2.1. Xử phạt vi phạm hành chính 

về an toàn thực phẩm 

Ngày 04 tháng 9 năm 2018, Thủ 

tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị 

định số 115/2018/NĐ-CP quy định xử 

phạt vi phạm hành chính về an toàn 

thực phẩm, Nghị định này có hiệu lực 

từ ngày 20 tháng 10 năm 2018 và thay 

thế Nghị định số 178/2013/NĐ-CP. 

Nghị định số 115/2018/NĐ-CP gồm 

04 chương, 39 điều, Nghị định này 

quy định mức xử phạt vi phạm hành 

chính về an toàn thực phẩm răn đe 

hơn so với Nghị định số 

178/2013/NĐ-CP: Quy định hình thức 

xử phạt chính là phạt tiền, không quy 

định hình thức cảnh cáo, tăng mức 

phạt tiền ở các hành vi, mức phạt tiền 

tối đa đến 07 lần giá trị hàng hóa vi 

phạm; quy định nhiều hành vi bị xử 

phạt bổ sung tước quyền sử dụng 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm, Giấy tiếp nhận 

đăng ký bản công bố sản phẩm, đình 

chỉ hoạt động có thời hạn, tịch thu 

tang vật vi phạm; xử phạt bổ sung như 

buộc thu hồi bản tự công bố sản 

phẩm, buộc tiêu hủy thực phẩm, buộc 

thu hồi thực phẩm, buộc chịu mọi chi 

phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, 

buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang 

vật vi phạm trong trường hợp tang vật 

vi phạm không còn. 

Nghị định số 115/2018/NĐ-CP có 01 

điều quy định về hậu kiểm (Điều 38) 

nhằm phù hợp với phương thức quản 

lý thực phẩm, chuyển từ tiền kiểm 

sang hậu kiểm quy định tại Nghị định 

số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 

năm 2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật An 

toàn thực phẩm (thay thế Nghị định số 

38/2012/NĐ-CP). 

4.2.2. Giữ bí mật, cung cấp thông 

tin khách hàng của tổ chức tín dụng 

(TCTD), chi nhánh ngân hàng 

(CNNH) nước ngoài. 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 

số 117/2018/NĐ-CP, thông tin khách 

hàng của TCTD, CNNH nước ngoài 

phải được giữ bí mật và chỉ được 



cung cấp theo quy định của Luật Các 

tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi, 

bổ sung năm 2017, Nghị định này và 

pháp luật có liên quan.  

 

TCTD, CNNH nước ngoài không 

được cung cấp thông tin xác thực 

khách hàng khi truy cập các dịch vụ 

ngân hàng bao gồm mã khóa bí mật, 

dữ liệu sinh trắc học, mật khẩu truy 

cập của khách hàng, thông tin xác 

thực khách hàng khác cho bất kỳ cơ 

quan, tổ chức, cá nhân nào, trừ trường 

hợp được sự chấp thuận của khách 

hàng đó bằng văn bản hoặc bằng hình 

thức khác theo thỏa thuận với khách 

hàng đó. 

Nghị định có hiệu lực thi hành từ 

ngày 1/11/2018. 

 

 

4.2.3. Quy định về hóa đơn điện tử 

khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.  

Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy 

định rõ hóa đơn điện tử gồm hóa đơn 

giá trị gia tăng (áp dụng đối với người 

bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực 

hiện khai thuế VAT theo phương 

pháp khấu trừ, bao gồm cả hóa đơn 

được khởi tạo từ máy tính tiền có kết 

nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ 

quan thuế); hóa đơn bán hàng (áp 

dụng đối với người bán hàng hóa, 

cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế 

VAT theo phương pháp trực tiếp, gồm 

cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính 

tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử 

với cơ quan thuế),… 

 

Nghị định có hiệu lực thi hành từ 

ngày 1/11/2018. 

  



4.3. TIN TỨC, THỜI SỰ PHÁP LUẬT (Nguồn: http://vov.vn, https://infographics.vn/;  

http://dantri.com.vn) 

4.3.1. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII thành công tốt đẹp 
Sau 3 ngày làm việc (từ ngày 24 - 26/9/2018), Đại hội Công đoàn Việt Nam 

lần thứ XII đã hoàn thành tất cả các nội dung của chương trình đề ra. 

 

http://vov.vn/
https://infographics.vn/
http://dantri.com.vn/


  



4.3.2. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ với EU, Trung Quốc và một số nước khác 

  



5. Có thể bạn quan tâm?  

5.11. Vụ bắt bóc, tẩy não gây chấn động 

những năm đầu của thập niên 70 

Tháng 2/1974, Patty Hearst, cô cháu 

gái xinh đẹp của ông trùm xuất bản 

William Randolph Hearst, bị nhóm bán 

vũ trang SLA bắt cóc khi cô 19 tuổi. 

Mục tiêu mà SLA đưa ra là đòi khoản 

tiền chuộc lên tới 400 triệu đô la để 

phân phối cho mỗi gia đình nghèo khó 

ở Calfornia 70 USD. 

 

Ngay lập tức, cha của Patty Hearst chi 

ra số tiền lên tới 6 triệu đô la để cung 

cấp lương thực cho các hộ dân thiếu ăn 

tại khu vực Bay Area. Sau khi lương 

thực được cung cấp đến từng nhà, 

nhóm SLA từ chối thả Patty Hearst vì 

cho rằng số lương thực được cung cấp 

có chất lượng kém. 

Ngày 15/4/1974, 2 tháng sau khi bị bắt 

cóc, Patty Hearst ôm súng trường tham 

gia vụ cướp nhà băng Hibernia tại Sunset, 

San Francisco. Các bức ảnh chụp tại hiện 

trường vụ án là bằng chứng chống lại cô 

trong phiên tòa sau này. 9/1975, Patty 

Hearst bị cảnh sát bắt giữ cùng một số 

thành viên khác của SLA. 

Tại phiên tòa xét xử Patty Hearst diễn ra 

vào tháng 1/1976, luật sư của Patty Hearst 

khẳng định rằng cô đã bị bịt mắt, giam 

cầm trong phòng và bị lạm dụng cả về 

tình dục lẫn thể xác. Cũng theo các luật 

sư biện hộ, Patty Hearst là nạn nhân của 

“chương trình tẩy não có tính toán” và 

“Hội chứng Stockholm”. (“Hội chứng 

Stockholm” là thuật ngữ mô tả một trạng 

thái tâm lý, trong đó người bị bắt cóc lâu 

ngày chuyển từ sợ hãi và căm ghét sang 

thông cảm và quý mến chính kẻ bắt cóc 

mình). 

Kết thúc phiên tòa kéo dài 2 tháng, thẩm 

phán tuyên bố mức án 7 năm tù giam 

dành cho Patty Hearst với tội danh cướp 

nhà băng. Cô ngồi tù đến tháng 3/1976 thì 

được cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter 

ân xá giảm bớt mức án. 1/1/1979, Patty 

Hearst được ra tù sau khi thụ án 22 tháng. 



5.12. Con trai của Sam 

Mùa hè năm 1977, toàn bộ người dân 

thành phố NewYork sống trong tâm 

trạng hoang mang lo sợ khi các vụ án 

mạng rùng rợn liên tục xảy ra. Chúng 

dường như có mối liên hệ với nhau 

trong khi cảnh sát không thể tìm ra thủ 

phạm. Kẻ giết người nhằm vào các cô 

gái trẻ, các đôi tình nhân trong thành 

phố, tấn công các nạn nhân ở địa điểm 

và thời gian ít ai ngờ tới. 

Trong vòng hơn một năm, thủ phạm đã 

giết chết 6 nạn nhân và bắn bị thương 7 

người. Không những vậy, kẻ sát nhân 

còn gửi thư cho cảnh sát và tờ nhật báo 

New York với lời lẽ rất hoang đường 

và thái độ thách thức. Những bức thư 

đó được chủ nhân của nó ký với cái tên 

“Con trai của Sam”. Cảnh sát hầu như 

không khai thác được thông tin quan 

trọng nào tại hiện trường mà chỉ đưa ra 

được một vài nhận định: tên giết người 

có thể mắc bệnh tâm thần, sử dụng 

súng rất thành thạo và thường dùng loại 

súng ngắn 44 để gây án. 

Một tổ chuyên án đã được lập ra và 

những người tham gia luôn thầm tự hào 

vì họ hiểu rằng không phải ai cũng 

được tham gia một chuyên án quan 

trọng như vậy – chuyên án Omega. Tổ 

chuyên án có tới trên 200 thành viên 

lão luyện nhưng kết quả hoạt động của 

nó thì không hề như người ta mong 

muốn. Ban chuyên án nhận được quá 

nhiều thông tin sai lệch do người dân 

trong tâm trạng hết sức hoang mang đã 

cung cấp cho họ. Cũng chính vì vậy mà 

tổ chuyên án đã bỏ lọt các thông tin 

quan trọng mà họ đã được cung cấp. 

Cuối cùng thì tên sát nhân cũng phải lộ 

diện nhờ một thông tin rất quan trọng 

từ một phụ nữ gốc Áo tên là Stacy 

Moskowitz. Nhân chứng này khẳng 

định đã nhìn thấy tên sát nhân của vụ 

giết người diễn ra trước đó vài hôm và 

hắn chính là một hàng xóm của bà ta. 

Chắp nối với các thông tin khác cảnh 

sát đã xác nhận thông tin. 

“Con trai của Sam” là một gã thanh 

niên 24 tuổi tên là David Berkowitz, đã 

được huấn luyện và bắn súng ngắn rất 

giỏi trong quân đội. Đây thực sự là một 

kẻ bệnh hoạn đáng thương. Cuộc sống 

gia đình bất hạnh làm cho tâm hồn 

hoang tưởng của hắn phát triển. Những 

vụ giết chóc giúp hắn giải tỏa stress 



nhưng sự căng thẳng lại tăng lên sau 

đó, nên gã tiếp tục gây án. 

Berkowitz rất bình thản, thậm chí còn 

mỉm cười khi bị cảnh sát tóm gọn. Gã tin 

rằng loài chó ác quỷ sẽ không thể vào nhà 

tù để quấy rầy gã. Vì thế, trước tòa, gã 

bình thản nhận tội và mỉm cười khi nghe 

mức án 365 năm tù. 

5.13. John Wayne Gacy – Tên sát nhân 

kinh hoàng nhất của mọi thời đại 

Trong con mắt của người dân vùng 

Norwood, thành phố Chicago, John 

Wayne Gacy là một người hàng xóm 

thân thiện. Gacy rất sẵn lòng giúp đỡ 

mọi người và đặc biệt là thích chơi với 

trẻ con. Anh ta thường mặc những bộ 

quần áo của những chú hề để vui chơi 

với chúng. 

Tuy nhiên, sự thật về con người John 

Wayne Gacy chỉ được hé lộ khi cảnh 

sát tới khám xét nhà riêng của Gacy, 

phát hiện thi thể của 28 đàn ông, hầu 

hết họ đều rất trẻ và ở độ tuổi vị thành 

niên. Đến lúc này, người dân Norwood 

mới hiểu rằng, hóa ra cái vẻ bề ngoài 

thân thiện và tính cách thích chơi đùa 

với trẻ con chỉ nhằm phục vụ mục đích 

cuối cùng của hắn là dụ dỗ và bắt cóc 

chúng càng nhiều càng tốt. 

 

Ghê rợn hơn, nạn nhân của kẻ giết 

người máu lạnh lại chỉ là những bé trai. 

Hắn bắt cóc, hãm hiếp và cuối cùng là 

giết chết rồi quăng xác bên dưới nhà và 

ga-ra. Ngoài 28 thi thể được tìm thấy ở 

nhà riêng, Gacy còn khai hắn đã vứt 5 

xác nữa xuống sông Chicago. 

Phiên tòa xét xử John Wayne Gacy bắt 

đầu vào ngày 6/2/1980 trước sự căm 

phẫn của người thân các nạn nhân và 

toàn thể nhân dân Mỹ nói chung. Họ 

đua nhau tới tòa án để theo dõi phiên 

xét xử tên giết người bệnh hoạn nhất 

trong lịch sử nước Mỹ. Ngày 

10/5/1994, Gacy đã nhận án tử hình 

bằng thuốc độc. Thực đơn bữa ăn cuối 

cùng của John Way Gacy có tôm, gà 

rán, khoai tây chiên và dâu tây. Tuy 

nhiên, hắn không thể nào nuốt nổi khi 



nghĩ tới liều thuốc độc đang chờ đợi ở 

phía trước. 

5.14. Kẻ sát nhân thú tính Ted Bundy 

Ted Bundy tên đầy đủ là Theodore 

Robert “Ted” Bundy, sinh ngày 

24/11/1946 tại bang Vermont. Điển 

trai, nam tính và rất quyến rũ phụ nữ 

nên lúc nào bên cạnh Bundy cũng có 

hàng tá cô gái đẹp sẵn sàng chiều lòng. 

Nhưng có ai ngờ, đằng sau cái vẻ bề 

ngoài giả tạo ấy là một hung thủ giết 

người không ghê tay. 

Ted Bundy cũng là một trong những kẻ 

giết người hàng loạt man rợ nhất trong 

lịch sử nước Mỹ. Hắn hiếp dâm và giết 

hàng loạt phụ nữ trên khắp nước Mỹ 

trong khoảng thời gian 1974-1978. Sử 

dụng dùi cui, đôi khi là bóp cổ, hắn 

hiếp dâm những cô gái trẻ rồi giết hoặc 

giết sau đó mới hiếp. 

 

Phiên tòa xét xử Ted Bundy bắt đầu 

ngày 31/7/1979. Mặc dù được quan tòa 

chỉ định cho 5 luật sư bào chữa nhưng 

là người có học thức và thông minh, 

hắn tuyên bố tự bào chữa. Sau hơn 10 

năm khăng khăng mình vô tội, cuối 

cùng hắn đã thú nhận giết 30 người 

mặc dù tổng số nạn nhân thực sự của 

Bundy vẫn là một ẩn số cho tới ngày 

nay. Ngày 24/1/1989, Ted Bundy bị thi 

hành án tử hình. 

5.15. Vụ đánh cắp tranh lớn nhất 

trong lịch sử nước Mỹ 

Vụ đánh cắp 12 bức tranh khỏi Bảo 

tàng Isabella Stewart Gardner ở 

Boston, Mỹ vào năm 1990 từng được 

bình chọn là 10 vụ đánh cắp tranh lớn 

nhất thế giới. 

Vụ việc xảy ra vào 1 giờ sáng ngày 

18/3/1990 khi hai người đàn ông giả 

danh cảnh sát đột nhập bảo tàng 

Isabella. Chúng trói tất cả bảo vệ, tắt hệ 

thống báo động và sau đó mang đi 12 

bức họa quí giá nhất trong bộ sưu tập 

tranh của bảo tàng như “The Concert” 

(“Buổi hòa nhạc”) của Vermeer, 

“Storm on the Sea of Galilee” (“Bão 

trên biển Galilée”) của Rembrandt với 

tổng giá trị lên tới 300 triệu USD. 

(Sưu tầm – Còn nữa)  


