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1. Điểm tin hoạt động Tháng 1/2018 

 Duy trì công tác phục vụ bạn đọc:  phục vụ  8.084 lượt bạn đọc tại Phòng đọc, 

11.679 lượt bạn đọc tại Phòng mượn. 

 Bổ sung tài liệu, cập nhật cơ sở dữ liệu thư mục:  414 biểu ghi sách, giáo trình, 

bài viết tạp chí. 

 Thu hồi giáo trình học kì I, phục vụ sinh viên mượn giáo trình học kì II năm học 

2017-2018. 

 Tập huấn Kĩ năng thông tin cho học viên nghiên cứu sinh Khóa 23. 

 Tổ chức tham quan, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm công tác với cán bộ Thư viện 

Tạ Quang Bửu, Đại học Bách Khoa Hà Nội và Thư viện Trường Đại học Hà Nội. 

 Biên soạn Bản tin Thư viện Tháng 1/2018. Bạn đọc có thể tham khảo ấn phẩm 

này qua Fanpage, Cổng thông tin Thư viện hoặc đọc bản in tại Thư viện.   

2. Hoạt động Tháng 2/2018 

 Duy trì công tác phục vụ bạn đọc. 

 Sắp xếp lại các kho tài liệu. 

 Tập huấn sử dụng CSDL Heinonline theo yêu cầu 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 2/2018. 
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3. Giới thiệu sách mới 

 

Tài sản thế chấp và xử lý tài sản thế chấp theo quy 

định của Bộ luật Dân sự năm 2015 

   Tác giả: Vũ Thị Hồng Yến 

   Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia – Sự thật 

   Năm xuất bản: 2017 

   Địa chỉ tài liệu: Phòng  đọc 2 - Giá 15,  

                            Phòng mượn 2 - Giá 07. 

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày nay, sự phát triển mạnh mẽ của 

các giao dịch dân sự nói chung và giao dịch tín dụng - vay tiền nói riêng là một xu 

thế tất yếu. Đây là loại giao dịch tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, việc xác định tài sản 

bảo đảm, tài sản thế chấp là rất cần thiết để bên cho vay quyết định cấp tín dụng. 

Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ về tài sản thế chấp và xử lý tài sản thế chấp, Nhà 

xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách chuyên khảo “Tài sản thế 

chấp và xử lý tài sản thế chấp theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015” do TS. 

Vũ Thị Hồng Yến biên soạn. 

Cuốn sách gồm 3 chương, trình bày các vấn đề lý luận chung về tài sản thế 

chấp và xử lý tài sản thế chấp: khái niệm, bản chất của thế chấp; khái niệm, đặc 

điểm pháp lý của tài sản thế chấp, xử lý tài sản thế chấp; nghiên cứu và làm rõ các 

vấn đề pháp lý cơ bản của tài sản thế chấp và xử lý tài sản thế chấp. Phân tích quy 

định pháp luật Việt Nam hiện hành về tài sản thế chấp và xử lý tài sản thế chấp; 

những bất cập và rủi ro pháp lý trong việc xác định và xử lý tài sản thế chấp. Nêu 

yêu cầu và kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về tài sản thế chấp và xử lý tài sản 

thế chấp ở Việt Nam.  

Cuốn sách “Tài sản thế chấp và xử lý tài sản thế chấp theo quy định của Bộ 

luật dân sự năm 2015”  là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho sinh viên, học viên, 

nghiên cứu sinh ngành luật, đặc biệt là các cán bộ tín dụng ngân hàng tìm hiểu về tài 

sản thế chấp và xử lý tài sản thế chấp. 
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Cơ chế pháp lý bảo đảm quyền con người, quyền công 

dân trong giải quyết vụ án dân sự tại tòa án nhân dân 

    

   Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà 

   Nhà xuất bản: Lao động 

   Năm xuất bản: 2017 

   Địa chỉ tài liệu: Phòng  đọc 2 - Giá số 22,  

                           Phòng mượn 2 - Giá số 12. 

Trong những năm qua, hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung và pháp luật 

tố tụng dân sự nói riêng đã có những chuyển biến tích cực, đặc biệt trong vấn đề bảo 

đảm quyền con người, quyền công dân. Cuốn sách “Cơ chế pháp lý bảo đảm quyền 

con người, quyền công dân trong giải quyết vụ án dân sự tại tòa án nhân dân” của 

TS. Nguyễn Thị Thu Hà giúp bạn đọc tìm hiểu những điểm mới của pháp luật tố 

tụng dân sự hiện hành trong việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân và thực 

tiễn áp dụng tại Tòa án Việt Nam. 

Cuốn sách gồm 3 chương: 

 Chương 1, Nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ bản: khái niệm, đặc điểm, ý 

nghĩa, yếu tố chi phối, cơ sở lý luận và thực tiễn, nội dung của cơ chế pháp lý bảo 

đảm quyền con người, quyền công dân trong giải quyết vụ án dân sự tại tòa án nhân dân,… 

Chương 2, Phân tích thực trạng cơ chế pháp lý bảo đảm quyền con người, 

quyền công dân trong giải quyết vụ án dân sự tại Tòa án nhân dân Việt Nam, bao 

gồm: nguyên tắc định hướng cho các chủ thể tố tụng, quyền và nghĩa vụ của đương 

sự, người đại diện, người bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đương sự; thủ tục tố tụng 

dân sự; quyền hạn, nhiệm vụ của Tòa án,... 

Chương 3, Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn, tác giả đề xuất giải pháp nâng cao 

hiệu quả thực hiện cơ chế pháp lý bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong 

giải quyết vụ án dân sự tại Tòa án Việt Nam. 

Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho sinh viên chuyên ngành 

luật, cán bộ tư pháp và bạn đọc quan tâm tìm hiểu về cơ chế pháp lý giải quyết vụ 

án dân sự tại Tòa án nhân dân. 
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Sở hữu, quản lý và sử dụng đất đai trong phát triển nền kinh 

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

   Chủ biên: PGS.TS. Vũ Văn Phúc,  

                    PGS.TS. Trần Thị Minh Châu 

   Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia – Sự thật 

   Năm xuất bản: 2017 

   Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 2  – Giá số 14. 

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. 

Việc quản lý, sử dụng đất đai hợp lý, tiết kiệm hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu phát triển bền 

vững của đất nước là vấn đề được Đảng và Nhà nước luôn coi trọng. Nhằm giúp bạn đọc có 

thêm tài liệu tham khảo về vấn đề này, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản cuốn sách 

“Sở hữu, quản lý và sử dụng đất đai trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa” của tập thể tác giả do PGS.TS. Vũ Văn Phúc, PGS.TS. Trần Thị Minh Châu đồng 

chủ biên. Cuốn sách gồm 3 phần: 

Phần I: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về sở hữu, quản lý và sử dụng đất trong 

nền kinh tế thị trường: các vấn đề chung về đất đai, quản lý nhà nước về đất đai trong nền kinh 

tế thị trường; một số quan điểm về sở hữu, quản lý và sử dụng đất. Từ việc phân tích thực tiễn 

về sở hữu, quản lý và sử dụng đất đai của các nước: Mỹ, Trung Quốc, Xingapo, Hàn Quốc, tác 

giả rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. 

Phần II: Thực trạng sở hữu, quản lý và sử dụng đất đai trong những năm đổi mới ở Việt 

Nam: thực trạng và đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém về sở hữu, quản lý và sử 

dụng đất đai ở Việt Nam trong giai đoạn 1986 -1993 và 1994 đến nay; tác động của chính 

sách, pháp luật về đất đai đến các vấn đề như: cơ cấu kinh tế, đầu tư, vốn hóa đất đai, an sinh 

xã hội, môi trường sinh thái,… 

Phần III: Những vấn đề đặt ra và giải pháp hoàn thiện sở hữu, quản lý và sử dụng đất đai 

ở Việt Nam: các vướng mắc, tồn tại và nguyên nhân trong sở hữu, quản lý và sử dụng đất đai ở 

Việt Nam; tác động của bối cảnh quốc tế, trong nước đến nhu cầu sử dụng đất đai và xu hướng 

biến đổi trong quan hệ đất đai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; đề xuất, kiến nghị giải 

pháp hoàn thiện sở hữu, quản lý và sử dụng đất đai: nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hoàn 

thiện chính sách, pháp luật về đất đai; đẩy mạnh tuyên truyền nhằm tăng cường nhận thức pháp 

luật của người sử dụng đất,… 
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Transantional Commercial Law:  

Texts, cases and materials 

 

Tác giả: Roy Goode, Herbert Kronke , Ewan McKendrick  

Năm xuất bản: 2015 

Nhà xuất bản:  Oxford University Press 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002435 – Phòng Đọc 02 – Giá số  26. 

 

 “Transnational commercial law: Texts, cases and materials” của Roy Goode, 

Herbert Kronke và Ewan McKendrick giới thiệu về Luật Thương mại quốc tế. Ấn bản lần 

thứ 2 cập nhật các văn kiện quốc tế đã được sửa đổi, bổ sung một số nội dung mới về hài 

hòa hóa pháp luật theo khu vực, vận tải biển quốc tế và mối quan hệ giữa các điều ước 

quốc tế với pháp luật quốc gia. 

 Cuốn sách được chia thành 6 phần: 

Phần 1 - Các nguyên tắc chung: bản chất, nguồn của Luật Thương mại quốc tế; vai 

trò của Luật So sánh và Luật Tư pháp quốc tế trong quá trình hài hòa hóa các văn kiện, các 

thiết chế cũng như hài hóa hóa khu vực. 

Phần 2 - Những vấn đề được đề cập trong các văn kiện quốc tế đặc biệt như: công 

ước quốc tế, luật mẫu, tuyên bố quốc tế,… được sắp xếp theo chủ đề: mua bán quốc tế; 

vận tải biển quốc tế; đại lý và phân phối; cho thuê tài chính; giao dịch chứng khoán;...  

Phần 3 - 5: Vấn đề hài hóa hóa quy định của Luật Hợp đồng trong các quyên bố 

quốc tế; mất khả năng thanh toán quốc tế; tác động của biện pháp giải quyết tranh chấp và 

các văn kiện quốc tế trong việc hài hòa hóa pháp luật và thực tiễn của thủ tục Tố tụng dân 

sự và trọng tài Thương mại quốc tế. 

Phần 6 - Mối quan hệ giữa các điều ước quốc tế và pháp luật quốc gia về Thương 

mại quốc tế, vai trò; sự đồng nhất trong Luật Thương mại quốc tế; vấn đề áp dụng các 

nghĩa vụ hiệp ước trong quá trình thực thi. 

 “Transnational commercial law: Texts, cases and materials”  là tài liệu tham khảo 

hữu ích cho các nhà nghiên cứu, giảng viên và bạn đọc muốn tìm hiểu về Luật Thương 

mại quốc tế. 
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4. Tin pháp luật (Nguồn: http://thuvienphapluat.vn/, 

 http://luatvietnam.vn, http://vnexpress.net) 

4.1. Văn bản pháp luật nổi bật có hiệu lực trong tháng 1 

4.1.1. Năm tội bỏ án tử hình từ 2018 

Từ ngày 1/1/2018, Bộ luật Hình sự 2015 chính thức có hiệu lực, theo đó 11 tội 

danh tại Bộ luật Hình sự 1999 không còn gồm Kinh doanh trái phép; Cố ý làm trái quy 

định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Báo cáo sai trong 

quản lý kinh tế; Tảo hôn; Đăng ký kết hôn trái pháp luật. Tội Cố ý làm trái quy định 

Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng được thay thế bằng 9 tội danh mới. 

 

Nhiều tội danh sẽ không còn án tử hình theo quy định của Bộ Luật Hình sự 2015 

Nhiều tội danh khác bỏ án tử hình gồm: Cướp tài sản; Đầu hàng địch; Chống 

mệnh lệnh; Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; 

Phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia. 

4.1.2. Tăng lương tối thiểu vùng 

Nghị định số 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu 

vùng áp dụng với người lao động làm việc ở doanh nghiệp từ ngày 1/1/2018 như sau: 

Vùng một 3.980.000 đồng/tháng; vùng hai 3.530.000 đồng/tháng; vùng ba 3.090.000 

đồng/tháng; vùng bốn 2.760.000 đồng/tháng. 

http://thuvienphapluat.vn/
http://luatvietnam.vn/
http://vnexpress.net/
https://baomoi-photo-1-td.zadn.vn/w1000_r1m/17/12/31/210/24469854/1_55443.jpg
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Mức lương mới cao hơn mức cũ khoảng 180.000 - 230.000 đồng/tháng. Địa bàn 

áp dụng lương tối thiểu vùng quy định theo đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã 

và thành phố trực thuộc tỉnh. 

4.1.3. Ôtô hết niên hạn bị thu hồi 

Quyết định 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ, 

quy định ôtô và xe gắn máy sẽ tiến hành thu hồi và xử lý từ ngày 1/1/2018. Quy định 

áp dụng với mọi tổ chức, cá nhân sử dụng ôtô, trừ các trường hợp: Ôtô của quân đội, 

công an phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh; ôtô chở người đến 9 chỗ ngồi (kể cả 

chỗ người lái); ôtô chuyên dùng (có kết cấu và trang bị để thực hiện một chức năng, 

công dụng đặc biệt), rơ moóc, sơ mi rơ moóc. 

Quy định nêu rõ trách nhiệm của nhà sản xuất phải tiếp nhận sản phẩm thải bỏ 

của mình, tổ chức thu hồi sản phẩm thải bỏ do mình đã bán ra thị trường Việt Nam và 

thiết lập điểm hoặc hệ thống các điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ theo quy định. Sau đó 

tổ chức xử lý sản phẩm thải bỏ đã thu hồi theo quy định về quản lý chất thải. Khi tự thu 

hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ các nhà sản xuất sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ 

trợ theo quy định của pháp luật. 

Đối với người sử dụng có thể tự chuyển sản phẩm thu hồi đến điểm thu hồi hoặc 

chuyển giao cho tổ chức, cá nhân thu gom để vận chuyển đến các điểm thu hồi. Các tổ 

chức, cá nhân tiếp nhận phải thực hiện trách nhiệm tiếp nhận sản phẩm thải bỏ,… 

4.1.4 Mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án 

Nghị định 115/2017/NĐ-CP ngày 16/10/2017 quy định chi tiết trình tự, thủ tục, 

mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn 

trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp có hiệu lực từ 1/1/2018. 

Mức tiền nộp để bảo đảm thi hành án phạt tiền do cơ quan tiến hành tố tụng có 

thẩm quyền quyết định trong từng trường hợp cụ thể nhưng không dưới 50% và không 

cao hơn mức phạt tiền cao nhất quy định tại điều khoản được áp dụng để khởi tố, điều 

tra, truy tố, xét xử đối với pháp nhân thương mại. 

4.1.5 Người ngồi ghế sau ôtô không thắt dây an toàn bị phạt tiền 

Điều khoản "phạt tiền 100.000-200.000 với người ngồi trên ôtô không thắt dây 

an toàn tại vị trí có trang bị dây an toàn khi xe đang chạy" thuộc Nghị định 

46/2016/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ 1/1/2018. 
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Điểm mới của Nghị định này so với Nghị định 171/2013 trước đó là mọi vị trí 

đều phải thắt dây an toàn, trong khi quy định cũ chỉ bắt buộc điều này với tài xế và 

người ngồi cạnh tài xế. Quy định mới được đánh giá là chặt chẽ và cần thiết hơn so với 

trước đây, buộc người đi xe ôtô hình thành thói quen thắt dây an toàn, ý thức vốn còn 

thiếu ở Việt Nam. 

4.1.6 Tiền sử dụng đất được miễn giảm 

Nghị định 123/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền 

thuê đất, thuê mặt nước nêu rõ các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất từ 

tháng 1/1/2018, gồm: người nhận chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất từ ngày 1/7/2014 trở đi và tiếp tục thực hiện dự án sẽ được miễn, 

giảm tiền sử dụng đất cho thời gian còn lại của dự án nếu: Bên chuyển nhượng là tổ 

chức kinh tế được Nhà nước giao đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có thu tiền 

sử dụng đất; bên chuyển nhượng đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất 

và được cơ quan có thẩm quyền cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất theo pháp luật 

trước ngày 1/7/2014. 

Số tiền sử dụng đất đã được miễn, giảm không tính vào giá chuyển nhượng. 

4.1.7. Chế độ ăn, mặc, chăm sóc y tế đối với người bị tạm giữ, tạm giam 

Nghị định số 120/2017/NĐ-CP ngày 6-11-2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

về chế độ ăn, mặc, chăm sóc y tế đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam; kinh phí 

bảo đảm thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam; kinh phí bảo 

đảm chăm sóc, nuôi dưỡng đối với trẻ em dưới 36 tháng tuổi ở cùng mẹ trong cơ sở 

giam giữ; việc thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam 

là người nước ngoài. 

4.1.8. Chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ 

Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5-12-2017 về chính sách thu hút, tạo nguồn 

cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ có hiệu lực từ 20-1-2018. 

Nghị định quy định cụ thể từng đối tượng, tiêu chuẩn áp dụng chính sách thu hút, tạo 

nguồn cán bộ. 

4.1.9. Bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước về ngoại thương  

Luật Quản lý ngoại thương gồm 8 chương, 113 điều, có hiệu lực thi hành từ 

ngày 1/1/2018. Luật chủ yếu điều chỉnh công tác quản lý nhà nước về ngoại thương, 
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bao gồm: Các biện pháp quản lý, điều hành hoạt động ngoại thương có liên quan đến 

mua bán hàng hóa quốc tế; không điều chỉnh, can thiệp vào các hoạt động cụ thể của 

thương nhân, giữa các thương nhân với nhau; chỉ điều chỉnh đối tượng là hàng hóa, 

không điều chỉnh đối tượng dịch vụ. 

Lần đầu tiên, luật khẳng định quyền tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu của 

thương nhân chỉ bị hạn chế nếu thuộc các trường hợp mà luật quy định biện pháp cấm, 

tạm ngừng hoặc hạn chế xuất khẩu, nhập khẩu.  

Riêng đối tượng thương nhân là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, 

thương nhân nước ngoài không có hiện diện ở Việt Nam, luật quy định quyền, nghĩa vụ 

của các đối tượng này theo đúng cam kết trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là 

thành viên.  

Việc quy định quyền tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu tại luật là phù hợp 

với tinh thần Hiến pháp, phù hợp với tinh thần tiến bộ của Luật Đầu tư và Điều 7 Luật 

Doanh nghiệp. 

4.2 Văn bản pháp luật được ban hành trong tháng 1 

4.2.1. Quy định về các biện pháp phòng vệ thương mại 

Ngày 15/01/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 10/2018/NĐ-CP quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về biện pháp phòng vệ thương mại, 

nghị định có hiệu lực từ ngày ký. 

Một trong những nội dung được quy định cụ thể tại Nghị định này là điều kiện 

áp dụng các biện pháp tự vệ tạm thời. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương sẽ quyết 

định áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời khi có 4 yếu tố: Có sự gia tăng nhập khẩu quá 

mức của hàng hóa nhập khẩu bị điều tra; Ngành sản xuất trong nước bị thiệt hại nghiêm 

trọng hoặc bị đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng; Việc gia tăng nhập khẩu quá mức là 

nguyên nhân gây ra thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trong 

của ngành sản xuất trong nước; Việc chậm áp dụng biện pháp tự vệ gây ra thiệt hại 

nghiêm trọng hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng của ngành sản xuất trong nước 

và thiệt hại đó khó có thể khắc phục về sau. 

Biện pháp tự vệ tạm thời chỉ được áp dụng dưới hình thức thuế nhập khẩu bổ 

sung. Bộ trưởng Bộ Công Thương có thể quyết định đình chỉ áp dụng biện pháp tự vệ 

tạm thời trước thời hạn trong trường hợp cần thiết.  
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4.2.2. Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin. 

Ngày 23/01/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2018/NĐ-CP quy định 

chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin. 

      Theo đó, Nghị định này quy định chi tiết các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi để 

người khuyết tật, người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin; tiếp cận 

thông tin của công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp; mẫu phiếu yêu cầu 

cung cấp thông tin và các biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin; áp dụng đối với cá 

nhân, cơ quan, tổ chức liên quan đến việc cung cấp thông tin theo quy định của Luật 

Tiếp cận thông tin. 

       Các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi để người sinh sống ở khu vực biên giới, hải 

đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp 

cận thông tin, cụ thể: Việc cung cấp thông tin được thực hiện bằng nhiều hình thức phù 

hợp với các đối tượng, điều kiện khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm: Thông qua Cổng thông tin điện tử, 

Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước (nếu có); Thông qua hệ thống phát thanh, 

truyền hình trung ương, địa phương và các hệ thống truyền phát tin khác của địa 

phương; các chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc và các phương tiện 

thông tin đại chúng khác tại địa phương; Xây dựng tài liệu chuyên đề, tờ rơi, ấn phẩm; 

trong trường hợp cần thiết và khả thi thì có thể được chuyển tải bằng ngôn ngữ dân tộc; 

Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt cộng đồng để chia sẻ thông tin cho 

công dân; chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động cung cấp thông tin cho các khu vực biên 

giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

       Bên cạnh đó, Nghị định còn quy định cụ thể các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi 

để người khuyết tật thực hiện quyền tiếp cận thông tin; việc cung cấp thông tin theo 

yêu cầu cho công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp; các mẫu phiếu sử 

dụng trong cung cấp thông tin theo yêu cầu. 

       Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.  
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4.3 Tin tức, thời sự pháp luật (Nguồn: http://thuvienphapluat.vn, http://vov.vn, 

http://dantri.com.vn) 

4.2.1. Cuộc đối đầu lịch sử Tết Mậu Thân năm 1968 

Điểm sáng lịch sử 

Ôn lại lịch sử, hiểu biết hiện tại và hướng đến tương lai là rất cần thiết đối với 

tiếp nối lịch sử oai hùng của dân tộc. Trong lịch sử chiến tranh cách mạng và chiến 

tranh giải phóng dân tộc có nhiều điểm sáng đáng trân trọng, ghi nhớ và suy ngẫm để 

vừa định hướng, vừa tạo động lực tinh thần cho các thế hệ hôm nay. Và một trong 

những điểm sáng ấy là cuộc “Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968”. 

Thực hiện chiến lược “chiến tranh cục bộ” ở miền Nam Việt Nam, Mỹ đã huy 

động quân của nhiều nước đồng minh như: (Nam Triều Tiên, Australia, New Zealand, 

Thái Lan, Philippines…) với khoản tài chính lớn cùng với phương tiện, vũ khí khổng 

lồ. Đồng thời tiến hành mở rộng “không gian” chiến tranh ra miền Bắc bằng lực lượng 

không quân, lập lại thế làm chủ ở chiến trường miền Nam và với hy vọng như: đưa 

biên giới nước Mỹ đến vĩ tuyến 17, đè bẹp ý chí giải phóng dân tộc của quân và dân ta, 

buộc Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngồi đàm phán theo áp đặt ý đồ của Mỹ. 

Đối lập với âm mưu, thủ đoạn và hành vi ấy, là ý chí, quyết tâm giải phóng miền 

Nam thống nhất đất nước của toàn Đảng, toàn nhân dân, toàn quân ta với sức mạnh 

tổng hợp của truyền thống và hiện đại; của dân tộc và thời đại; của cả thế và lực... Tiến 

trình phát triển tất yếu diễn ra cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. 

50 năm qua, kể từ khi cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 

diễn ra đến nay đã có những nhận định, đánh giá khác nhau. Dù tiếp cận ở góc độ nào 

thì những nội dung có giá trị nổi bật nhất vẫn ở các vấn đề sau: 

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 là cuộc đụng đầu lịch 

sử lớn nhất trong đối phó với chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mỹ và chính quyền 

Sài Gòn. Nó là đòn quyết định nhất mở đầu cho quá trình bắt buộc Mỹ phải bỏ rơi 

chính quyền Việt Nam Cộng hòa, rút khỏi miền Nam Việt Nam và tiến tới kết thúc 

chiến tranh. 

Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 là biểu hiện cao nhất sự đối 

đầu lịch sử giữa hai lực lượng cách mạng và phản cách mạng “tầm thế giới” ở một 

không gian, thời gian cụ thể là chiến trường miền Nam Việt Nam. Đại diện cho phía 

http://thuvienphapluat.vn/
http://vov.vn/


Bản tin thư viện                                                     Tháng 1/2018 

 12 

phản cách mạng là Mỹ, chính quyền Việt Nam Cộng hòa, còn đại diện cho cách mạng, 

chính nghĩa là toàn thể dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Với tính cách đối đầu ấy, 

cho nên tính chất quyết liệt, một mất, một còn rất cao và kết quả là: làm thất bại hoàn 

toàn chiến lược, ý đồ, mục tiêu của Mỹ trong chiến lược “chiến tranh cục bộ” mà chúng 

đầy hy vọng. 

 

Quân giải phóng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu thân 1968 (ảnh tư liệu). 

Sự kiện này đã làm rung chuyển toàn bộ nước Mỹ và trấn động thế giới; làm cho 

giới chóp bu của Mỹ phải thay đổi nhận thức, đánh giá, và tìm cách rút khỏi miền Nam 

Việt Nam bằng các phương kế khác. Rằng chúng phải thừa nhận: trên thực tế không thể 

thắng được quân sự ở miền Nam Việt Nam. Buộc Mỹ phải dừng ném bom miền Bắc; 

chấp nhận ngồi vào bàn đám phán có lợi thế cho ta trên Hội nghị Paris về Việt Nam. 

Kiểu mẫu về nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh cách mạng 

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 là sự đấu trí cao nhất 

về tư duy chỉ đạo “nghệ thuật quân sự” giữa Mỹ và Đảng ta ở chiến trường miền Nam 

Việt Nam, giữa một bên đại diện cho nền nghệ thuật quân sự Việt Nam với một bên là 

nền nghệ thuật quân sự của Mỹ. Giá trị của nghệ thuật chiến tranh nhân dân được Đảng 

ta vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào đánh bại chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mỹ ở 

chiến trường miền Nam Việt Nam. 

Cùng vổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 là sự đấu trí cao nhất về 

tư duy chỉ đạo “nghệ thuật quân sự” giữa Mỹ và Đảng ta ở chiến trường miền Nam Việt 
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Natham gia cti côàn bộ các lực lượng chính trị của quần chúng với lực lượng vũ tranh ba 

thứ quân; kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị, ngoại giao; đánh địch trên cả 

ba vùng chiến lược, bằng ba mũi giáp công; kết hợp chiến tranh du kích với chính quy, 

kết hợp đánh lớn với vừa và nhỏ; thể hiện đánh địch bằng mưu cao, thế hiểm. 

Với tính chất tổng khởi nghĩa, tổng tiến công, tổng lực, tổng công kích…, đánh 

vào chỗ địch không ngờ, vào sào huyệt làm chúng thất điên, bát đảo. Điều đó phản ánh 

trình độ tư duy, trí tuệ của Đảng ta rất cao trong chỉ đạo chiến tranh. Có thể thấy, Tổng 

tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 là kiểu mẫu về nghệ thuật chỉ đạo chiến 

tranh cách mạng; chỉ đạo chiến tranh nhân dân độc đáo Việt Nam trong đối phó, đánh 

bại chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mỹ.  

 

4.2.2. Vụ án ông Đinh La Thăng: Bản án nghiêm khắc, cảnh báo sự lạm quyền 
HĐXX nhấn mạnh điều này khi công bố bản án đối với bị cáo Đinh La Thăng và 

21 bị cáo khác trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây 

hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt 

Nam (PVN) và Tổng Công ty xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC), sáng 22/1/2018. 

Cần thiết cảnh báo sự lạm quyền 
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Nhấn mạnh đây là vụ án kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, được dư 

luận đặc biệt quan tâm, HĐXX cho rằng, hầu hết các bị cáo đều là cán bộ chủ chốt, 

được Nhà nước và nhân dân giao quản lý nguồn tài nguyên quốc gia, giao thực hiện dự 

án công trình trọng điểm. Tuy nhiên, lợi dụng vị thế và đặc thù, ưu đãi của tập đoàn dầu 

khí, vì động cơ khác nhau mà đứng đầu là bị cáo Đinh La Thăng đã thực hiện hàng loạt 

hành vi sai phạm, gây thiệt hại cho Nhà nước và để lại nhiều hệ luỵ. 

Hậu quả của vụ án chưa nói hết được mức nghiêm trọng của vụ án. Bởi, hành vi 

của các bị cáo còn dẫn đến làm chậm tiến độ, đội vốn dự án, gây thất thoát lớn vốn của 

Nhà nước. Không chỉ bị cáo Đinh La Thăng mà kéo theo hàng loạt cán bộ vướng vòng 

lao lý, gây tổn thất đáng kể, trong đó có nhiều người là nhà khoa học trong ngành. 

HĐXX xác định, các tài liệu và lời khai của các bị cáo cho thấy bị cáo Đinh La Thăng 

biết rõ điều kiện, năng lực của PVC đang rất khó khăn nhưng bị cáo vẫn yêu cầu và chỉ 

định cho PVC làm tổng thầu thực hiện dự án Thái Bình 2 là vi phạm pháp luật về quản 

lý kinh tế. Hành vi của bị cáo thoả mãn đầy đủ của tội Cố  ý làm trái chứ không phải tội 

danh khác như ý kiến của luật sư. 

“HĐXX ghi nhận quá trình cống hiến của bị cáo Đinh La Thăng, xem xét tình 

tiết giảm nhẹ nhưng pháp luật cần được tôn trọng, công minh, bình đẳng, không loại trừ 

bất kỳ ai. Một bản án có tình có lý, tính đến cả công và tội nhưng nghiêm khắc cũng là 

sự cảnh báo cần thiết cho sự lạm dụng quyền lực và tuỳ tiện, vi phạm pháp luật gây ra 

hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho lợi ích của Nhà nước và lợi ích của nhân dân” – 

HĐXX nhấn mạnh. 

Từ nhận định trên, HĐXX tuyên phạt mức án 13 năm tù đối với bị cáo Đinh La 

Thăng. Ông Đinh La Thăng cũng bị yêu cầu liên đới bồi thường 30 tỷ đồng cho PVN. 

4.2.3. Phiên tòa xét xử vụ án tham ô tài sản tại PVP Land 

Sáng 28/1/2018, phiên tòa xét xử Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch HĐQT 

Tổng Công ty CP Xây lắp dầu khí Việt Nam - PVC) và 7 đồng phạm trong vụ án Tham 

ô tài sản xảy ra tại Công ty CP Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land) 

đã được HĐXX quyết định tạm dừng phiên tòa trong 4 ngày theo đề nghị của Viện 

kiểm sát. 

Lấy chênh lệch 49 tỷ đồng chia nhau 
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Theo cáo buộc, ngày 27/3/2010, Công ty CP dịch vụ xuyên Thái Bình Dương 

gồm 5 cổ đông sáng lập đã thống nhất ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng toàn bộ 24 

triệu cổ phần sở hữu cho Lê Hoà Bình (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng và 

dịch vụ 1/5, Công ty CP Minh Ngân) với giá hơn 20.000 đồng/cổ phần, tương đương 

52 triệu đồng/m2 đất dự án Nam Đàn Plaza. 

 

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh bị đề nghị mức án Chung thân về tội tham ô trong  

vụ án xảy ra tại PVP Land. (ảnh: TTXVN) 

Sau khi ký hợp đồng đặt cọc, Lê Hoà Bình đã ký hợp đồng chuyển nhượng cổ 

phần với từng cổ đông sáng lập của Công ty Xuyên Thái Bình Dương; Hợp đồng 

chuyển nhượng cổ phần với công ty TNHH Nam Hà Thành; Công ty cổ phần bất động 

sản Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Công ty cổ phần đầu tư Vietsan và ông Nguyễn 

Minh Quý. Những cá nhân, tổ chức này đều được ký hợp đồng theo giá như thỏa thuận 

tại hợp đồng đặt cọc. 

Riêng hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của PVP Land do Nguyễn Ngọc Sinh 

(Tổng giám đốc) ký thì chỉ chuyển nhượng với giá hơn 13.000 đồng/cổ phần (tương 

đương 34 triệu đồng/m2 đất dự án Nam Đàn Plaza); tổng giá trị hợp đồng là 191 tỉ 

đồng. Như vậy, so với giá đã được thỏa thuận trong hợp đồng đặt cọc thì tổng giá trị 

hợp đồng giảm 87 tỷ đồng. 

Kết quả điều tra về việc ký hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá trị đã xác định 

được các bị cáo Trịnh Xuân Thanh, Đinh Mạnh Thắng (nguyên Chủ tịch HĐQT Công 

ty cổ phần Đầu tư và Thương mại dầu khí Sông Đà), Thái Kiều Hương (nguyên Phó 

https://images.vov.vn/w600/uploaded/pks3wd07dsq/2018_01_25/trinh_xuan_thanh1_1516774125119_vaup.jpg
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Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vietsan), Đào Duy Phong (nguyên Chủ tịch HĐQT 

PVP Land), Nguyễn Ngọc Sinh (nguyên Tổng giám đốc PVP Land), Đặng Sỹ Hùng (đã 

mất), Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (kinh doanh tự do) đã có sự móc nối chỉ đạo thông 

đồng với các bị cáo là Lê Hòa Bình (Chủ tịch HĐQT) và Nguyễn Thị Kim Thoa (kế 

toán) của Công ty cổ phần đầu tư Minh Ngân để ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần 

với giá thấp hơn giá trị đặt cọc để chiếm đoạt tiền chênh lệch chia nhau. 

Trong đó Trịnh Xuân Thanh đã chiếm đoạt 14 tỉ đồng, Đinh Mạnh Thắng 5 tỉ 

đồng, Đào Duy Phong 8 tỉ đồng, Nguyễn Ngọc Sinh 2 tỉ đồng, Đặng Sỹ Hùng 20 tỉ 

đồng. Tổng cộng các bị cáo đã chiếm đoạt được 49 tỉ đồng trong tổng số 87 tỉ đồng. 

Trịnh Xuân Thanh có vai trò quyết định trong việc chuyển nhượng cổ phần 

Theo đại diện VKS, tại phiên tòa cũng như trong quá trình điều tra, bị cáo Trịnh 

Xuân Thanh không thừa nhận việc đã thỏa thuận, chỉ đạo bán cổ phần của PVP Land 

với giá thấp hơn giá trị thực tế để chia nhau chiếm đoạt tiền chênh lệch. 

Căn cứ vào lời khai của các bị cáo khác cũng như hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết 

luận Trịnh Xuân Thanh là người có chức vụ, quyền hạn cao nhất, có vai trò quyết định 

và chỉ đạo việc chuyển nhượng hơn 12 triệu cổ phần của PVP Land tại Công ty Xuyên 

Thái Bình Dương với giá tương đương 34 triệu đồng/m2, thấp hơn giá trị thực của dự 

án với mục đích chiếm đoạt tiền chênh lệch. Bị cáo Trịnh Xuân Thanh đã được chia 

hưởng 14 tỷ đồng từ số tiền này. 

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo có thủ đoạn che giấu hành vi phạm 

tội. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo chưa thật thành khẩn khai nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội, chỉ khai nhận một phần hành vi phạm tội của mình. 

Tuy nhiên, xét thấy lời khai của bị cáo cũng đã góp phần làm sáng tỏ một phần 

nội dung vụ án, làm rõ hành vi của các đồng phạm khác. Số tiền 14 tỷ đồng bị chiếm 

đoạt đã được bị cáo trả lại khi Thái Kiều Hương yêu cầu, VKS đề nghị cần xem xét 

giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. 

Đối với bị cáo Đinh Mạnh Thắng, tại phiên toà cũng như quá trình điều tra, bị 

cáo thừa nhận có hành vi được Thái Kiều Hương nhờ tác động đến Trịnh Xuân Thanh, 

là người quyết định cho phép chuyển nhượng cổ phần. Do đó, bị cáo đã được nhận từ 

Hương 5 tỷ đồng. 
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Với 6 bị cáo còn lại, đại diện VKS cho rằng đủ căn cứ để buộc cả 6 bị cáo tội 

tham ô tài sản trong vụ án này. 

Các bị cáo Thanh, Phong, Sinh, Thắng đều là những người có chức vụ, quyền 

hạn nhưng vì tư lợi không vượt qua được cám dỗ vật chất đã lợi dụng chức vụ, quyền 

hạn của mình để chiếm đoạt tiền của Nhà nước, vi phạm pháp luật. 

Đối với Thái Kiều Hương, Huỳnh Nguyễn Quốc Duy, Lê Hòa Bình, Nguyễn Thị 

Kim Thoa, trong quá trình hoạt động kinh doanh biết rõ hành vi vi phạm pháp luật của 

bị cáo Trịnh Xuân Thanh, Đào Duy Phong, Nguyễn Ngọc Sinh nhưng vì lợi ích cục bộ 

của cá nhân và doanh nghiệp nên vẫn đồng tình giúp sức cho hành vi phạm tội. 
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5. Có thể bạn quan tâm 

5.1. Đội tuyển U23 Việt Nam về nước trong sự chào đón nồng nhiệt 
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5.2. Khám phá truyền thống đón năm mới thú vị tại các quốc gia trên thế giới 

Thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới luôn là giây phút thiêng liêng của 

mỗi quốc gia. Với truyền thống văn hóa khác biệt, mỗi quốc gia lại chọn cho mình 

những phương thức độc đáo để nói lời tạm biệt với năm cũ và nghênh đón một sự khởi 

đầu mới. 

1. Nhật – Những ngày lễ để kết nối với Thần linh 

Ở xứ sở Phù Tang, để chuẩn bị cho ngày đầu tiên của năm mới, người Nhật sẽ 

dọn dẹp căn nhà của mình thật sạch sẽ. Họ quan niệm, công việc dọn dẹp này sẽ giúp 

mỗi người có được cả thân thể và tâm hồn tươi mới, sạch sẽ để đón chào năm mới. 

Quan trọng nhất trong những ngày đầu năm là việc chuẩn bị Kadomatsu (thang ống tre) 

để xua đuổi tà ma và đón Thần Toshigami – vị Thần của năm mới tới để ban may mắn 

cho gia đình. Bên cạnh đó, họ còn chuẩn bị chiếc vòng rơm Shimekazari để ngăn ma 

quỷ lai vãng  tới vào những ngày thiêng liêng này. Phong tục treo vòng rơm của người 

Nhật tương tự như phong tục dựng cây nêu ngày Tết của người Việt. 

Để kết thúc một năm mới, theo truyền thống, người Nhật sẽ cùng nhau ăn món 

mì Toshikoshi – soba để đánh dấu sự chuyển giao năm cũ, năm mới. Món mì này còn 

biểu trưng cho sự may mắn và trường thọ. 

Sau đó, họ sẽ lắng lòng nghe 108 tiếng chuông Chùa, 107 tiếng sẽ gióng lên vào 

năm cũ và tiếng thứ 108 sẽ gióng lên vào thời khắc đầu tiên của năm mới. Tiếng 

chuông sâu và trầm ngân vang trong không gian đêm tĩnh lặng, giúp người Nhật lắng 

lại để loại bỏ đi tất cả những gì xấu xí trong tâm hồn mình, bước vào năm mới với một 

tâm hồn thanh tịnh, sáng suốt. 

Trong những ngày đầu năm, người Nhật sẽ cùng nhau đi lễ chùa cầu cho một 

năm mới an khang. Sau đó sẽ lại quây quần bên những mâm Osechi để ăn mừng năm 

mới.  

2. Ai Cập – Cúng thần linh 

Một quốc gia khác luôn hướng về Thần linh trong những ngày đầu năm là người 

Ai Cập. Trong dịp năm mới thiêng liêng này, những người Ai Cập sẽ cúng các vị Thần 

của mình bằng những loại hạt đã thu hoạch được trong năm cũ như hạt đậu tương (đậu 

nành), đậu cô-ve, hạt linh lăng tím và lúa mì. Bên cạnh đó, những mầm cây tươi mới 

cũng được cúng tiến để tỏ lòng biết ơn đối với những ưu ái mà Thần linh đã ban tặng 
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cho con người trong năm vừa qua. Theo người Ai Cập, sự cúng tiến càng long trọng, 

thành kính, họ sẽ càng được Thần linh phù trợ cho một năm mới mùa màng tốt tươi. 

3. Anh – Đi vào xông nhà cho gia chủ không cần gõ cửa 

Tương tự như ở Việt Nam, người Anh cũng sắm sửa rất nhiều cho ngày tết. Đặc 

biệt họ sẽ mua nhiều thịt chất đầy trong các ngăn tủ và đổ đầy các hũ rượu của mình. 

Theo quan niệm truyền thống, trong nhà không có nhiều thịt rượu sẽ là một điềm không 

may mắn cho năm mới. 

Một tập tục đầu năm của người Anh là “múc nước đầu năm”. Theo truyền thống, 

vào đêm chuyển giao giữa hai năm, người dân sẽ tụ họp lại để cùng múc nước cho năm 

mới. Người nhanh nhẹn và khéo léo múc được gáo nước đầu tiên sẽ là người may mắn 

nhiều nhất trong năm đó. 

 

 

Giống như ở Anh quốc, một chàng trai tóc 

đen, lịch lãm đến xông nhà với rượu và 

phô-mai là điều mà gia đình Scotland nào 

cũng mong muốn.  

(Ảnh dẫn qua: fodors.com) 

 

Tuy nhiên, sự tranh giành chỉ dừng lại ở đây, bởi người Anh cũng sẽ tận dụng 

dịp năm mới này để đi thăm hỏi và chúc mừng nhau. Khi đến nhà của một người nào 

đó để chúc mừng, điều đặc biệt là người Anh sẽ không gõ cửa. Họ sẽ đi thẳng vào nhà 

với rất bánh ngọt và rượu làm quà. Việc xông nhà của quốc gia phương Tây này đặc 

biệt không căn cứ vào tuổi tác như nước ta mà căn cứ vào dáng vẻ bề ngoài của khách. 

Một người đàn ông với mái tóc đen, khuôn mặt vui vẻ bao giờ cũng sẽ đem lại nhiều 

may mắn hơn cho gia chủ so với một người phụ nữ tóc bạch kim có khuôn mặt u buồn. 

 

 



Bản tin thư viện                                                     Tháng 1/2018 

 21 

4. Đức – Đoán vận mệnh bằng  “chì” nóng chảy 

Đức vốn nổi tiếng là một đất nước nghiêm túc với tinh thần kỷ luật và luôn coi 

trọng sự hoàn hảo. Nhưng bạn sẽ phải bật cười trước cách mà người Đức đón mừng 

năm mới. Dịp này, các gia đình ở nông thôn Đức thương có thói quen “tiên đoán” vận 

mệnh trong năm mới bằng chì nóng chảy. Họ sẽ đổ chì nóng vào một chiếc thìa rồi thả 

vào một bát nước. Khi vớt chì lên, hình dạng của nó sẽ là lời tiên đoán cho một năm 

mới. Nếu miếng chì có hình trái tim, năm đó sẽ có một đám cưới, còn nếu có hình con 

tàu, rất có thể gia chủ sẽ có được một chuyến du lịch đáng nhớ. 

   Người Đức còn một tập tục khác, 15 phút trước giao thừa mọi người đều ngồi 

yên trên ghế, khi chuông đồng hồ điểm họ đều nhảy xuống khỏi ghế và ném một vật 

nặng ra phía sau. Tập tục này được coi là một hành động biểu trưng giúp vứt bỏ mọi 

khó khăn, hoạn nạn để bước vào năm mới. 

Ở vùng nông thôn, dịp lễ tết người Đức vẫn lưu giữ truyền thống “thi trèo cây” 

để bày tỏ nguyện ước cho một năm mới tốt đẹp hơn trong công việc và cuộc sống. 

5. Bulgari – Hắt hơi sẽ được tặng vật nuôi 

Ở Bulgari, để chào mừng năm mới, người dân sẽ quây quần bên nhau sau khi 

chuông đồng hồ điểm 12 tiếng để cùng thưởng thức một chiếc bánh kem đặc biệt làm 

riêng cho ngày này. Bên trong chiếc bánh có giấu một đồng xu, ai ăn phải đồng xu này 

sẽ là người may mắn nhất trong năm mới. Đặc biệt nhất, người Bulgari quan niệm, 

trong những ngày đầu năm, vị khách nào đến chơi và hắt hơi ở nhà họ chính là người sẽ 

mang lại cho chủ nhà rất nhiều may mắn. Để đáp lại điều may mắn được tặng, người 

chủ nhà sẽ trao tặng cho vị khách đó một chú dê hoặc một con ngựa để đáp lễ. 

6. Tây Ban Nha – Trẻ con là những “ông hoàng bà chúa” 

Trong đêm giao thừa, người Tây Ban Nha cũng sẽ đón mừng năm mới với gia 

đình. Một tập tục thú vị để lấy may của người dân xứ sở Bò tót là “ăn nho”. Trước khi 

thời khắc giao thừa đến, mọi người sẽ tranh nhau ăn những trái nho chín mọng. Ai là 

người ăn được đúng 12 trái nho khi đồng hồ điểm thời khắc đầu tiên của năm mới sẽ có 

cả 12 tháng thuận lợi chờ đón. 

Bên truyền thống ăn nho nổi tiếng, không nhiều người biết rằng, trong những 

ngày đầu năm, người Tây Ban Nha coi tiếng khóc, sự giận dỗi, cáu kỉnh của những đứa 
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trẻ là một điềm báo những điều không tốt. Vậy nên, những đứa trẻ sẽ được đáp ứng 

mọi nhu cầu để chúng có thể luôn hài lòng và vui vẻ. 

7. Ấn Độ – Tết đến phải khóc thật to 

Trái ngược hẳn với không khí rộn ràng trên thế giới, nhiều vùng trên đất nước 

Ấn Độ đón mừng năm mới bằng những giọt nước mắt. Người Ấn Độ dường như là 

những người rất thực tế khi nhận ra rằng, mỗi lần năm mới đến, là cuộc đời của họ lại 

bước gần hơn một bước về phía cuối con đường – cái chết. Vậy nên, bên cạnh việc 

chúc nhau một năm mới tốt lành, ở nhiều vùng Ấn Độ người ta sẽ ôm nhau khóc. Có lẽ 

những giọt nước mắt tiếc thương này sẽ giúp họ quý hơn những giây phút mình đang 

có và sống trọn vẹn, sâu sắc hơn trong mỗi thời khắc của năm mới. 

 

Sau khi chúc tụng nhau, mọi người sẽ dùng phấn màu, mang theo trong một 

chiếc túi nhỏ để xoa lên mặt nhau. Đây cũng là một cách thức để chúc những điều may 

mắn, tốt lành cho năm mới. Các thanh niên sẽ nghịch ngợm hơn, họ sẽ đổ đầy mực đỏ 

trong các súng phun nước để phun vào bạn bè, người thân. 

8. Bỉ – Chúc mừng năm mới vật nuôi 

Những người Bỉ có lẽ là những người nhân hậu nhất trong dịp năm mới này. Bởi 

bên cạnh việc ca hát, ăn uống mừng năm mới, dành cho nhau những lời chúc tốt lành, 

người dân Bỉ không quên những người bạn đồng hành bốn chân của mình. Sáng đầu 

năm, việc đầu tiên là họ sẽ đi đến những con vật nuôi trong gia đình như bò, ngựa, dê, 

cừu, chó, mèo… để thông báo “Năm mới đến rồi!” và dành cho chúng những lời tốt 

đẹp“Chúc một năm mới vui vẻ!”. 
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5.3. Nhìn lại một năm cầm quyền của Tổng thống Mỹ 
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5.4. Những sự kiện thiên văn có thể quan sát từ Việt Nam năm 2018 

 


