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1. Điểm tin hoạt động Tháng 11 

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 384 biểu ghi các loại. 

 Trao đổi tài liệu: nhận tài liệu trao đổi 23 tên (230 cuốn), trao đổi tài liệu với 5 đơn vị 

ký kết hợp tác: Tạp chí Luật học số 9/2018 (50 cuốn), giáo trình 29 tên (510 cuốn). 

 Biên soạn Bản tin Thư viện, Thông báo sách mới tháng 11, Bạn đọc tham khảo các 

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

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

1.2. Công tác phục vụ bạn đọc 

 Phục vụ 18.391 lượt bạn đọc vào thư viện, 2.785 lượt mượn, trả tài liệu; 1.415 lượt 

truy cập máy tính; tư vấn, hỗ trợ: 1.550 bạn đọc. Truy cập tài liệu số: 8.569 lượt 

bạn đọc. 

 Tập huấn kỹ năng thông tin bổ sung cho sinh viên K43, văn bằng 2, tập huấn sử 

dụng CSDL Heinonline cho bạn đọc có nhu cầu. 

 Tổ chức Hội nghị bạn đọc: Sáng ngày 15/11/2018, Hội nghị bạn đọc năm 2018 

của Trung tâm Thông tin Thư viện được tổ chức tại Hội trường A.402. Tham dự 

Hội nghị có PGS. TS. Vũ Thị Lan Anh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật 

Hà Nội - Chủ trì Hội nghị, Ban Giám đốc Trung tâm Thông tin thư viện, đại 

diện lãnh đạo các Khoa, Phòng ban, Trung tâm, các cộng tác viên là giảng viên, 

viên chức Trung tâm và sinh viên, học viên cao học.  

  

http://thuvien.hlu.edu.vn/
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   Hội nghị diễn ra sôi nổi với 12 lượt ý kiến của bạn đọc về việc xây dựng 

học liệu, mua sách điện tử, cơ sở dữ liệu; mở rộng phạm vi, đối tượng phục vụ, 

cung cấp dịch vụ theo yêu cầu bạn đọc; tổ chức hội thảo kết nối, hợp tác với các cơ 

sở đào tạo luật trong nước, trao đổi tài liệu, chia sẻ thư viện số và dịch vụ thư viện: 

photo, mượn tài liệu,… Trung tâm sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát 

triển các hoạt động của Thư viện trong năm 2019.                 

Tại Hội nghị, Nhà sách Dân Hiền giới thiệu, tặng cho Thư viện Trường 07 đầu 

sách tham khảo, chuyên khảo của giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội được 

Nhà sách Dân Hiền liên kết với các nhà xuất bản phát hành trong năm 2018, số 

lượng 70 cuốn. 

 

Bà Đặng Thị Hiền - đại diện Nhà sách Dân Hiền tặng sách cho Trường Đại học Luật Hà Nội 

2. Hoạt động nổi bật Tháng 12 

 Duy trì công tác phục vụ bạn đọc. 

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

thông tin: Bản tin Thư viện, Thông báo sách mới Tháng 12, Thư mục chuyên đề. 

 Tiếp tục số hóa tài liệu đợt 2. 

 Tập huấn kỹ năng thông tin cho sinh viên văn bằng 2, học viên cao học Khóa 

26. Tập huấn sử dụng Cơ sở dữ liệu Heinonline, Phần mềm ENDNOTE X7 

cho sinh viên, học viên có nhu cầu.   
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3. Giới thiệu sách 
 

PQ – chỉ số đam mê:  

Sức mạnh quyền năng nhất tạo nên thành công 

  Tác giả: Virender Kapoor 

  Nhà xuất bản: Lao động, Công ty Cổ phần sách Thái Hà  

  Năm xuất bản: 2017 

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

TS. Nguyễn Mạnh Hùng đã từng chia sẻ với bạn đọc rằng: “Nếu chúng ta có niềm 

đam mê thực sự thì chắc chắn thành công sẽ đến với chúng ta, tất cả người thành công là 

những người có niềm đam mê”. Đam mê của bạn là gì? Bạn theo đuổi niềm đam mê như 

thế nào để thành công? Hãy đọc cuốn sách “PQ – chỉ số đam mê: sức mạnh quyền năng 

nhất tạo nên thành công” của tác giả Virender Kapoor để tìm câu giải đáp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

“PQ – chỉ số đam mê: sức mạnh quyền năng nhất tạo nên thành công” giúp bạn 

hiểu được thế nào là đam mê, cách nhận diện sở thích đặc biệt, ý tưởng để khơi dậy niềm 

đam mê và áp dụng trong cuộc sống; nguyên tắc, cách thức theo đuổi niềm đam mê để đạt 

được mục tiêu. 

Từ những câu chuyện thành công của các nhân vật nổi tiếng như Sunil Bharti Mittal, 

M.F. Hussain, Thomas Edison,… tác giả khẳng định rằng những người thành công đều yêu 

thích công việc của họ; đam mê luôn đi liền với sáng tạo, nếu bạn có đam mê thì cho dù bạn 

làm việc ở bất kỳ lĩnh vực nào bạn đều có thể sáng tạo. 

Cuốn sách không những giúp bạn khơi dậy niềm đam mê của bản thân mà còn giúp 

bạn cách khơi gợi niềm đam mê, lòng nhiệt tình trong tổ chức; gia đình của mình, đặc biệt 

là đối với con trẻ. 

Mỗi nội dung của cuốn sách, có thêm phần bài tập giúp độc giả hiểu rõ vấn đề, 

nhìn nhận lại bản thân từ đó tự tìm ra niềm đam mê của chính mình. 

Sự đam mê là ngọn lửa thổi bùng lên lòng nhiệt huyết, khiến mỗi chúng ta không 

ngừng khám phá những tiềm năng vô tận ẩn sâu trong mỗi con người. Bạn hãy tối đa hóa 

chỉ số đam mê của mình để thành công và sống có ý nghĩa hơn. 
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Để làm nên sự nghiệp:  

400 điều bạn không được học ở trường 

   Tác giả: H.N Casson  

   Nhà xuất bản: Lao động 

 Năm xuất bản: 2017 

   Địa chỉ tài liệu: DSVTKM 001469-71  

                             Phòng đọc 1 - Giá Tham khảo Mác. 

  Hầu hết chúng ta đều mong muốn có được sự nghiệp thành công. Để đạt được 

điều đó, đòi hỏi chúng ta phải không ngừng nỗ lực, không ngừng học hỏi và thay đổi 

bản thân. Cuốn sách “Để làm nên sự nghiệp: 400 điều bạn không được học ở trường” 

của tác giả H.N Casson cung cấp tri thức, kỹ năng sống, bài học bổ ích trong lĩnh vực 

kinh doanh nói riêng và cuộc sống nói chung giúp bạn làm nên sự nghiệp.  

Tác giả chia sẻ kinh nghiệm của bản thân qua 400 bài học xoay quanh 12 chủ đề 

như: con người, sức khỏe, cá tính, trí thức, tư tưởng, lề lối chỉ huy, phương pháp làm 

việc. Đi kèm với từng chủ đề là những lời khuyên ngắn gọn, xúc tích, chân thành giúp 

các bạn có định hướng đúng đắn trong việc phát triển bản thân, từ đó nâng tầm phát 

triển sự nghiệp, đi đúng hướng trên con thuyền thành công, vượt qua bão táp của thương 

trường, cuộc sống. Cuốn sách sẽ truyền cảm hứng, phát triển những khả năng còn tiềm 

ẩn của chính bạn, từ đó giúp bạn gặt hái được thành công. 

  “Để làm nên sự nghiệp: 400 điều bạn không được học ở trường” không chỉ 

giúp bạn rèn luyện kỹ năng cho bản thân, nuôi dưỡng ước mơ khởi nghiệp mà còn giúp 

mỗi bạn trẻ, mỗi sinh viên bồi đắp tâm hồn và trí tuệ của mình. Đây chính là cơ hội để 

các bạn bổ sung những thiếu sót của mình, phát triển và hoàn thiện bản thân. Tác giả 

đưa ra những tình huống thực tế với cách ứng xử để vượt qua thách thức một cách khôn 

ngoan và thú vị.  

  Sách là cẩm nang hữu ích cho những ai đang có ý định lập nghiệp và muốn 

thành công trên thương trường. 
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Những biến động trong đời sống tôn giáo hiện nay  

và tác động của nó đến lối sống người Việt 

Chủ biên: PGS. TS. Đỗ Lan Hiền 

Năm xuất bản: 2017 

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật 

Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 01 – Giá: Tham khảo Mác. 

 

 Tôn giáo là một hiện tượng xã hội có ảnh hưởng nhất định đến nhiều lĩnh vực 

của đời sống xã hội. Cuốn sách “Những biến động trong đời sống tôn giáo hiện nay 

và tác động của nó đến lối sống người Việt” cung cấp cho bạn đọc cái nhìn khái quát 

về tình hình tôn giáo trên thế giới và ở Việt Nam, đánh giá tác động của tôn giáo đến 

lối sống của người Việt. 

 Mở đầu cuốn sách, tác giả trình bày các quan niệm khác nhau về lối sống; phương 

diện thể hiện và những nhân tố tác động đến sự hình thành lối sống của người Việt; làm rõ 

cơ sở lý luận và thực tiễn trong mối quan hệ giữa tôn giáo và lối sống. 

 Chương tiếp theo, khái quát tình hình tôn giáo trên thế giới hiện nay, đặc biệt ở 

khu vực Đông Á và Đông Nam Á – nơi có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam trên 

các phương diện kinh tế, chính trị và văn hóa. Giới thiệu một số tôn giáo chủ đạo ở 

Việt Nam hiện nay và làm rõ những động thái, nguyên nhân của sự biến đổi trong đời 

sống tôn giáo đang diễn ra tại Việt Nam. 

 Cuối cùng, tác giả phân tích tác động của một số tôn giáo chủ đạo ở Việt Nam 

đến lối sống của người Việt truyền thống và hiện tại qua hai giai đoạn, trước thời kỳ 

đổi mới và từ sau năm 1986 đến nay ở các khía cạnh: tác động của tôn giáo đến quan 

niệm với ứng xử với thiên nhiên, môi trường; cách thức lao động, sản xuất, kinh 

doanh; cách thức tư duy; cách giao tiếp, ứng xử; phong tục tập quán và tác động đến 

việc hình thành các chuẩn mực, hệ giá trị mới cho lối sống mới hiện nay. 

 Sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, bạn đọc quan tâm 

đến tôn giáo nói chung và các vấn đề về tôn giáo ở Việt Nam hiện nay. 



Bản tin Thư viện Tháng 11/2018 

 

6 
 

 

International law 

Tác giả: Malcom N. Shaw. 

Nhà xuất bản: Cambridge. 

Năm xuất bản: 2014. 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002683   

                         Phòng đọc 2 - Giá Luật Quốc tế (số 25). 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, khi quan hệ quốc tế phát triển mạnh mẽ cả về 

chiều rộng và chiều sâu thì việc nghiên cứu, tìm hiểu luật quốc tế càng có vai trò 

quan trọng. Bạn là nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên hay độc giả quan tâm đến 

Luật Quốc tế? Cuốn sách “International law” là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích 

dành cho bạn.  

“International law” phân tích toàn diện những vấn đề cơ bản của Luật Quốc 

tế: quyền con người, lãnh thổ và biên giới quốc gia, Luật Nhân đạo,… 

Những chương đầu của cuốn sách trình bày đặc trưng, lịch sử hình thành 

phát triển, nguồn và chủ thể của Luật Quốc tế; mối quan hệ giữa Luật quốc tế và 

pháp luật quốc gia. 

Tiếp đến, là những phân tích, đánh giá quy định của Luật Quốc tế về quyền 

con người, trách nhiệm hình sự của cá nhân, quyền công nhận của nhà nước, Chính 

phủ, lãnh thổ, Luật Biển. Tác giả cũng đề cập chi tiết đến trách  nhiệm pháp lý quốc 

tế của quốc gia, căn cứ miễn trách nhiệm pháp lý quốc tế của quốc gia, biện pháp 

hòa bình giải quyết tranh chấp quốc tế; khái quát về cơ cấu tổ chức và hoạt động 

của một số cơ quan, tổ chức quốc tế: Tòa án Công lý Quốc tế, Liên Hiệp quốc trong 

những chương cuối cuôn sách. 

Với cách trình bày khoa học, dễ hiểu, “International law” ấn bản lần thứ 7 

đã nhận được những đánh giá tích cực từ các nhà nghiên cứu, sinh viên và độc giả 

của nhiều nước trên thế giới. 
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4. Tin pháp luật  

(Nguồn: http://thuvienphapluat.vn/,  

https://infographics.vn) 

 

 

4.1. Văn bản pháp luật nổi bật có 

hiệu lực trong tháng 11 

4.1.1. Hướng xử lý với thực phẩm 

không an toàn bị thu hồi 

Theo Thông tư 23/2018/TT-BYT có 

hiệu lực từ ngày 1/11/2018, sau khi bị 

thu hồi, những thực phẩm không đảm 

bảo an toàn sẽ được xử lý theo một 

trong các hình thức sau: 

- Khắc phục lỗi ghi nhãn: Áp dụng đối 

với sản phẩm vi phạm về ghi nhãn so 

với hồ sơ tự công bố hoặc hồ sơ đăng 

ký bản công bố sản phẩm; 

- Chuyển mục đích sử dụng: Áp dụng 

với sản phẩm vi phạm có nguy cơ gây 

ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu 

dùng không sử dụng được trong thực 

phẩm nhưng có thể sử dụng vào lĩnh 

vực khác; 

- Tái xuất: Áp dụng đối với sản phẩm 

nhập khẩu có chất lượng, mức giới 

hạn an toàn không phù hợp với hồ sơ 

tự công bố hoặc hồ sơ đăng ký bản 

công bố sản phẩm hoặc gây ảnh 

hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng; 

- Tiêu hủy: Áp dụng với trường hợp 

sản phẩm có chỉ tiêu chất lượng hoặc 

mức giới hạn an toàn không phù hợp 

với hồ sơ tự công bố hoặc hồ sơ đăng 

ký bản công bố sản phẩm gây ảnh 

hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng, 

không thể chuyển mục đích sử dụng 

hoặc tái xuất. 

4.1.2. Thực phẩm chức năng cho trẻ 

em phải kê khai giá 

Ngày 12/9/2018, Bộ Y tế đã ban 

hành Thông tư 22/2018/TT-BYT quy 

định Danh mục thực phẩm chức năng 

dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc 

diện kê khai giá. 

Danh mục này bao gồm 3 loại thực 

phẩm chức năng: Thực phẩm bảo vệ 

sức khỏe; Thực phẩm dinh dưỡng y 

học; Thực phẩm bổ sung, bao gồm sản 

phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 

tháng tuổi. 

Danh mục nêu trên là cơ sở để các cơ 

quan thực hiện quản lý giá theo quy 

định của pháp luật. 

http://thuvienphapluat.vn/
https://infographics.vn/
https://luatvietnam.vn/y-te/thong-tu-23-2018-tt-byt-ve-thu-hoi-va-xu-ly-thuc-pham-khong-bao-dam-an-toan-167262-d1.html
https://luatvietnam.vn/y-te/thong-tu-22-2018-tt-byt-thuc-pham-chuc-nang-cho-tre-duoi-06-tuoi-phai-ke-khai-gia-167005-d1.html
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Cũng theo Thông tư, trước ngày 

1/7/2019, UBND cấp tỉnh phải đăng 

tải toàn bộ danh sách các sản phẩm đã 

được cơ quan quản lý an toàn thực 

phẩm cấp tỉnh cấp Giấy tiếp nhận 

đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc 

do tổ chức, cá nhân tại địa phương tự 

công bố. 

Thông tư có hiệu lực từ 1/11/2018. 

4.1.3. Hiến máu tình nguyện được 

nhận quà là dịch vụ khám, chữa bệnh 

Từ 1/11/2018, chế độ hỗ trợ đối với 

người hiến máu, bao gồm cả hiến máu 

lấy tiền và hiến máu tình nguyện 

không lấy tiền sẽ được áp dụng 

theo Thông tư 20/2018/TT-BYT của 

Bộ Y tế. 

Cụ thể, người hiến máu toàn phần tình 

nguyện được lựa chọn nhận quà tặng 

là dịch vụ khám, chữa bệnh thay vì 

chỉ được nhận quà tặng bằng hiện vật 

như trước đây. Giá trị tối thiểu của 

quà tặng như sau: 

- 100.000 đồng với người hiến một 

đơn vị máu thể tích 250ml; 

- 150.000 đồng với người hiến một 

đơn vị máu thể tích 350ml; 

- 180.000 đồng với người hiến một 

đơn vị máu thể tích 450ml. 

Thủ trưởng của đơn vị tiếp nhận máu 

có trách nhiệm công khai danh mục 

các dịch vụ và mức giá của từng dịch 

vụ để người hiến máu lựa chọn. 

4.1.4. Các trường phổ thông tiến tới 

học 2 buổi/ngày 

Đây là nội dung đáng chú ý được 

Chính phủ nêu tại Nghị định 

127/2018/NĐ-CP ngày 21/09/2018 

quy định trách nhiệm quản lý Nhà 

nước về giáo dục. 

Cụ thể, Chính phủ giao UBND cấp 

tỉnh, UBND cấp huyện bảo đảm đủ 

biên chế công chức quản lý giáo dục, 

đủ số lượng người làm việc theo đề án 

vị trí việc làm được phê duyệt, đáp 

ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng 

giáo dục, tiến tới tổ chức học 2 

buổi/ngày đối với giáo dục phổ thông. 

Chính phủ cũng nhấn mạnh, Chủ tịch 

UBND cấp xã có thẩm quyền cho 

phép thành lập, quyết định sáp nhập, 

chia, tách, đình chỉ hoạt động giáo 

dục, giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo 

độc lập. Đồng thời, có trách nhiệm chỉ 

https://luatvietnam.vn/y-te/thong-tu-20-2018-tt-byt-sua-doi-thong-tu-05-2017-tt-byt-muc-ho-tro-nguoi-hien-mau-166650-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/nghi-dinh-127-2018-nd-cp-quy-dinh-trach-nhiem-quan-ly-nha-nuoc-ve-giao-duc-167281-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/nghi-dinh-127-2018-nd-cp-quy-dinh-trach-nhiem-quan-ly-nha-nuoc-ve-giao-duc-167281-d1.html
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đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ 

chức đăng ký, huy động tối đa người 

trong độ tuổi đi học bảo đảm phổ cập 

giáo dục, xóa mù chữ, tạo điều kiện 

cho mọi người được học tập suốt đời. 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 

15/11/2018. 

4.1.5. Trường mầm non ở thành 

phố có diện tích tối thiểu 8m2/trẻ 

Đây là một trong những nội dung 

được quy định tại Nghị định 

135/2018/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 

20/11/2018. 

Cụ thể, trường mẫu giáo, mầm non và 

nhà trẻ phải được đặt tại khu dân cư 

bảo đảm các quy định về an toàn và 

vệ sinh môi trường. 

Về diện tích xây dựng, các trường nêu 

trên phải đảm bảo diện tích bình quân 

tối thiểu 12m
2
cho một trẻ em đối với 

khu vực đồng bằng, trung du và 

8m
2
 cho một trẻ đối với khu vực thành 

phố, thị xã, núi cao và hải đảo. 

Đối với các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo 

độc lập, yêu cầu đặt ra là phải có giáo 

viên trình độ đạt chuẩn; có diện tích 

phòng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ ít 

nhất 1,5m
2 
cho một trẻ, có chỗ chơi, 

có hàng rào và cổng bảo vệ an toàn cho 

trẻ em; có chiếu hoặc thảm ngồi chơi, 

giường ngủ, chăn gối màn để ngủ. 

Tại những nơi chưa có mạng lưới 

trường mầm non đáp ứng yêu cầu, các 

cá nhân có thể tổ chức nhóm trẻ 

nhưng phải đăng ký hoạt động với 

UBND xã, số lượng trẻ em trong các 

nhóm trẻ này tối đa chỉ là 7 trẻ. 

4.1.6. Không sử dụng người dưới 18 

tuổi làm công việc bức xạ 

Các cơ sở y tế không được sử dụng 

người dưới 18 tuổi để vận hành các 

thiết bị bức xạ, làm việc với các 

nguồn phóng xạ, chăm sóc người bệnh 

được điều trị bằng các đồng vị phóng 

xạ hoặc phải làm việc trong khu vực 

tiềm ẩn nguy cơ bị chiếu xạ với mức 

liều lớn hơn 1mSv/năm hoặc trong 

khu vực có nguy cơ bị nhiễm bẩn 

phóng xạ. 

Với những người bệnh điều trị thuốc 

phóng xạ I-131, được xuất viện về nhà 

khi mức hoạt động phóng xạ được 

đánh giá còn trong người không quá 

1100MBq. Khi người bệnh xuất viện, 

https://luatvietnam.vn/giao-duc/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-167673-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-167673-d1.html
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bác sĩ phải tư vấn và cung cấp văn bản 

hướng dẫn cho người bệnh về các yêu 

cầu bảo đảm an toàn bức xạ cho người 

thân, đồng nghiệp và cộng đồng. 

Nội dung trên được nêu tại Thông tư 

13/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học 

và Công nghệ, có hiệu lực từ ngày 

1/11/2018. 

4.1.7. Không sử dụng hình ảnh hút 

thuốc lá trong phim dành cho trẻ em 

Theo Thông tư 25/2018/TT-

BVHTTDL, tác phẩm sân khấu, điện 

ảnh không được sử dụng hình ảnh 

diễn viên hút thuốc lá trong các 

trường hợp sau đây: 

- Thể hiện hành vi bị nghiêm cấm và 

hành vi vi phạm nghĩa vụ của người 

hút thuốc lá, trừ trường hợp nhằm phê 

phán, lên án hành vi này; 

- Ca ngợi tổ chức, cá nhân thành công 

từ sản xuất, kinh doanh thuốc lá; 

- Thể hiện trong tác phẩm sân khấu, 

điện ảnh dành cho trẻ em; 

- Các trường hợp khác theo quy định 

của pháp luật. 

Bên cạnh đó, diễn viên chỉ được sử 

dụng thuốc lá nhằm mục đích nghệ 

thuật trong tác phẩm điện ảnh khi: 

Khắc họa hình tượng nhân vật lịch sử 

có thật; Tái hiện một giai đoạn lịch sử 

nhất định; Phê phán, lên án hành vi sử 

dụng thuốc lá; Trường hợp nhằm mục 

đích nghệ thuật khác được cơ quan có 

thẩm quyền chấp thuận trên cơ sở đề 

nghị của Hội đồng thẩm định. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 

15/11/2018. 

4.1.8. Nhà máy điện có công suất đến 

30MW được tham gia thị trường điện 

Đây là nội dung quy định tại Thông tư 

số 28/2018/TT-BCT ban hành quy 

định cụ thể các vấn đề về vận hành thị 

trường phát điện cạnh tranh, có hiệu 

lực từ ngày 15/11/2018. 

Cụ thể, đơn vị sở hữu nhà máy điện 

với công suất đặt đến 30MW, đấu nối 

lưới điện cấp điện áp từ 110kV trở lên 

được quyền tham gia thị trường điện. 

Đơn vị phải làm hồ sơ đăng ký cũng 

như chuẩn bị đầy đủ hạ tầng để đạt 

khả năng cấp được điện. Đối với nhà 

máy điện có Giấy phép hoạt động và 

công suất đặt lớn hơn 30MW phải tham 

https://luatvietnam.vn/y-te/thong-tu-13-2018-tt-bkhcn-sua-doi-quy-dinh-ve-an-toan-buc-xa-trong-y-te-167218-d1.html
https://luatvietnam.vn/y-te/thong-tu-13-2018-tt-bkhcn-sua-doi-quy-dinh-ve-an-toan-buc-xa-trong-y-te-167218-d1.html
https://luatvietnam.vn/van-hoa/thong-tu-25-2018-tt-bvhttdl-han-che-hinh-anh-dien-vien-dung-thuoc-la-trong-phim-167907-d1.html
https://luatvietnam.vn/van-hoa/thong-tu-25-2018-tt-bvhttdl-han-che-hinh-anh-dien-vien-dung-thuoc-la-trong-phim-167907-d1.html
https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/thong-tu-28-2018-tt-bct-quy-dinh-van-hanh-thi-truong-phat-dien-canh-tranh-167570-d1.html
https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/thong-tu-28-2018-tt-bct-quy-dinh-van-hanh-thi-truong-phat-dien-canh-tranh-167570-d1.html
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gia thị trường điện trong vòng 30 ngày 

kể từ ngày vận hành thương mại. 

Trường hợp nhà máy điện không duy 

trì được công suất đặt lớn hơn 30MW 

trong thời hạn 1 năm liên tục sẽ bị buộc 

chấm dứt tham gia thị trường điện. 

4.1.9. Thẩm phán bị cách chức 

không được miễn tập sự Luật sư 

Có hiệu lực từ ngày 25/11/2018, Nghị 

định 137/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị 

định 123/2013/NĐ-CP quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Luật sư với nhiều nội dung 

mới đáng chú ý. 

Trước tiên, Nghị định bổ sung thêm 

trường hợp không được miễn đào tạo 

nghề luật, miễn, giảm thời gian tập sự 

hành nghề luật sư. Cụ thể, đó là những 

người đã bị xử lý hình sự hoặc kỷ luật 

đến mức bị cách chức danh thẩm 

phán, kiểm sát viên, điều tra viên, 

kiểm tra viên, thẩm tra viên, tước 

danh hiệu công an nhân dân, tước 

quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân; 

tước học hàm, học vị giáo sư, phó 

giáo sư chuyên ngành luật. 

Cũng theo Nghị định này, Giấy đăng 

ký hoạt động của tổ chức hành nghề 

luật sư, Giấy đăng ký hành nghề luật 

sư với tư cách cá nhân sẽ bị thu hồi 

trong trường hợp tổ chức hành nghề 

luật sư, luật sư không hoạt động trở lại 

hoặc không có báo cáo về việc tiếp tục 

tạm ngừng hoạt động quá 6 tháng, kể từ 

ngày hết thời hạn tạm ngừng hoạt động. 

4.1.10. Doanh nghiệp dưới 10 lao động 

được miễn gửi thang lương, bảng lương 

Đây là nội dung mới đáng chú ý 

tại Nghị định 121/2018/NĐ-CP của 

Chính phủ sửa đổi Nghị định 

49/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Bộ luật Lao 

động về tiền lương. 

Cụ thể, Nghị định này quy định doanh 

nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được 

miễn thủ tục gửi thang lương, bảng 

lương, định mức lao động cho cơ quan 

quản lý Nhà nước về lao động cấp 

huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh 

doanh của doanh nghiệp. 

Nghị định này được ban hành ngày 

13/9/2018, có hiệu lực từ ngày 

1/11/2018. 

https://luatvietnam.vn/tu-phap/nghi-dinh-137-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-123-2013-nd-cp-huong-dan-luat-luat-su-167730-d1.html
https://luatvietnam.vn/tu-phap/nghi-dinh-137-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-123-2013-nd-cp-huong-dan-luat-luat-su-167730-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-121-2018-nd-cp-huong-dan-ve-thang-luong-bang-luong-167038-d1.html
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4.1.11. Bỏ quy định cấp phép nhập 

khẩu tự động với xe phân khối lớn 

Ngày 19/9/2018, Bộ Công Thương đã 

ra Thông tư 27/2018/TT-BCT về việc 

bãi bỏ quy định cấp Giấy phép nhập 

khẩu tự động xe gắn máy phân khối 

lớn từ 175cm
3
 trở lên. 

Theo đó, từ ngày 5/11/2018, Thông tư 

06/2007/TT-BTM hướng dẫn việc 

nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn 

từ 175cm
3
 trở lên và Điều 3 Thông tư 

số 10/2011/TT-BCT sẽ chính thức bị 

bãi bỏ. 

Trước đây, Thông tư 06/2007/TT-

BTM quy định việc nhập khẩu mô tô 

phân khối lớn được thực hiện theo 

Giấy phép nhập khẩu tự động của Bộ 

Thương mại và cấm nhập khẩu các 

loại mô tô đã qua sử dụng. 

Nay, thủ tục nhập khẩu xe gắn máy 

phân khối lớn từ 175 cm
3
 trở lên được 

thực hiện tại cơ quan hải quan theo 

các quy định hiện hành. 

4.1.12. Thương nhân đầu mối được 

trực tiếp xuất khẩu 20% lượng gạo 

trong hợp đồng 

Thông tư 30/2018/TT-BCT quy định 

chi tiết một số điều của Nghị định 

107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất 

khẩu gạo. Cụ thể, thương nhân đầu 

mối theo cơ chế luân phiên được trực 

tiếp xuất khẩu 20% lượng gạo trong 

hợp đồng tập trung, trong đó: 

Thương nhân đầu mối ký kết hợp 

đồng tập trung được thực hiện 2/3 số 

lượng 20% lượng gạo trong hợp đồng 

tập trung. Các thương nhân đầu mối 

không tham gia ký kết hợp đồng tập 

trung được phân bổ thực hiện 1/3 số 

lượng 20% lượng gạo trong hợp đồng 

tập trung. 

Thông tư có hiệu lực từ 15/11/2018. 

4.1.13. Rút ngắn thời gian cấp phép 

chứng thực chữ ký số 

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị 

định 130/2018/NĐ-CP hướng dẫn chi 

tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về 

chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ 

ký số, có hiệu lực từ ngày 15/11/2018. 

Theo Nghị định này, thời gian thẩm 

tra hồ sơ và cấp phép chứng thực chữ 

ký số được rút ngắn còn 50 ngày kể từ 

https://luatvietnam.vn/xuat-nhap-khau/thong-tu-27-2018-tt-bct-bo-quy-dinh-cap-phep-nhap-khau-tu-dong-xe-phan-khoi-lon-167153-d1.html
https://luatvietnam.vn/thuong-mai/thong-tu-30-2018-tt-bct-huong-dan-nghi-dinh-107-2018-nd-cp-ve-xuat-khau-gao-167592-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/nghi-dinh-130-2018-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-luat-giao-dich-dien-tu-ve-chu-ky-so-va-dich-vu-chung-thuc-chu-ky-so-167505-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/nghi-dinh-130-2018-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-luat-giao-dich-dien-tu-ve-chu-ky-so-va-dich-vu-chung-thuc-chu-ky-so-167505-d1.html
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ngày nhận được hồ sơ cấp phép hợp lệ 

thay vì 60 ngày như trước đây. 

Để được cung cấp dịch vụ chứng thực 

chữ ký số công cộng, tổ chức phải đáp 

ứng các điều kiện sau: 

- Có Giấy phép cung cấp dịch vụ 

chứng thực chữ ký số công cộng do 

Bộ Thông tin và Truyền thông cấp; 

- Có chứng thư số do Tổ chức cung 

cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số 

quốc gia cấp. 

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng thống 

nhất giữ nguyên thời hạn giấy phép 

cấp cho tổ chức cung cấp dịch vụ 

chứng thực chữ ký số công cộng là 10 

năm; chứng thư số cấp cho các tổ 

chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ 

ký số công cộng có thời hạn 5 năm. 

4.1.14. Phạt đến 200 triệu đồng khi 

bán hàng đa cấp bất chính 

Nghị định 141/2018/NĐ-CP được 

Chính phủ ban hành ngày 8/10/2018, 

có hiệu lực từ ngày 25/11/2018. 

Theo Nghị định này, mức phạt tiền từ 

80 - 100 triệu đồng được áp dụng với 

tổ chức thực hiện một trong các hành 

vi bán hàng đa cấp bất chính sau: 

- Yêu cầu người khác đặt cọc hoặc nộp 

một khoản tiền nhất định để được ký 

hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp; 

- Yêu cầu người khác phải mua một số 

lượng hàng hóa nhất định để được ký 

hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp; 

- Cho người tham gia bán hàng đa cấp 

nhận tiền hoặc lợi ích kinh tế khác từ 

việc giới thiệu người khác tham gia 

vào hoạt động bán hàng đa cấp mà 

không phải từ việc mua, bán hàng hóa 

của người được giới thiệu đó… 

Phạt gấp 2 lần mức phạt nêu trên nếu 

hành vi vi phạm được thực hiện trên 

địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trở lên. 

4.1.15. Hộ, cá nhân kinh doanh 

được cấp hóa đơn điện tử miễn phí 

Nghị định 119/2018/NĐ-CP được ban 

hành ngày 12/9/2019, quy định cụ thể 

về các đối tượng được cơ quan thuế 

cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử 

miễn phí, trong đó có: 

- Hộ, cá nhân kinh doanh, trừ hộ, cá 

nhân kinh doanh có doanh thu năm 

trước từ 3 tỷ đồng trở lên trong lĩnh 

vực nông nghiệp, lâm nghiệp, công 

https://luatvietnam.vn/thuong-mai/nghi-dinh-141-2018-nd-cp-sua-doi-quy-dinh-xu-phat-trong-kinh-doanh-da-cap-167755-d1.html
https://luatvietnam.vn/ke-toan/nghi-dinh-119-2018-nd-cp-ve-hoa-don-dien-tu-khi-ban-hang-hoa-cung-cap-dich-vu-166994-d1.html
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nghiệp, xây dựng hoặc 10 tỷ đồng trở 

lên lĩnh vực thương mại, dịch vụ; 

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi 

nghiệp sáng tạo và hộ, cá nhân kinh 

doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp 

trong 12 tháng, kể từ khi thành lập 

doanh nghiệp; 

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác 

xã, cá nhân kinh doanh tại địa bàn khó 

khăn, đặc biệt khó khăn; 

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo 

đề nghị của UBND cấp tỉnh, trừ doanh 

nghiệp hoạt động tại khu kinh tế, khu 

chế xuất, khu công nghiệp, khu công 

nghệ cao; 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 

1/11/2018. 

4.1.16. Thêm trường hợp tạm dừng 

cưỡng chế thuế 

Có hiệu lực từ 15/11/2018, Thông tư 

87/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính có 

nhiều nội dung mới về cưỡng chế thi 

hành quyết định hành chính thuế. 

Cụ thể, Thông tư cho phép được tạm 

dừng hoặc chưa thực hiện biện pháp 

cưỡng chế thuế nếu đến thời hạn áp 

dụng biện pháp cưỡng chế mà cơ quan 

thuế đã ban hành một trong các văn 

bản như: Thông báo nộp dần tiền thuế 

nợ; Quyết định gia hạn nộp thuế; 

Thông báo không tính tiền chậm nộp. 

Một điểm mới đáng chú ý khác là quy 

định quyết định cưỡng chế thuế được 

gửi qua mạng. Theo đó, nếu người 

nộp thuế đã có tài khoản giao dịch 

thuế điện tử thì quyết định cưỡng chế 

được gửi theo phương thức điện tử. 

Trường hợp người nộp thuế chưa có tài 

khoản giao dịch thuế điện tử thì quyết 

định cưỡng chế được giao trực tiếp hoặc 

bằng thư bảo đảm qua bưu điện. 

Thông tư này cũng sửa đổi quy định 

về thời điểm phải ban hành quyết định 

cưỡng chế. Cụ thể, sau ngày thứ 90 kể 

từ ngày số tiền thuế, tiền chậm nộp 

tiền thuế hết thời hạn nộp thuế…, 

quyết định cưỡng chế thuế sẽ được 

ban hành, thay vì quy định cụ thể 

trong ngày thứ 91 như trước đây. 

4.1.17. Trường hợp quỹ tín dụng 

nhân dân bị thu hồi giấy phép 

Theo Thông tư 23/2018/TT-NHNN, có 

7 trường hợp phải thu hồi giấy phép 

của quỹ tín dụng nhân dân, bao gồm: 

https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-87-2018-tt-btc-sua-thong-tu-215-2013-cuong-che-thi-hanh-quyet-dinh-thue-167676-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-87-2018-tt-btc-sua-thong-tu-215-2013-cuong-che-thi-hanh-quyet-dinh-thue-167676-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-23-2018-tt-nhnn-to-chuc-lai-thu-hoi-giay-phep-cua-quy-tin-dung-nhan-dan-167058-d1.html
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- Quỹ tự nguyện xin giải thể khi có 

khả năng thanh toán hết các khoản nợ 

và nghĩa vụ tài sản khác; 

- Hồ sơ đề nghị cấp phép của Quỹ có 

thông tin gian lận để đủ điều kiện 

được cấp giấy phép; 

- Quỹ hoạt động không đúng nội dung 

quy định trong giấy phép; 

- Quỹ vi phạm nghiêm trọng quy định 

về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn 

trong hoạt động; 

- Quỹ không thực hiện hoặc thực hiện 

không đầy đủ quyết định xử lý của Ngân 

hàng Nhà nước chi nhánh để bảo đảm 

an toàn trong hoạt động ngân hàng; 

- Quỹ bị chia, sáp nhập, hợp nhất, phá sản; 

- Quỹ hết thời hạn hoạt động không 

xin gia hạn hoặc xin gia hạn nhưng 

không được Ngân hàng Nhà nước chi 

nhánh chấp thuận. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 

1/11/2018. 

4.1.18. Trường hợp ngân hàng được 

cung cấp thông tin khách hàng 

Ngày 11/9/2018, Chính phủ đã ban 

hành Nghị định 117/2018/NĐ-CP quy 

định tương đối chặt chẽ về việc bảo vệ 

bí mật, thông tin khách hàng tại các 

ngân hàng. Cụ thể: 

- Ngân hàng chỉ được cung cấp thông 

tin khách hàng trong hai trường hợp: 

Tổ chức khác, cá nhân có quyền yêu 

cầu cung cấp thông tin khách hàng 

được quy định tại Bộ luật, Luật, Nghị 

quyết của Quốc hội; Có sự chấp thuận 

của khách hàng.  

- Ngân hàng không được cung cấp 

thông tin xác thực khách hàng (mã 

khóa bí mật, dữ liệu sinh trắc học, mật 

khẩu truy cập…) 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. 

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân chỉ được 

yêu cầu ngân hàng cung cấp thông tin 

khách hàng theo đúng mục đích, nội 

dung, phạm vi, thẩm quyền theo quy 

định hoặc khi được sự chấp thuận của 

khách hàng và phải chịu trách nhiệm 

về việc yêu cầu cung cấp thông tin… 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 

1/11/2018. 

https://luatvietnam.vn/tai-chinh/nghi-dinh-117-2018-nd-cp-ve-giu-bi-mat-cung-cap-thong-tin-khach-hang-cua-ngan-hang-166982-d1.html
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4.2. Văn bản pháp luật ban hành 

trong tháng 11 

4.2.1. Điều chỉnh lương hưu đối với 

lao động nữ 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 

153/2018/NĐ-CP quy định chính sách 

điều chỉnh lương hưu đối với lao động 

nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong 

giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 

có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 

đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng. 

Theo đó, từ 24/12/2018, nghị định quy 

định chính sách điều chỉnh lương hưu 

đối với lao động nữ bắt đầu hưởng 

lương hưu trong giai đoạn từ năm 

2018 đến năm 2021 có thời gian đóng 

bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 

năm 6 tháng, bị tác động bất lợi hơn 

so với lao động nam do thay đổi cách 

tính lương hưu theo quy định của Luật 

Bảo hiểm xã hội năm 2014 so với 

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006. 

Lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu 

từ ngày 1/1/2018 đến ngày 

31/12/2021 mà có từ đủ 20 năm đến 

29 năm 6 tháng tùy thuộc vào thời 

gian đã đóng bảo hiểm xã hội và thời 

điểm bắt đầu hưởng lương hưu, mức 

lương hưu được điều chỉnh bằng mức 

lương hưu tính theo quy định tại 

khoản 2 Điều 56 hoặc khoản 2 Điều 

74 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 

cộng với mức điều chỉnh. 

Mức điều chỉnh được tính bằng mức 

lương hưu tính theo quy định tại 

khoản 2 điều 56 hoặc khoản 2 Điều 74 

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 tại thời 

điểm bắt đầu hưởng lương hưu nhân với 

tỷ lệ điều chỉnh tương ứng với thời gian 

đã đóng bảo hiểm xã hội và thời điểm 

bắt đầu hưởng lương hưu. 

Mức lương hưu sau điều chỉnh là căn 

cứ để tính điều chỉnh ở những lần điều 

chỉnh lương hưu theo quy định tại 

Điều 57 Luật Bảo hiểm xã hội.  

Đối với lao động nữ bắt đầu hưởng 

lương hưu từ ngày 1/1/2018 đến ngày 

31/12/2021 mà có từ đủ 20 năm đến 

29 năm 6 tháng bắt đầu hưởng lương 

hưu trong giai đoạn từ ngày 1/1/2018 

đến ngày 30/6/2018 thì thực hiện điều 

chỉnh lương hưu theo quy định nói 

trên nêu trên trước, sau đó được điều 

chỉnh theo quy định tại Nghị định số 
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88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của 

Chính phủ về điều chỉnh lương hưu và 

trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. 

Tỷ lệ điều chỉnh tương ứng với thời 

gian đóng bảo hiểm xã hội và thời 

điểm bắt đầu hưởng lương hưu, trong 

đó mức điều chỉnh sẽ tăng dần theo 

thời gian đóng bảo hiểm, dao động từ 

7,27% đối với thời gian đóng bảo 

hiểm xã hội 20 năm và xấp xỉ 10% đối 

với thời gian đóng 25 năm. 

4.2.2. Chế độ họp trong hoạt động 

quản lý, điều hành 

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết 

định 45/2018/QĐ-TTg quy định chế 

độ họp trong hoạt động quản lý, điều 

hành của cơ quan thuộc hệ thống hành 

chính nhà nước. 

Theo Quyết định, việc tổ chức cuộc 

họp phải đảm bảo 6 nguyên tắc: 

1 - Giải quyết công việc đúng thẩm 

quyền, tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền 

hạn được giao. Cấp trên không can 

thiệp và giải quyết công việc thuộc 

thẩm quyền của cấp dưới và cấp dưới 

không chuyển công việc thuộc thẩm 

quyền lên cho cấp trên giải quyết. 

2 - Tuân thủ pháp luật, tập trung dân 

chủ; công khai, minh bạch và bảo đảm 

bí mật nhà nước theo quy định của 

pháp luật. 

3 - Tổ chức cuộc họp theo kế hoạch 

công tác hoặc khi thực sự cần thiết 

phù hợp với tính chất, yêu cầu và nội 

dung của vấn đề, công việc cần giải 

quyết; với tính chất và đặc điểm về tổ 

chức và hoạt động của từng loại cơ 

quan, đơn vị. 

4 - Xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội 

dung, thành phần tham dự; đề cao và 

thực hiện nghiêm túc trách nhiệm cá 

nhân trong chỉ đạo, chủ trì, tham dự 

cuộc họp, trách nhiệm của các cơ 

quan bảo đảm, phục vụ cuộc họp. 

5 - Lồng ghép, kết hợp các loại cuộc 

họp có nội dung liên quan với nhau 

hợp lý; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin trong việc tổ chức họp; cải 

tiến, đơn giản hoá thủ tục trong tổ 

chức cuộc họp; bảo đảm chất lượng, 

hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, không 

phô trương, hình thức. 
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6 - Không làm ảnh hưởng đến các 

hoạt động công vụ khác của cơ quan, 

tổ chức, người có thẩm quyền, việc 

tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành 

chính cho công dân và tổ chức theo 

quy định của pháp luật. 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả các 

cuộc họp và thực hành tiết kiệm chống 

lãng phí trong tổ chức họp, Quyết định 

nêu rõ thủ trưởng cơ quan thuộc hệ 

thống hành chính nhà nước có trách 

nhiệm triển khai ứng dụng khoa học và 

công nghệ, trước hết là công nghệ thông 

tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều 

hành. Việc thu thập, trao đổi, phối hợp 

xử lý thông tin chủ yếu thực hiện trên 

môi trường mạng. Tăng cường và mở 

rộng hình thức họp trực tuyến. 

 

Kiểm tra thường xuyên hoạt động của 

các cơ quan, đơn vị cấp dưới trong việc 

thực hiện các quy định của pháp luật, 

các văn bản của cấp trên, trực tiếp chỉ 

đạo, xử lý tại chỗ những công việc phát 

sinh có liên quan thuộc thẩm quyền. 

Đối với những nội dung phức tạp, cần 

có sự phối hợp của nhiều cấp, nhiều 

ngành, hoặc còn có ý kiến khác nhau 

có thể ủy nhiệm cho thủ trưởng cơ 

quan tham mưu tổng hợp họp điều 

phối trao đổi thông tin thống nhất 

phương án xử lý trước khi xem xét 

quyết định hoặc trình cấp có thẩm 

quyền xem xét, quyết định. 

Quyết định quy định cụ thể quy trình 

tổ chức cuộc họp: Xác định hình thức 

tổ chức họp; chuẩn bị nội dung cuộc 

họp; giấy mời họp; cách thức, thời 

hạn, phương thức gửi tài liệu họp; 

thành phần và số lượng người tham dự 

cuộc họp; thời gian tiến hành cuộc 

họp; trách nhiệm của người chủ trì, 

người tham dự cuộc họp; biên bản 

cuộc họp, thông báo kết quả cuộc họp. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày 

25/12/2018, thay thế Quyết định số 

114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy 

định về chế độ họp trong hoạt động của 

các cơ quan hành chính nhà nước.
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4.3. Tin tức, thời sự pháp luật (Nguồn: http://infographic.vn/, http://vov.vn)  

4.3.1. Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV hoàn thành chương trình nghị sự 

 

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


Bản tin Thư viện Tháng 11/2018 

 

20 
 

4.3.2. Từ 1/12/2018, người tham gia BHYT sẽ có thêm quyền lợi 

 

4.3.3. Những vụ cháy rừng thảm khốc ở California, Mỹ 
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5. Có thể bạn quan tâm? 

5.1. Tiềm năng công nghệ của mạng di động 5G 

 



Bản tin Thư viện Tháng 11/2018 

 

22 
 

5.2. Tình trạng ô nhiễm không khí ở các nước 

Tất cả các khu vực trên thế giới ít nhiều đều bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm không khí, 

nhưng người dân ở các thành phố thu nhập thấp bị ảnh hưởng nhiều nhất. Khu vực có 

mức ô nhiễm không khí cao nhất là Đông Địa Trung Hải và Đông Nam Á. 

 


