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1. Điểm tin hoạt động Tháng 12/2018 

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 294 biểu ghi các loại. 

 Nhận trao đổi tài liệu của Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh: 140 cuốn sách 

và tạp chí. 

 Biên soạn Bản tin Thư viện, Thông báo sách mới tháng 12, Thư mục chuyên đề 

“Quyền đối với tài sản”.  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 13.999 lượt bạn đọc đến thư viện; 8.185 lượt truy cập tài liệu số; tư 

vấn, hỗ trợ: 1.330 lượt bạn đọc; số lượng tài liệu lưu thông là 2.917 cuốn. 

 Tập huấn kỹ năng thông tin cho học viên cao học khóa 26. 

 

Ảnh: Tập huấn học viên cao học khóa 26. 

2. Hoạt động Tháng 1/2019 

 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 1/2019. 

 Duy trì công tác phục vụ bạn đọc. 

 Tập huấn kỹ năng thông tin cho học viên cao học, nghiên cứu sinh. Tập huấn sử 

dụng CSDL Heinonline, phần mềm ENDNOTE X7 cho bạn đọc có nhu cầu. 

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

 

Ủy quyền lập pháp  

- Những vấn đề lý luận và thực tiễn 

Tác giả: PGS. TS. Tô Văn Hòa, TS. Nguyễn Hải Ninh. 

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật. 

Năm xuất bản: 2017. 

Vị trí tài liệu: Phòng đọc 2 – Giá số 02. 

Ủy quyền lập pháp là việc cơ quan lập pháp của quốc gia ủy nhiệm hay nói 

cách khác là cho phép một chủ thể khác ở bên trong hoặc ngoài bộ máy nhà nước 

ban hành pháp luật dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật. 

Cuốn sách “Ủy quyền lập pháp - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” giúp 

bạn đọc hiểu rõ về lý luận, quy định pháp luật và cơ chế thực hiện ủy quyền lập 

pháp ở một số nước trên thế giới và Việt Nam. Cuốn sách gồm 3 chương: 

Chương I. Các vấn đề lý luận về ủy quyền lập pháp: trình bày khái niệm pháp 

luật, quyền lập pháp, ủy quyền lập pháp, lập pháp ủy quyền theo quan điểm của các 

học giả phương Tây, Xô Viết, Việt Nam. Tính tất yếu, đặc điểm, bản chất, mục 

đích, tiêu chí thực hiện và kiểm soát ủy quyền lập pháp là các vấn đề được trình 

bày tiếp theo. 

Chương II. Ủy quyền lập pháp ở một số quốc gia: giới thiệu lịch sử, tiêu chí, 

nguyên tắc, kiểm soát ủy quyền lập pháp ở Anh, Hoa Kỳ, Cộng hòa liên bang Đức; 

tổng kết kinh nghiệm về ủy quyền lập pháp ở các quốc gia trên. 

Chương III. Ủy quyền lập pháp và cơ chế thực hiện ủy quyền lập pháp trong 

điều kiện của Việt Nam: trình bày hai quan điểm về uỷ quyền lập pháp, cơ sở áp 

dụng khái niệm ủy quyền lập pháp ở Việt Nam; bất cập của hệ thống pháp luật Việt 

Nam hiện nay; đề xuất cơ chế thực hiện uỷ quyền lập pháp trong điều kiện nước ta.  
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Hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng  

nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay 

Tác giả: GS.TSKH. Đào Trí Úc, PGS.TS. Trương Thị Hồng Hà,… 

Năm xuất bản: 2018 

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật 

Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 02 – Giá số 01. 

Hoàn thiện hệ thống pháp luật là yêu cầu, điều kiện tiên quyết của nhà nước 

pháp quyền. Cuốn sách “Hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng nhu cầu xây dựng 

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay” do GS. TSKH. Đào 

Trí Úc, PGS. TS. Trương Thị Hồng Hà đồng chủ biên và tập thể tác giả nghiên cứu cơ 

sở lý luận, phân tích thực trạng hệ thống pháp luật Việt Nam nhằm đóng góp ý kiến 

cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay. 

Nội dung cuốn sách gồm 3 chương: 

Chương 1. Cơ sở lý luận về hệ thống pháp luật và hoạt động xây dựng, hoàn thiện 

hệ thống pháp luật trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa: khái luận về nhà nước 

pháp quyền, pháp luật, hệ thống pháp luật trong nhà nước pháp quyền; tiêu chí đánh 

giá hệ thống pháp luật và hoạt động xây dựng pháp luật; cơ sở chính trị - pháp lý của 

việc đánh giá hệ thống pháp luật Việt Nam giai đoạn 2000 – 2017. 

Chương 2: Thực trạng hệ thống pháp luật Việt Nam giai đoạn 2000 – 2017: 

đánh giá thực trạng pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước, pháp luật dân sự, kinh tế, 

hình sự, tố tụng hình sự, an sinh xã hội giai đoạn 2000 – 2017; hạn chế, bất cập của hệ 

thống pháp luật.  

 Chương 3: Yêu cầu và giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu 

xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam: tình hình 

kinh tế - x  hội giai đoạn 2016 – 2020 ảnh hưởng đến nhu cầu, định hướng xây dựng 

và hoàn thiện hệ thống pháp luật; yêu cầu và giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật 

Việt Nam hiện nay và trong giai đoạn tới. Phương hướng xây dựng, phát triển và sử 

dụng án lệ trong chiến lược đổi mới hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp ở Việt Nam; 

giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xây dựng pháp luật. 
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Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình  

theo pháp luật hình sự Việt Nam 

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Lan 

Nhà xuất bản: Tư Pháp 

Năm xuất bản: 2017 

Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 2       

                           - Giá Luật Hình sự (giá số 19) 

 

Cuốn sách “Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình theo pháp luật 

hình sự Việt Nam” của TS. Nguyễn Thị Lan nghiên cứu về các tội xâm phạm chế độ 

hôn nhân và gia đình được quy định trong Bộ luật Hình sự.  

Cuốn sách gồm 3 chương: 

Chương 1 -  Cơ sở lý luận của việc quy định các tội xâm phạm chế độ hôn nhân 

và gia đình trong Luật Hình sự: Khái niệm chế độ hôn nhân và gia đình, các tội xâm 

phạm chế độ hôn nhân và gia đình; cơ sở quy định các tội xâm phạm chế độ hôn nhân 

và gia đình; nghiên cứu so sánh quy định của Luật Hình sự của một số nước trên thế 

giới về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình. 

Chương 2 - Pháp luật hình sự Việt Nam về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và 

gia đình qua các thời kỳ: Nghiên cứu lịch sử lập pháp hình sự Việt Nam về các tội 

xâm phạm chế độ hôn nhân gia đình qua các thời kỳ: trước năm 1945, từ năm 1945 

đến trước năm 2015, các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình trong Bộ luật 

Hình sự năm 2015. 

Chương 3 - Thực tiễn áp dụng Bộ luật Hình sự năm 1999 và một số giải pháp bảo 

đảm thực thi Bộ luật Hình sự năm 2015 về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia 

đình. Từ thực tiễn áp dụng Bộ luật Hình sự năm 1999 và thực trạng về tính thống nhất 

của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các tội xâm phạm chế độ hôn nhân 

và gia đình, tác giả chỉ ra thách thức và đề xuất giải pháp bảo đảm thực thi những quy 

định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình. 
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A practical approach to criminal procedure 

 

Tác giả: John Sprack 

Nhà xuất bản: Orford University Press 

Năm xuất bản: 2015 

Vị trí tài liệu: Phòng đọc 2 - Giá số 21. 

  “A practical approach to criminal procedure” ấn bản lần thứ 15 giúp bạn đọc 

tìm hiểu thủ tục tố tụng hình sự ở Anh và xứ Wales: thủ tục tiền tố tụng, thủ tục tố 

tụng tại Tòa pháp quan, quá trình chuyển các vụ việc phạm tội nghiêm trọng tới Tòa 

án Hình sự Trung ương. 

Phần 1. Nguyên tắc tố tụng hình sự; hoạt động điều tra; công tố viên, cảnh sát, cơ 

quan công tố Hoàng gia, văn phòng luật Hoàng gia; quyết định khởi tố.   

Phần 2. Tòa pháp quan: Pháp quan và Tòa án; bảo lãnh và trả bị cáo về nơi tạm 

giam khi phiên tòa bị hoãn; thẩm quyền xét xử của Tòa án; vấn đề công khai trong 

hoạt động tố tụng hình sự; diễn biến của phiên tòa sơ thẩm; phiên tòa xét xử vị thành 

niên; quyết định hình phạt; chuyển vụ việc tới Tòa án hình sự Trung ương. 

Phần 3. Xét xử vụ án hình sự: Tòa án Hình sự Trung ương; bản cáo trạng; thủ tục 

tố tụng trước khi xét xử; bào chữa, biện hộ; bồi thẩm đoàn; diễn biến của phiên tòa; 

phán quyết của Tòa án. 

Phần 4. Kết án: Thủ tục tố tụng trước khi kết án; nghị án; hình phạt có tính giam 

giữ; các hình phạt khác. 

Phần 5. Kháng cáo và các vấn đề phát sinh: Kháng cáo bản án của Tòa án hình sự 

Trung ương, Tòa Pháp quan; vấn đề tài chính phát sinh trong hoạt động tố tụng hình 

sự: quỹ công và án phí. 

“A practical approach to criminal procedure”  là tài liệu tham khảo hữu ích dành 

cho giảng viên, sinh viên, người nghiên cứu quan tâm đến lĩnh vực Tố tụng Hình sự. 
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4. Tin pháp luật  

(Nguồn: http://thuvienphapluat.vn/,  

https://infographics.vn) 

 

 

4.1. Văn bản pháp luật có hiệu lực 

trong tháng 12 

4.1.1. Không được tổ chức họp kết 

hợp tham quan, nghỉ mát 

Một trong những nội dung nổi bật 

nhất được Thủ tướng Chính phủ nêu 

tại Quyết định 45/2018/QĐ-TTg ngày 

09/11/2018, có hiệu lực từ ngày 

25/12/2018 về chế độ họp trong hoạt 

động quản lý, điều hành của cơ quan 

thuộc hệ thống hành chính Nhà nước 

là quy định 05 trường hợp không tổ 

chức họp, trong đó có: 

- Họp kết hợp với tham quan, giao 

lưu, nghỉ mát hoặc dùng hình thức 

họp để tổ chức vui chơi, giải trí cho 

cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động; 

- Họp giải quyết các công việc thường 

xuyên trong tình hình có thiên tai hoặc 

tình trạng khẩn cấp; 

- Họp giải quyết công việc đ  được 

phân quyền, phân cấp, ủy quyền cho 

thủ trưởng cơ quan hành chính cấp 

dưới giải quyết. 

4.1.2. Có bằng trung cấp luật được 

dạy lý thuyết lái xe 

Tiêu chuẩn giáo viên dạy lái xe ô tô là 

một trong những nội dung được Chính 

phủ quy định tại Nghị định 

138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 

sửa đổi Nghị định 65/2016/NĐ-CP về 

điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo 

lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe. 

 

Cụ thể, giáo viên dạy lý thuyết phải có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên một 

trong các chuyên ngành luật, công nghệ 

ô tô, công nghệ kỹ thuật ô tô, lắp ráp ô 

tô hoặc chuyên ngành khác có nội dung 

đào tạo chuyên ngành ô tô chiếm 30% 

http://thuvienphapluat.vn/
https://infographics.vn/
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trở lên. Riêng giáo viên dạy môn Kỹ 

thuật lái xe phải có giấy phép lái xe 

tương ứng hạng lái xe trở lên. 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 

01/12/2018. 

4.1.3. Từ năm học 2018 - 2019, thêm 

một trường hợp được miễn học phí 

Đây là thông tin từ Nghị định 

145/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị 

định 86/2015/NĐ-CP về cơ chế thu, 

quản lý học phí và chính sách miễn, 

giảm học phí đến năm 2020 - 2021. 

Nghị định bổ sung thêm một trường 

hợp được miễn học phí, bên cạnh 15 

trường hợp đ  được quy định trước 

đây tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP. 

Từ năm học 2018 - 2019 (từ ngày 

01/09/2018), miễn học phí đối với trẻ 

em học mẫu giáo 5 tuổi ở vùng đặc 

biệt khó khăn có cha mẹ hoặc có cha 

hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc 

hoặc trẻ em thường trú ở x , thôn đặc 

biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và 

miền núi, các x  đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang ven biển, hải đảo. 

Nghị định này được Chính phủ ban 

hành ngày 16/10/2018, có hiệu lực từ 

01/12/2018. 

4.1.4. Mức giá cước tối đa dịch vụ 

bưu chính phổ cập 

Từ ngày 01/12/2018, mức giá cước tối 

đa dịch vụ bưu chính phổ cập được áp 

dụng theo Thông tư 12/2018/TT-BTTTT 

của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Theo đó, mức giá cước tối đa dịch vụ 

thư cơ bản (gồm cả bưu thiếp) trong 

nước cho lần lượt các nấc khối lượng 

đến 20g; trên 20g đến 100g; trên 100g 

đến 250g là 4.000 đồng; 6.000 đồng; 

8.000 đồng. Mỗi 250g tiếp theo đến 

2000g là 2.000 đồng. 

Mức giá cước tối đa cho dịch vụ thư 

cơ bản từ Việt Nam đi các nước dao 

động từ 15.000 đồng - 23.000 đồng ở 

nấc khối lượng 20g tùy thuộc vào 

quốc gia và vùng lãnh thổ,… 

Thông tư này được ban hành ngày 

15/10/2018. 

4.1.5. 27 loại phế liệu tạm ngừng 

tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu 

Bộ Công Thương đ  ban hành Thông tư 

41/2018/TT-BCT ngày 06/11/2018 về 
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Danh mục phế liệu tạm ngừng kinh 

doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu. 

Danh mục này bao gồm 27 loại phế 

liệu, trong đó có: Thạch cao; Xỉ hạt từ 

công nghiệp luyện sắt hoặc thép; Giấy 

loại hoặc bìa loại thu hồi; Tơ tằm phế 

liệu; Lông cừu hoặc lông động vật 

loại mịn hoặc thô tái chế; Phế liệu 

bông; Thủy tinh vụn và thủy tinh phế 

liệu và mảnh vụn khác. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 

20/12/2018 đến ngày 31/12/2019, 

những lô hàng phế liệu đ  làm thủ tục 

hải quan tạm nhập, chuyển khẩu trước 

ngày 20/12/2018 được tiếp tục thực 

hiện tái xuất, chuyển khẩu. 

4.1.6. Trường hợp phải kiểm tra 

xuất xứ hàng hóa tại cơ sở sản xuất 

Từ ngày 14/12/2018, việc kiểm tra, 

xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu 

tại cơ sở sản xuất được thực hiện theo 

Thông tư 39/2018/TT-BCT trong các 

trường hợp sau: 

- Cơ quan có thẩm quyền nước nhập 

khẩu đề nghị kiểm tra, xác minh tại cơ 

sở sản xuất khi kết quả kiểm tra hồ sơ, 

chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng 

hóa chưa đủ căn cứ để xác định xuất 

xứ hàng hóa hoặc khi có lý do nghi 

ngờ gian lận xuất xứ hàng hóa; 

- Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong 

nước tiến hành kiểm tra, xác minh, quản lý 

rủi ro và chống gian lận xuất xứ hàng hóa; 

- Cơ quan chức năng khác trong nước 

đề nghị phối hợp khi có lý do nghi 

ngờ hoặc phát hiện dấu hiệu gian lận 

xuất xứ hàng hóa. 

Thông tư này được ban hành ngày 

30/10/2018. 

4.1.7. Vay vốn trồng cây lâu năm 

được thỏa thuận ân hạn nợ gốc 

Đây là nội dung đáng chú ý được 

Ngân hàng Nhà nước nêu tại Thông tư 

25/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung 

Thông tư 10/2015/TT-NHNN hướng 

dẫn Nghị định 55/2015/NĐ-CP về 

chính sách tín dụng phục vụ phát triển 

nông nghiệp, nông thôn. 

Trường hợp khách hàng vay để trồng, 

chăm sóc, tái canh cây lâu năm, khách 

hàng và tổ chức tín dụng được thỏa 

thuận thời gian ân hạn nợ gốc và lãi 

phù hợp với giai đoạn kiến thiết của 

cây trồng lâu năm. 
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Theo đó, thời gian ân hạn là khoảng thời 

gian tính từ khi tổ chức tín dụng bắt đầu 

giải ngân vốn vay đến khi khách hàng 

bắt đầu trả nợ gốc và l i được thỏa thuận 

trong hợp đồng tín dụng. 

 

Thông tư này được ban hành 

24/10/2018, có hiệu lực từ ngày 

10/12/2018. 

4.1.8. Hướng dẫn xếp lương với công 

chức quản lý doanh nghiệp Nhà nước 

Nội dung chính của Thông tư 

13/2018/TT-BNV sửa đổi khoản 8 mục 

III Thông tư 79/2005/TT-BNV là 

hướng dẫn xếp lương đối với người 

giữ chức danh, chức vụ tại công ty 

TNHH một thành viên mà Nhà nước 

nắm giữ 100% vốn điều lệ được bầu cử, 

tuyển dụng, bổ nhiệm làm cán bộ, công 

chức, viên chức. 

Theo đó, xếp lương ngạch chuyên 

viên cao cấp hoặc ngạch công chức, 

chức danh nghề nghiệp viên chức 

tương đương chuyên viên cao cấp đối 

với người đ  có thời gian xếp lương ở 

ngạch này hoặc người đáp ứng đủ một 

số điều kiện. 

Các trường hợp còn lại được xếp 

lương ngạch chuyên viên hoặc ngạch 

công chức, chức danh nghề nghiệp viên 

chức tương đương ngạch chuyên viên. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 

05/12/2018. 

4.1.9. Chế độ phụ cấp ưu đãi với 

giáo viên trường công lập 

Ngày 25/10/2018, Bộ Giáo dục và 

Đào tạo đ  ban hành Thông tư 

27/2018/TT-BGDĐT sửa đổi một số 

Thông tư liên tịch về chế độ phụ cấp 

ưu đ i đối với giáo viên trực tiếp 

giảng dạy trong các cơ sở giáo dục 

công lập. 

Cụ thể, giáo viên đang trực tiếp giảng 

dạy trong các cơ sở giáo dục công lập 

ngoài việc được xếp vào các ngạch 

viên chức chuyên ngành giáo dục, đào 

tạo (các ngạch có 02 chữ số đầu của 
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mã số ngạch là 15) như quy định trước 

đây tại Thông tư liên tịch 

68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-

BLĐTBXH, còn có thể được xếp vào 

các hạng viên chức chuyên ngành giáo 

dục, đào tạo (các hạng có các ký tự đầu 

của mã số hạng là V.07). 

 

Riêng đối tượng giáo viên thuộc biên 

chế trả lương của các cơ sở giáo dục 

công lập làm nhiệm vụ Tổng phụ 

trách đội, hướng dẫn thực hành… thì 

không nhất thiết phải xếp vào các 

ngạch viên chức chuyên ngành giáo 

dục, đào tạo hoặc các hạng viên chức 

chuyên ngành giáo dục, đào tạo. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 

10/12/2018. 

4.1.10. Quy định mới về tiền lương 

ngày nghỉ lễ 

Theo Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa 

đổi, bổ sung Nghị định 05/2015/NĐ-

CP tiền lương làm căn cứ để trả cho 

người lao động trong ngày nghỉ hàng 

năm, ngày nghỉ hàng năm tăng thêm 

theo thâm niên, ngày nghỉ lễ, Tết và 

ngày nghỉ việc riêng có hưởng lương. 

Cụ thể, trong các ngày nghỉ nêu trên, 

tiền lương được tính như sau: Tiền 

lương theo hợp đồng lao động chia 

cho số ngày làm việc bình thường 

trong tháng theo quy định của người 

sử dụng lao động, nhân với số ngày 

ngày lao động nghỉ. 

Trước đây, tại Nghị định 05/2015/NĐ-

CP, tiền lương ghi trong hợp đồng lao 

động được quy định cụ thể là tiền 

lương của tháng trước liền kề. 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 

15/12/2018. 

4.1.11. Điều chỉnh lương hưu cho 

lao động nữ  

Ngày 07/11/2018, Chính phủ đ  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 từ năm 2018 đến năm 2021 

có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 

đủ 20 năm đến 29 năm 06 tháng. 
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Mức điều chỉnh sẽ được tính bằng 

mức lương hưu theo quy định của 

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 tại thời 

điểm bắt đầu hưởng lương hưu nhân 

với tỷ lệ điều chỉnh tương ứng với 

thời gian đ  đóng BHXH và thời điểm 

hưởng lương hưu. 

Cụ thể: - Nếu nghỉ hưu năm 2018, tỷ 

lệ điều chỉnh cao nhất là 12,3%; thấp 

nhất là 1,08%, tùy thuộc vào thời gian 

đ  đóng BHXH. 

- Nếu nghỉ hưu năm 2019, tỷ lệ điều 

chỉnh cao nhất là 9,23%, thấp nhất là 

0,81%, tùy thuộc vào thời gian đ  đóng 

BHXH…. 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 

24/12/2018. 

4.1.12. Tới 2022, người lao động nước 

ngoài phải đóng 8% BHXH bắt buộc 

Ngày 15/10/2018, Chính phủ ban hành 

Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định 

chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật 

An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm 

xã hội (BHXH) bắt buộc đối với 

người lao động là công dân nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam. 

Người lao động nước ngoài làm việc 

tại Việt Nam thực hiện các chế độ 

BHXH bắt buộc sau: Ốm đau; thai 

sản; bảo hiểm; tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất. 

Từ ngày 01/01/2022, hàng tháng 

người lao động nước ngoài đóng 8% 

mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí 

và tử tuất. Người lao động không làm 

việc và không hưởng tiền lương từ 14 

ngày trở lên trong tháng thì không 

đóng BHXH tháng đó, thời gian này 

không được tính để hưởng BHXH. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01/12/2018. 

4.1.13. Trường hợp được hưởng 

100% chi phí khám chữa bệnh 

Đây là một trong những nội dung 

được nêu tại Nghị định 146/2018/NĐ-

CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện 

pháp thi hành một số điều của Luật Bảo 

hiểm y tế. 

Theo Nghị định, hỗ trợ 100% chi phí 

khám chữa bệnh (KCB) đối với 5 

trường hợp, trong đó có: 

- Hỗ trợ 100% chi phí KCB đối với 

người có công với cách mạng; người 



Bản tin Thư viện Tháng 12/2018 

 

12 
 

được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội 

hàng tháng; người thuộc hộ nghèo, 

người dân tộc thiểu số ở vùng khó 

khăn, đặc biệt khó khăn; 

 

- Hỗ trợ 100% chi phí KCB tại tuyến xã 

- Hỗ trợ 100% chi phí KCB đối với 

các trường hợp chi phí cho một lần 

KCB thấp hơn 15% lương cơ sở (Hiện 

nay lương cơ sở là 1,39 triệu 

đồng/tháng). 

Đối với các trường hợp khác, mức 

hưởng bảo hiểm y tế chỉ từ 80 - 95%. 

Nghị định này được Chính phủ ban 

hành ngày 17/10/2018, có hiệu lực từ 

ngày 01/12/2018. 

4.1.14. Vi phạm quy định về bảo vệ 

động vật hoang dã 

Để hướng dẫn áp dụng Điều 234 về 

tội vi phạm quy định về bảo vệ động 

vật hoang d  và Điều 244 về tội Vi 

phạm quy định về bảo vệ động vật 

nguy cấp, quý, hiếm của Bộ luật Hình 

sự, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân 

dân tối cao đ  ra Nghị quyết 

05/2018/NQ-HĐTP. 

Nghị quyết này hướng dẫn như sau: 

Hành vi tàng trữ cá thể, bộ phận cơ 

thể không thể tách rời sự sống hoặc 

sản phẩm của động vật hoang dã, 

động vật nguy cấp, quý, hiếm có từ 

trước ngày 01/01/2018 không bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự; trừ khi tàng 

trữ nhằm mục đích buôn bán, thu lợi 

bất chính. 

Nghị quyết này được ban hành 

05/11/2018 và có hiệu lực từ ngày 

01/12/2018. 

4.1.15. Xét xử bị cáo dưới 18 tuổi, 

Thẩm phán không mặc áo choàng 

Theo Thông tư 02/2018/TT-TANDTC 

ngày 21/09/2018 của Tòa án nhân dân 

tối cao, những vụ án hình sự có bị cáo 

là người dưới 18 tuổi thuộc thẩm 

quyền của Tòa gia đình và người chưa 

thành niên sẽ được xét xử tại Phòng 

xét xử thân thiện. Khi xét xử vụ án 

này, Thẩm phán mặc trang phục làm 
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việc hành chính của Tòa án nhân dân 

và không mặc áo choàng. Phòng xử án 

được bố trí thân thiện, bảo đảm lợi ích 

tốt nhất cho người dưới 18 tuổi. 

Với vụ án có người bị hại là người 

dưới 18 tuổi bị xâm hại tình dục, bị 

bạo hành hoặc bị mua bán, Tòa án 

phải xét xử kín. Đối với những vụ án 

khác có yêu cầu của người dưới 18 

tuổi hoặc để bảo vệ bí mật đời tư cho 

người dưới 18 tuổi thì cũng có thể xử 

kín nhưng phải tuyên án công khai. 

Đặc biệt, không xét xử lưu động đối 

với vụ án hình sự có người tham gia tố 

tụng là người dưới 18 tuổi. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 

01/12/2018. 

4.2. Văn bản pháp luật ban hành 

trong tháng 12 

4.2.1. Phát hành trái phiếu doanh nghiệp 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 

163/2018/NĐ-CP quy định về phát 

hành trái phiếu doanh nghiệp. 

Theo đó, doanh nghiệp phát hành trái 

phiếu theo nguyên tắc tự vay, tự trả, 

tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử 

dụng vốn và đảm bảo khả năng trả nợ.  

Doanh nghiệp phát hành trái phiếu để 

thực hiện các chương trình, dự án đầu 

tư để tăng quy mô vốn hoạt động hoặc 

để cơ cấu lại các khoản nợ của chính 

doanh nghiệp. Mục đích phát hành 

phải được doanh nghiệp nêu cụ thể tại 

phương án phát hành trái phiếu và 

công bố thông tin cho nhà đầu tư đăng 

ký mua trái phiếu theo quy định tại 

Nghị định này.  

 

Việc sử dụng vốn huy động được từ 

phát hành trái phiếu phải đảm bảo 

đúng mục đích theo phương án phát 

hành và nội dung công bố thông tin 

cho nhà đầu tư.  

Đối với phát hành trái phiếu xanh, 

ngoài việc tuân thủ quy định nêu trên, 

nguồn vốn từ phát hành trái phiếu 

được hạch toán, quản lý theo dõi riêng 

và giải ngân cho các dự án bảo vệ môi 
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trường theo phương án phát hành đ  

được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

Nghị định quy định rõ việc mua lại trái 

phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu. Cụ 

thể, doanh nghiệp phát hành được mua 

lại trái phiếu trước hạn hoặc hoán đổi trái 

phiếu để giảm nợ hoặc cơ cấu lại nợ.  

Trường hợp dự kiến trái phiếu phát hành 

có thể được mua lại trước hạn hoặc hoán 

đổi trái phiếu, doanh nghiệp phát hành 

phải nêu cụ thể tại bản công bố thông tin 

trước đợt phát hành về việc mua lại trước 

hạn hoặc hoán đổi trái phiếu.  

Chậm nhất 15 ngày làm việc trước khi 

tổ chức mua lại trái phiếu trước hạn, 

hoán đổi trái phiếu, doanh nghiệp phát 

hành phải công bố, công khai thông 

tin về việc mua lại trước hạn, hoán đổi 

trái phiếu bao gồm: Phương thức tổ 

chức mua lại, hoán đổi; điều kiện, 

điều khoản của việc mua lại, hoán đổi; 

khối lượng trái phiếu mua lại, hoán đổi 

cho chủ sở hữu trái phiếu theo phương án 

mua lại trái phiếu trước hạn hoặc hoán 

đổi trái phiếu đ  được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt.  

Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phê 

duyệt, chấp thuận phương án phát hành 

trái phiếu là cấp có thẩm quyền phê 

duyệt, chấp thuận phương án mua lại trái 

phiếu trước hạn hoặc hoán đổi trái phiếu. 

4.2.2. Điều lệ tổ chức và hoạt động 

của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch 

Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch (Quỹ) là 

quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân 

sách, hoạt động theo mô hình công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều 

lệ, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch là đại diện chủ sở hữu. 

Chức năng, nhiệm vụ của Quỹ là xây 

dựng kế hoạch, bố trí kinh phí tổ chức 

triển khai hoạt động xúc tiến du lịch 

và hỗ trợ các hoạt động phát triển du 

lịch theo quy định của Luật Du lịch, 

phù hợp với chiến lược và quy hoạch 

phát triển du lịch Việt Nam. 
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Quản lý, sử dụng các nguồn ngân sách 

nhà nước cấp, các nguồn tài trợ, đóng 

góp tự nguyện của doanh nghiệp, tổ 

chức, cá nhân trong nước và nước ngoài, 

các nguồn hợp pháp khác để triển khai 

các hoạt động của Quỹ; có trách nhiệm 

kiểm tra, giám sát, đánh giá các nhiệm 

vụ do Quỹ bố trí kinh phí; thực hiện chế 

độ báo cáo, quản lý tài chính, kế toán, 

kiểm toán và các quy định liên quan đến 

hoạt động của Quỹ. 

Chịu sự thanh tra, kiểm tra, kiểm 

toán của các cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền theo quy định 

của pháp luật. 

Cơ cấu tổ chức của Quỹ bao gồm: 

Chủ tịch Quỹ; Giám đốc Quỹ và bộ 

máy giúp việc; Kiểm soát viên. 

Vốn điều lệ của Quỹ là 300 tỷ đồng, 

được ngân sách trung ương cấp trong 

3 năm đầu sau khi thành lập. Việc cấp 

vốn thực hiện sau khi Quỹ có các văn 

bản pháp lý của cấp có thẩm quyền ban 

hành về tổ chức, bộ máy, chế độ kế toán. 

Kinh phí hoạt động hằng năm do ngân 

sách trung ương cấp bằng 10% tổng 

số thu nộp ngân sách hằng năm từ 

nguồn thu phí cấp thị thực và các giấy 

tờ có liên quan đến xuất cảnh, nhập 

cảnh Việt Nam cho người nước ngoài 

và bằng 5% tổng số thu nộp ngân sách 

hằng năm từ nguồn thu phí thăm quan. 

4.2.3. Quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực hàng không 

Nghị định 162/2018/NÐ-CP quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực hàng không dân dụng vừa được 

Chính phủ ban hành, hành vi đe dọa, 

lăng mạ nhân viên hàng không, hành 

khách trên tàu bay sẽ bị phạt tiền từ ba 

đến năm triệu đồng. 

 

Mức phạt này cũng áp dụng đối với 

một trong các hành vi: có cử chỉ, lời 

nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, 

xúc phạm danh dự, nhân phẩm của 

nhân viên hàng không, hành khách 

hoặc người khác tại cảng hàng không, 
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sân bay; thuê, lôi kéo hoặc xúi giục 

người khác đánh nhau hoặc đánh nhau 

tại cảng hàng không, sân bay mà chưa 

đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Bên cạnh đó, đối với các hành vi như: 

xâm nhập trái phép vào tàu bay; hành 

hung thành viên tổ bay, hành khách, 

người khác trên tàu bay hoặc đưa vật 

phẩm nguy hiểm trái phép lên tàu bay 

mà chưa đến mức bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự;... sẽ bị phạt tiền từ 15 

đến 20 triệu đồng.  

4.2.4. Quy định đối tượng thủy sản 

nuôi chủ lực 

Ngày 13/12/2018, Thủ tướng Chính 

phủ đ  ra Quyết định 50/2018/QĐ-

TTg quy định đối tượng thủy sản nuôi 

chủ lực. 

Quyết định này quy định chi tiết khoản 4 

Điều 38 Luật Thủy sản về đối tượng thủy 

sản nuôi chủ lực. Cụ thể, 03 đối tượng 

thủy sản nuôi chủ lực gồm: Tôm sú; 

Tôm thẻ chân trắng; Cá tra. 

Theo đó, đối tượng thủy sản nuôi chủ 

lực phải đáp ứng các tiêu chí sau: 

- Thuộc Danh mục loài thủy sản được 

phép kinh doanh tại Việt Nam; 

- Tạo ra nhiều việc làm và thu nhập 

cao cho người lao động; phát huy hiệu 

quả tài nguyên, điều kiện tự nhiên của 

đất nước và có khả năng thích ứng với 

biến đổi khí hậu; 

 

- Có năng suất và hiệu quả sản xuất 

cao; có khả năng thu hút đầu tư để tạo 

ra vùng sản xuất hàng hóa tập trung 

quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; 

- Tạo sản phẩm có giá trị gia tăng cao; 

có khả năng cạnh tranh với đối tượng 

thủy sản của quốc gia khác trên thị 

trường nội địa và xuất khẩu, trong đó 

giá trị xuất khẩu tối thiểu đạt 100 triệu 

USD/năm. 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 

30/01/2019. 

 

 

https://luatvietnam.vn/nong-nghiep/quyet-dinh-50-2018-qd-ttg-quy-dinh-doi-tuong-thuy-san-nuoi-chu-luc-169436-d1.html
https://luatvietnam.vn/nong-nghiep/quyet-dinh-50-2018-qd-ttg-quy-dinh-doi-tuong-thuy-san-nuoi-chu-luc-169436-d1.html
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4.3. Tin tức, thời sự pháp luật (Nguồn: http://infographic.vn/, http://vov.vn)  

4.3.1. Sai phạm của hai cựu Phó chủ tịch TP HCM vừa bị bắt 

Nhiều khu đất đắc địa bậc nhất Sài Gòn bị rơi vào tay tư nhân do nhóm l nh 

đạo thành phố ký duyệt, bỏ qua các quy định. 

  

http://infographic.vn/
http://vov.vn/
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4.3.2. Tuyên án vụ án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á 

Xét xử sơ thẩm từ ngày 27/11/2018, vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn 

chiếm đoạt tài sản", "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây 

hậu quả nghiêm trọng", “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại 

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DAB), ngày 20/12, Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh đ  tuyên án đối với 26 bị cáo. 
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4.3.3. Mỹ chuẩn bị rút toàn bộ binh sĩ khỏi Syria 
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5. Có thể bạn quan tâm? 

5.1. Những phong tục Giáng sinh kỳ 

lạ của các nước trên thế giới 

Là một lễ hội lớn của những 

người Thiên Chúa giáo, ngày nay 

Giáng sinh đ  trở nên phổ biến ở nhiều 

quốc gia. Cùng khám phá những phong 

tục đón Giáng sinh kì lạ tại các nước 

trên Thế giới. 

1. Nhật:  

 

Người Nhật kiêng kị việc tặng hay gửi 

cho nhau bằng những tấm thiệp đỏ vì 

quan niệm rằng, chỉ những tờ cáo phó 

mới mang màu sắc đó. Do đó, thay vì 

tấm thiệp màu đỏ như nhiều nước khác, 

họ sẽ tặng nhau tấm thiệp màu trắng 

như những bông tuyết, mang ý nghĩa 

tượng trưng cho sự trong sạch. 

2. Catalonia, Tây Ban Nha:  Trước 

Giáng sinh, người dân tại Catalonia 

(Tây Ban Nha) sẽ trang trí một khúc gỗ 

nhỏ như một nhân vật hoạt hình với 

chiếc mũ xinh xắn và miệng cười thật 

tươi. “Khúc gỗ” sinh động này xuất 

hiện trong mỗi gia đình vào khoảng hai 

tuần trước lễ Giáng sinh và được chăm 

sóc một cách đặc biệt với khẩu phần ăn 

hàng ngày, gồm bánh kẹo và hoa quả. 

Vào đêm Giáng sinh, các thành viên 

trong gia đình sẽ dùng chiếc gậy đánh 

vào nhân vật bằng gỗ này và cùng nhau 

ngân nga bài hát mừng Giáng sinh 

truyền thống. 

 

3. Áo:  

 

Lễ Giáng sinh ở các nước khác, những 

đứa trẻ ngoan sẽ được nhận phần 

thưởng của ông già Noel, nhưng người 

Áo lại có cách đón Giáng sinh độc đáo 
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hơn. Những người đàn ông trẻ tuổi sẽ 

hóa thân thành ác quỷ Krampus cầm 

gậy và roi để đuổi đánh và trừng phạt 

những đứa trẻ hư có tên trong danh 

sách “đen” của ông già Noel. Đây là 

một phong tục bắt nguồn từ vùng miền 

núi Alps nước Đức và lan rộng ra khắp 

Hungary, Bavaria, Slovenia đặc biệt 

phổ biến ở Áo. 

4. Caracas, Venezuela: Đến với Caracas 

(Venezuela), du khách sẽ được trải 

nghiệm cảm giác khác lạ khi đến nhà 

thờ vào dịp Giáng sinh. Tất cả các con 

phố ngừng hoạt động giao thông cơ 

giới, thay vào đó, mọi người sẽ trượt 

pa-tanh để tham dự thánh lễ. 

5. Anh:  

 

Một trong những món ăn không thể 

thiếu trong lễ Giáng sinh của người 

Anh là bánh pudding. Điểm đặc biệt là 

khi làm chiếc bánh này, người Anh có 

truyền thống ước một điều trong lúc 

trộn các nguyên liệu lại với nhau theo 

chiều kim đồng hồ để điều ước đó trở 

thành sự thật. 

6. Bồ Đào Nha: Lễ Giáng sinh là dịp lễ 

để người dân toàn tụ và sum họp, 

nhưng ở Bồ Đào Nha thì đây lại là dịp 

để tưởng nhớ các thành viên đ  quá cố. 

Mỗi gia đình tại Bồ Đào Nha luôn dành 

một chỗ trống trên bàn ăn với hàm ý để 

cho người thân với mong muốn những 

người thân yêu của họ sẽ mang lại may 

mắn cho gia đình. 

7. Ấn Độ: Ấn Độ chỉ có một phần nhỏ 

dân số theo đạo Kito và họ đón Giáng 

sinh theo cách riêng. Thay vì trang trí 

cây thông Noel rực rỡ như nhiều nước 

khác trên thế giới thì ở đây, họ lại trang 

trí trên cây chuối. 

8. Thụy Điển: 

 

Ở thị trấn Gavle, Thụy Điển, sau khi đêm 

Noel kết thúc, mọi người sẽ đốt một con 
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dê bằng rơm khổng lồ (biểu tượng Giáng 

sinh của người Scandinavia từ nhiều thế 

kỷ qua) để ăn mừng. 

9. Ucraina: Khác với cách trang trí ở 

các quốc gia khác, người Ucraina 

thường gắn thêm một con nhện và 

mạng nhện giả lên cây thông Noel. 

Người ta tin rằng, tấm mạng nhện xuất 

hiện vào buổi sáng ngày Giáng Sinh sẽ 

mang lại may mắn. 

 

10. Ý:  

 

Vào dịp lễ Giáng sinh, tất cả trẻ em đều 

háo hức đòn ông già Noel trong bộ đồ 

đỏ nhưng ở Ý, họ lại chờ đợi một bà 

phù thủy mang những món quà đáng 

yêu mà chúng ưa thích. 

11. Latvia: Đến với Latvia, du khách sẽ 

được trải nghiệm cảm giác vô cùng thú 

vị khi được tham gia lễ hội này ngay 

trên đường phố. Người dân Latvia có 

một phong tục kỳ lạ là những diễn viên 

kịch câm sẽ đeo mặt nạ theo thứ hạng 

được sắp xếp, thường gặp nhất là: mặt 

nạ gấu, ngựa, dê, dân gipxi, buồn cười 

hơn nữa là mặt nạ giả thây ma để đi dạo 

và diễn “kịch câm”. 

 

12. Na Uy: Một phong tục khá kì lạ ở 

Na Uy trong ngày Noel là tất cả những 

chiếc chổi trong các gia đình đều bị 

giấu đi. Người Na Uy tin rằng, phù thủy 

và những linh hồn xấu xa sẽ thoát ra 

trong lễ Giáng Sinh, lấy cắp những 

chiếc chổi để bay lên trời.  
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5.2. Tuyên 12 kỷ lục thế giới thể hiện độ giàu có không tưởng của Dubai 
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