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1. Điểm tin hoạt động Tháng 2/2018 

 Duy trì công tác phục vụ bạn đọc: phục vụ 1.905 lượt bạn đọc tại Phòng đọc, 836 

lượt tài liệu lưu thông tại Phòng mượn, 891 lượt lưu thông tài liệu số. 

 Bổ sung tài liệu, cập nhật cơ sở dữ liệu thư mục: 188 biểu ghi sách, giáo trình, 

bài viết tạp chí. 

 Biên soạn Bản tin Thư viện Tháng 2/2018. 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 3/2018 

 Duy trì công tác phục vụ bạn đọc. 

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

phẩm thông tin: Bản tin Thư viện, Thư mục chuyên đề và Thông báo sách mới 

Tháng 3/2018. 

 Tập huấn sử dụng Cơ sở dữ liệu Heinline cho bạn đọc có nhu cầu. 
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3. Giới thiệu sách mới 

 

Xây dựng xã hội học tập – Cách tiếp cận mới 

cho tăng trưởng, phát triển và tiến bộ xã hội 

 

  Tác giả: Joseph E. Stiglitz, Bruce C. Greenwald 

  Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật 

  Năm xuất bản: 2017 

  Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 1    

                             Giá Tư tưởng Hồ Chí Minh.                     

Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ và bùng nổ thông tin cùng với 

xuất hiện tri thức mới đòi hỏi con người không ngừng học tập để bắt kịp với đà phát 

triển của xã hội. Trước tình hình đó, xây dựng xã hội học tập đang là nhiệm vụ trọng 

tâm của các quốc gia trên thế giới nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao 

chất lượng cuộc sống. 

Dựa trên lý thuyết tăng trưởng hiện đại của Robert Solow và tư tưởng học tập 

thông qua thực tiễn của Arrow, Joseph E. Stiglitz và Bruce C. Greenwald đã biên soạn 

cuốn sách “Xây dựng xã hội học tập – Cách tiếp cận mới cho tăng trưởng, phát triển 

và tiến bộ xã hội” 

Cuốn sách nêu bật tầm quan trọng của việc học tập; phân tích việc xây dựng 

doanh nghiệp học tập, môi trường học tập và sự tác động của cấu trúc thị trường đến 

khả năng học tập và sáng tạo của doanh nghiệp. Từ lý thuyết cạnh tranh của 

Schumpeter và khả năng học tập trong nền kinh tế đóng, tác giả khẳng định: Chính phủ 

có vai trò quan trọng trong việc hình thành một nền kinh tế đổi mới và xây dựng xã hội 

học tập. Để xây dựng thành công xã hội học tập, tác giả đưa ra hệ các giải pháp ở tất cả 

các lĩnh vực từ thương mại và công nghiệp, tài chính, đầu tư đến xây dựng hệ thống 

quyền sở hữu trí tuệ chặt chẽ và chuyển đổi xã hội nhằm tạo động lực cho việc học tập 

và sáng tạo. 

Xã hội học tập được tạo lập, nền kinh tế năng suất cao được hình thành, khi đó 

chất lượng sống của người dân không ngừng được nâng cao. 
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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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Luật Kinh tế 

 

  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Dung (chủ biên) 

  Nhà xuất bản: Lao động 

  Năm xuất bản: 2017 

  Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 2,  Giá        Giá 08                    

                             Phòng mượn 2, Giá         Giá 04.                     

Luật Kinh tế là tổng thể các quy định pháp luật do nhà nước ban hành hoặc 

thừa nhận để điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong quá trình tổ chức, quản lý và 

tiến hành hoạt động kinh doanh. 

Nhằm cung cấp những kiến thức pháp luật cho hoạt động kinh doanh, TS. 

Nguyễn Thị Dung và tập thể giảng viên Bộ môn Luật Thương mại – Trường Đại 

học Luật Hà Nội biên soạn cuốn sách chuyên khảo “Luật Kinh tế”. 

Cuốn sách gồm 21 chương, chia làm 4 phần: 

Phần thứ nhất, tổng quan về Luật Kinh tế trong nền kinh tế thị trường ở Việt 

Nam: khái niệm, chủ thể, nguồn và nội dung cơ bản của Luật Kinh tế. 

Phần thứ hai, pháp luật về các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế: khái niệm, 

đặc điểm, cách thức tổ chức quản lý và phòng tránh rủi ro pháp lý của các chủ thể 

kinh doanh: doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ 

phần,…; pháp luật về giải thể và phá sản doanh nghiệp. 

Phần thứ ba, pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư, cạnh tranh và hợp đồng 

trong kinh doanh.  

Phần thứ tư, giải quyết tranh chấp trong thương mại. Các hình thức giải quyết 

tranh chấp trong thương mại: thương lượng, hòa giải, trọng tài thương mại, tại Tòa 

án và việc áp dụng chế tài hợp đồng trong giải quyết tranh chấp thương mại. 

Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích đối với doanh nhân, nhà quản lý, sinh 

viên và bạn đọc muốn tìm hiểu về Luật Kinh tế. 
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                Dimensions of Evidence in 

European Civil Procedure 

Biên soạn: Vesna Rijavec, Tomaž Keresteš, Tjaša 

Ivanc 

Nhà xuất bản: Wolters Kluwer 

Năm xuất bản: 2016 

Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc  02 – Giá sách số 19. 

 

 

Chứng cứ là chế định quan trọng trong pháp luật Tố tụng dân sự. Việc nghiên 

cứu chứng cứ rất có ý nghĩa nhằm giải quyết đúng đắn vụ án. Cuốn sách 

“Dimensions of Evidence in European Civil Procedure” do Vesna Rijavec, Tomaž 

Keresteš  và Tjaša Ivanc biên soạn giới thiệu với bạn đọc những nội dung về chứng 

cứ trong Luật Tố tụng dân sự ở Châu Âu. 

Cuốn sách được chia thành 8 chương: 

Chương 1: Luật Chứng cứ trong bối cảnh quốc tế: giới thiệu chung; các thuật ngữ 

liên quan đến chứng cứ; quy định về chứng cứ trong các nguyên tắc, quy tắc của Tố 

tụng dân sự quốc tế. 

Chương 2 - 3: Chứng cứ trong Tố tụng dân sự ở Châu Âu và nguyên tắc cơ bản của 

hoạt động thu thập chứng cứ. 

Chương 4: Phương tiện chứng minh: Lời khai của nhân chứng; ý kiến của 

chuyên gia. 

Chương 5: Chứng cứ không hợp pháp. 

Chương 6: Một số vấn đề khác: trở ngại trong giải quyết tranh chấp ở Châu Âu; rào 

cản về ngôn ngữ trong quá trình xét xử; sử dụng công nghệ thông tin trong thu thập 

chứng cứ; bảo vệ chứng cứ. 

Chương 7 - 8: Một số vấn đề về Luật Tố tụng dân sự và Luật Chứng cứ ở Châu Âu; 

đánh giá các nguyên tắc chứng cứ của Châu Âu (EER). 

“Dimensions of Evidence in European Civil Procedure” là tài liệu tham 

khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu và bạn đọc muốn tìm hiểu về chứng cứ trong 

hoạt động Tố tụng dân sự. 
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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 2 

4.1.1. Điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội 2018 

Từ ngày 15/02/2018, Thông tư 32/2017/TT-BLĐTBXH về quy định mức điều chỉnh 

tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội bắt đầu có hiệu lực thi hành. 

Theo đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội và mức điều chỉnh thu 

nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội trong năm 2018 là 1,00. 

 

 

4.1.2. Quy định về chữ ký số trên văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước 

Theo quy định mới, việc ký số được thực hiện thông qua phần mềm ký số và được 

thông báo thành công hoặc không thành công khi ký trên văn bản điện tử. 

 

http://thuvienphapluat.vn/
http://luatvietnam.vn/
http://vnexpress.net/
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-32-2017-TT-BLDTBXH-muc-dieu-chinh-tien-luong-va-thu-nhap-thang-da-dong-bao-hiem-xa-hoi-373885.aspx
https://baomoi-photo-3-td.zadn.vn/w1000_r1m/18/02/01/105/24819689/1_231663.jpg
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Thông tư 41/2017/TT-BTTTT quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong 

cơ quan nhà nước sẽ có hiệu lực từ 5.2.2018. Ảnh IT. 

Trường hợp quy định người có thẩm quyền ký số trên văn bản điện tử, thông qua 

phần mềm ký số thì người có thẩm quyền sử dụng khóa bí mật cá nhân để thực hiện việc 

ký số vào văn bản điện tử. 

Trường hợp cơ quan, tổ chức ký số trên văn bản điện tử thông qua phần mềm ký số 

thì văn thư được giao sử dụng khóa bí mật con dấu của cơ quan, tổ chức để thực hiện việc 

ký số vào văn bản điện tử. 

Thông tư 41/2017/TT-BTTTT quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong 

cơ quan nhà nước sẽ có hiệu lực từ 5.2.2018. 

4.1.3. 6 trường hợp cần trưng cầu giám định trong vụ án kinh tế 

Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP quy định ngoài 

những trường hợp bắt buộc theo Điều 206 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 thì cơ quan tiến 

hành tố tụng có thể trưng cầu giám định trong vụ án kinh tế những trường hợp cần thiết như: 

- Xác định chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ của tài sản, hàng hóa, hàng giả, hàng thật, 

hàng cấm; 

- Truy nguyên về tài liệu, đồ vật, chữ ký, chữ viết, con dấu, dấu vết, dữ liệu điện tử; 

- Xác định tính chính xác của các dụng cụ cân, đo, đong, đếm và các máy móc, thiết 

bị khác; 

- Xác định hành vi vi phạm trong lĩnh vực đầu tư; 

- Gặp khó khăn khi xác định mức độ thiệt hại do hành vi vi phạm trong lĩnh vực đầu tư gây ra; 

- Xác định hành vi vi phạm về thuế, tài chính,… và các lĩnh vực khác xét thấy cần thiết 

phải thực hiện giám định. 

Việc trưng cầu giám định trong những trường hợp trên chỉ thực hiện khi chưa có đủ 

chứng cứ để chứng minh hành vi, tính chất, mức độ thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra. 

4.1.4. Khai thác tàu thuyền quá niên hạn sẽ bị phạt tới 75 triệu đồng 

Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 142/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực hàng hải. 

Theo đó, đối với hành vi khai thác tàu thuyền quá niên hạn sử dụng sẽ bị xử phạt 

như sau: 

- Phạt tiền từ 65 - 75 triệu đồng đối với nhà hàng nổi, khách sạn nổi, phương tiện lưu trú 

du lịch ban đêm; 
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- Phạt tiền từ 55 - 65 triệu đồng đối với phương tiện chuyên vận tải hành khách có sức chở 

trên 12 người mà không phải là tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, khách sạn nổi, nhà hàng 

nổi, tàu đệm khí; 

- Phạt tiền từ 45 - 55 triệu đồng đối với phương tiện chở hàng nguy hiểm, chở dầu, chở khí 

hóa lỏng, tàu đệm khí. 

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị tước quyền sử dụng bằng thuyền trưởng 

hoặc giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền trưởng có thời hạn từ 2 đến 3 tháng. 

4.1.5. Đại lý xổ số được hưởng mức chi hoa hồng đến 15% doanh thu 

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 138/2017/TT-BTC về hướng dẫn khoản chi phí đặc 

thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số quy định tại Nghị định 122/2017/NĐ-CP. 

Theo đó, mức chi hoa hồng của các đại lý xổ số được quy định cụ thể như sau: Mức 

chi hoa hồng do doanh nghiệp kinh doanh xổ số quyết định; Mức chi tối đa không được 

vượt quá 15% doanh thu từ việc kinh doanh các loại hình xổ số được phép kinh doanh, bao 

gồm cả thuế GTGT và thuế tiêu thụ đặc biệt. 

Thông tư 138/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10.2.2018. 

4.1.6 Tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  

Ngày 29/12/2017, Bộ Y tế ban hành Bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin 

(CNTT) tại các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) kèm theo Thông tư 54/2017/TT-BYT (bắt 

đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/02/2018). 

Theo đó, Bộ tiêu chí này gồm 08 nhóm tiêu chí về: Hạ tầng, phần mềm quản lý điều 

hành, HIS, RIS-PACS, LIS, phi chức năng, bảo mật và an toàn thông tin, EMR được quy 

định tại Phụ lục I  của Thông tư này. 

Đồng thời, Thông tư 54 cũng quy định cụ thể về nguyên tắc xác định mức ứng dụng 

CNTT như sau: 

- Mức ứng dụng CNTT tại cơ sở KCB được xác định theo bảng tổng hợp tiêu chí để đánh 

giá mức ứng dụng CNTT tại cơ sở KCB quy định tại Phụ lục II Thông tư này. 

-  Bảo đảm nguyên tắc khách quan, chính xác và trung thực. 

- Phải đạt tất cả tiêu chí ở mức đánh giá (nếu có ít nhất 01 tiêu chí không đạt thì xếp ở mức 

thấp hơn liền kề). 

4.1.7.  Sửa quy định về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng 

Nghị định 146/2017/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/02/2018) sửa đổi Nghị định 

100/2016/NĐ-CP và Nghị định 12/2015/NĐ-CP về thuế GTGT, thuế TNDN. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-146-2017-ND-CP-sua-doi-bo-sung-Nghi-dinh-100-2016-ND-CP-Nghi-dinh-12-2015-ND-CP-355919.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-100-2016-ND-CP-huong-dan-Luat-thue-gia-tri-gia-tang-thue-tieu-thu-dac-biet-quan-ly-thue-sua-doi-318277.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-100-2016-ND-CP-huong-dan-Luat-thue-gia-tri-gia-tang-thue-tieu-thu-dac-biet-quan-ly-thue-sua-doi-318277.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-12-2015-ND-CP-huong-dan-Luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-Luat-ve-thue-266168.aspx
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Theo đó, sản phẩm xuất khẩu liên quan đến tài nguyên, khoáng sản (TNKS) không 

phải chịu thuế GTGT nếu thuộc một trong hai trường hợp sau: 

- Sản phẩm xuất khẩu là TNKS chưa chế biến thành sản phẩm khác; 

- Sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến trực tiếp từ nguyên liệu chính là TNKS 

có tổng trị giá TNKS cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản 

phẩm trở lên, trừ các trường hợp sau: 

+ Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ TNKS mà trong quy trình chế biến đã ra sản phẩm 

khác sau đó lại tiếp tục chế biến ra sản phẩm xuất khẩu. 

Sản phẩm do cơ sở kinh doanh (CSKD) trực tiếp khai thác và chế biến hoặc mua về để chế 

biến hoặc thuê cơ sở khác chế biến thành sản phẩm xuất khẩu. 

+ Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ nguyên liệu chính không phải là TNKS (TNKS đã 

chế biến thành sản phẩm khác). 

 4.1.8. Quy trình trợ giúp xã hội 

Các cơ sở trợ giúp xã hội thực hiện việc trợ giúp theo quy trình tại Thông tư 

33/2017/TT-BLĐTBXH (có hiệu lực từ 12/02/2018), cụ thể như sau: 

- Bước 1: Tiếp nhận thông tin, nhu cầu của đối tượng; sàng lọc và phân loại đối tượng; 

- Bước 2: Đánh giá về tâm sinh lý, tình trạng sức khoẻ và các nhu cầu của đối tượng; 

- Bước 3: Lập kế hoạch trợ giúp; 

- Bước 4: Thực hiện kế hoạch trợ giúp; 

- Bước 5: Thu thập dữ liệu, tổng hợp, phân tích và đánh giá sự tiến triển của đối tượng; 

giám sát, đánh giá các hoạt động chăm sóc và điều chỉnh kế hoạch chăm sóc nếu cần thiết; 

- Bước 6: Lập kế hoạch dừng trợ giúp và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng. 

4.2. Văn bản pháp luật được ban hành trong tháng 2 

4.2.1. Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm 

Ngày 02/02/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 15/2018/NĐ-CP để hướng dẫn 

Luật An toàn thực phẩm (ATTP). Theo đó: 

Cơ sở SXKD thực phẩm được tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại 

chúng, trang TTĐT của mình hoặc niêm yết tại trụ sở thay vì phải Công bố hợp quy hoặc 

công bố phù hợp quy định ATTP như hiện nay. 

Cụ thể, sản phẩm được tự công bố gồm: thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; 

phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; dụng cụ chứa đựng thực phẩm; vật 

liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, trừ: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Thong-tu-33-2017-TT-BLDTBXH-huong-dan-quy-trinh-tro-giup-xa-hoi-tai-co-so-tro-giup-xa-hoi-371208.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Thong-tu-33-2017-TT-BLDTBXH-huong-dan-quy-trinh-tro-giup-xa-hoi-tai-co-so-tro-giup-xa-hoi-371208.aspx
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=192829
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- Nhóm sản phẩm được miễn thủ tục tự công bố: sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, NK 

chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng XK hoặc phục vụ sản xuất nội bộ (không tiêu thụ 

trong nước); 

- Nhóm sản phẩm phải làm thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt; Sản phẩm 

dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi; Phụ gia hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia 

thực phẩm không thuộc danh mục được phép sử dụng hoặc không đúng đối tượng sử dụng 

theo quy định của Bộ Y Tế. 

Nghị định có hiệu lực từ ngày 02/02/2018 và thay thế Nghị định 38/2012/NĐ-CP 

ngày 25/4/2012. 

4.2.2. Công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam 

Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2018/NĐ-CP về việc công bố tuyến hàng hải 

và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam, nhằm phục vụ cho việc tàu thuyền đi 

qua không gây hại, bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm 

môi trường biển.  

 

Nghị định áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến công bố tuyến 

hàng hải, phân luồng giao thông và tàu thuyền tham gia giao thông trong lãnh hải Việt Nam.  

Quản lý Nhà nước về công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh 

hải Việt Nam, gồm: xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; tiêu chuẩn quy 

chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật liên quan; hợp tác quốc tế, tham gia các điều 

ước quốc tế liên quan; tổ chức lập, công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong 

lãnh hải Việt Nam; tổ chức thực hiện quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế 
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mà Việt Nam là thành viên; tổ chức thực hiện quản lý bảo vệ môi trường biển, quốc 

phòng, an ninh; kiểm tra, giám sát các hoạt động trên tuyến hàng hải và phân luồng giao 

thông trong lãnh hải Việt Nam; thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.  

Chính phủ quản lý Nhà nước về công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông 

trong lãnh hải Việt Nam phục vụ cho việc tàu thuyền đi qua không gây hại nhằm bảo đảm 

an toàn hàng hải. Các bộ, ngành và UBND tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý Nhà nước về tuyến hàng hải, phân 

luồng giao thông và hoạt động của tàu thuyền trong lãnh hải Việt Nam. Cục Hàng hải Việt 

Nam thực hiện quản lý Nhà nước chuyên ngành về công bố, quản lý tuyến hàng hải và 

phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.  

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-4-2018, thay thế Nghị định số 

146/2013/NĐ-CP ngày 30-10-2013 của Chính phủ về việc công bố tuyến hàng hải và phân 

luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam. 

4.2.3. Quy định bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 

Nghị định 23/2018/NĐ-CP áp dụng đối với: Cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở 

có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 

79/2014/NĐ-CP (bên mua bảo hiểm); doanh nghiệp bảo hiểm; cơ quan, tổ chức, cá nhân 

khác có liên quan đến bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. 

Nghị định quy định: Bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bảo 

hiểm cháy, nổ bắt buộc theo điều kiện, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu theo 

quy định. 

Theo quy định, đối tượng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc là toàn bộ tài sản của cơ sở có 

nguy hiểm về cháy, nổ gồm:  a- Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; 

máy móc, thiết bị; b- Các loại hàng hoá, vật tư (bao gồm cả nguyên vật liệu, bán thành 

phẩm, thành phẩm). 

Số tiền bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tối thiểu là giá trị tính thành tiền theo giá thị 

trường của các tài sản trên tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm. 

Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm 

cháy, nổ bắt buộc do các bên thoả thuận. Cụ thể, đối với các tài sản quy định tại điểm a thì 

số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền của tài sản theo giá trị còn lại hoặc giá trị thay thế 

của tài sản tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm. 

http://www.nguoiduatin.vn/
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Đối với các tài sản quy định tại điểm b, số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền 

của tài sản căn cứ theo hóa đơn, chứng từ hợp lệ hoặc các tài liệu có liên quan. 

Nghị định quy định rõ, đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) 

có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng thì mức phí 

bảo hiểm được xác định bằng số tiền bảo hiểm tối thiểu nhân với tỷ lệ phí bảo hiểm quy 

định tại Nghị định. 

Trên cơ sở mức phí bảo hiểm quy định tại điểm này, doanh nghiệp bảo hiểm và bên 

mua bảo hiểm có thể thỏa thuận tăng mức phí bảo hiểm áp dụng đối với từng cơ sở có 

nguy hiểm về cháy, nổ căn cứ vào mức độ rủi ro của từng cơ sở và theo quy định pháp luật. 

Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại 

một địa điểm từ 1.000 tỷ đồng trở lên và cơ sở hạt nhân thì doanh nghiệp bảo hiểm và bên 

mua bảo hiểm thỏa thuận mức phí bảo hiểm theo quy định pháp luật và trên cơ sở được 

doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận. 

Nghị định cũng quy định cụ thể mức khầu trừ bảo hiểm. Mức khấu trừ bảo hiểm là 

số tiền mà bên mua bảo hiểm phải tự chịu trong mỗi sự kiện bảo hiểm. 

4.3 Tin tức, thời sự pháp luật (Nguồn: http://thuvienphapluat.vn, http://vov.vn, 

http://dantri.com.vn) 

4.3.1. 88 mùa xuân, Đảng trường tồn cùng dân tộc 

Suốt 88 năm qua, Đảng nguyện phấn đấu và hy sinh vì vị thế và tầm vóc của quốc 

gia, vì sự trường tồn và phát triển bền vững của dân tộc,… 

 

Trong hành trình cùng dân tộc tiếp bước trên con đường xã hội chủ nghĩa, vì dân 

giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, dù còn không ít thiếu sót cấp bách phải 

http://www.nguoiduatin.vn/c/phap-luat
http://thuvienphapluat.vn/
http://vov.vn/
https://images.vov.vn/w600/uploaded/krigzmiahwkly8uzveukg/2018_02_02/xuan_wzbh.jpg


Bản tin thư viện                                                     Tháng 2/2018 

 13 

sữa chữa, dù có những điều chưa thật là vui, nhưng mỗi dịp Tết đến, Xuân về, mỗi độ sinh 

nhật Đảng, chúng ta luôn tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập và rèn luyện 

Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng bào ta luôn ghi nhớ lời Người, với tinh thần chở che, 

bằng tấm lòng khoan hậu bảo vệ Đảng như buổi Đảng mới ra đời, mong cho Đảng xứng 

đáng hơn với niềm tin của nhân dân, của dân tộc, của Người và sự yêu mến của bè bạn 

khắp năm châu. 

Trải 88 năm qua, theo di huấn của Người, Đảng đã phấn đấu không ngừng, luôn 

xứng đáng là “người đày tớ, người lãnh đạo thật trung thành của nhân dân”, “là đạo đức, là 

văn minh. Là thống nhất, độc lập, là hòa bình, ấm no”. 

Đảng cầu thị tự phê bình và phê bình một cách nghiêm khắc, thành tâm và sâu sắc, 

với linh hồn là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 

những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị số 05-

CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh việc học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, mà việc trọng tâm trước mắt là kiên 

quyết đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống quan liêu, tham 

nhũng và các thói tệ khác trong cán bộ, đảng viên; rèn giũa mình ngang tầm nhiệm vụ của 

người “đứng mũi chịu sào” trước lịch sử, do nhân dân Việt Nam tin cậy và giao phó. Đảng 

phải xứng đáng là một Đảng cách mạng - Đoàn kết thống nhất - Cầu thị tiến bộ. 

Đó là lý tưởng sống, là mục tiêu hành động, là trọng trách lịch sử của Đảng ta. 

Trọng trách đó không dung thứ bất cứ ai, bất cứ hành động nào xâm phạm lợi ích 

của đất nước, của dân tộc, của nhân dân, của Đảng và của chế độ xã hội chủ nghĩa do nhân 

dân ta làm chủ. Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt cuộc đời Người những canh cánh bên lòng 

điều đó và mọi người dân ai cũng trăn trở về điều đó. Ai vi phạm hoặc làm vấy bẩn điều 

vô giá đó, người ấy không xứng đáng là người Việt Nam chân chính. Ai nhân danh đổi 

mới theo kiểu “đầu cơ chính trị”, “cơ hội chính trị”, “thực dụng chính trị”... lại nhất là 

người giữ cương vị đứng đầu... là người có lỗi. Ai vì quyền lợi của phe nhóm mình, thân 

tộc mình, cá nhân mình mà coi nhẹ lợi ích của nhân dân, của Tổ quốc, sa vào tham nhũng 

quyền lực, ăn cắp của công, “băm nhỏ” lợi ích quốc gia, gây nên tệ cát cứ, cục bộ, lợi ích 

nhóm, nhóm lợi ích... người đó mang trọng tội. Ai mưu toan xâm hại lợi ích quốc gia... kẻ 

đó phải bị trừng phạt,.... 
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Trải 88 năm qua, với chân lý “chúng chí thành thành”, dưới ngọn cờ của Đảng - 

“đứa con nòi” của nhân dân Việt Nam cùng dân tộc ta san bằng mọi chướng ngại, đánh tan 

mọi kẻ xâm lược, giữ gìn và không ngừng phát triển tất cả giang san và di sản mà ông cha 

mấy ngàn năm truyền lại. Lịch sử thế giới từ xưa tới nay, tình hình phức tạp từ Đông sang 

Tây và sự rối ren ở một số quốc gia khu vực, ngay lúc này đây, vẫn đang cho chúng ta thấy 

nóng bỏng những cảnh báo sinh tử nhãn tiền về tầm nhìn chiến lược, về thời cơ chiến lược 

của dân tộc, về lợi ích chiến lược của quốc gia, nhất là về động lực chiến lược chủ yếu đại 

đoàn kết toàn dân tộc của cách mạng nước nhà. 

Đó là tầm nhìn chính trị chiến lược, là mục tiêu chiến lược, là quyết sách chiến lược 

của Đảng. Đảng nguyện phấn đấu và hy sinh vì vị thế và tầm vóc của quốc gia, vì sự thống 

nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì sự trường tồn và phát triển bền vững của dân tộc 

Việt Nam, vì hạnh phúc của nhân dân. Đảng tự nhiên “gần gũi tận trong lòng của mỗi 

đồng bào ta”, bất chấp bao kẻ rắp mưu chia rẽ, phá hoại, đặng không hổ thẹn với lịch sử, 

quyết không vong ân bội nghĩa với ông cha. Đó là đạo lý, là liêm sỉ và lương tâm tự nhiên 

của “đứa con nòi” của Đảng. 

Và, 88 năm qua, Đảng mãi kiên tâm bảo vệ sự trong sáng của tình hữu ái dân tộc 

cao cả và nghĩa tình nhân loại thiêng liêng. Mặc cho vật đổi sao dời, dù cho thế gian biến 

cải, Đảng kiên định cùng nhân dân Việt Nam và nhân loại tiến bộ nguyện chung sức dựng 

xây nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần gìn giữ một thế giới hòa bình, văn minh và 

không ngừng tiến bộ trong thế kỷ XXI. 

4.3.2. Hai Tổng Bí thư đã trao đổi Thư chúc mừng Năm mới 

Ngày 8/2 (tức 23 tháng Chạp năm Đinh Dậu), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và 

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao đổi Thư chúc mừng Năm mới 

nhân dịp nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất. 

Hai Tổng Bí thư cùng đánh giá tích cực sự phát triển của quan hệ Việt – Trung 

trong năm qua, khẳng định mong muốn và quyết tâm đưa quan hệ hữu nghị truyền thống 

và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai Đảng, hai nước tiếp tục phát triển cả về 

chiều rộng lẫn chiều sâu, ngày càng tốt đẹp, bền vững vì lợi ích của nhân dân hai nước. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc lãnh đạo và nhân dân Trung Quốc đón Tết cổ truyền 

vui vẻ, một năm mới tràn đầy hạnh phúc. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chúc lãnh đạo và nhân dân Việt 

Nam giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong năm mới. 
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           Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình 

          đi dạo trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nơi Bác Hồ đã sống và làm việc. 

4.3.3. Hủy quyết định bổ nhiệm con trai nguyên Chủ tịch tỉnh Gia Lai 

Thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tỉnh Gia Lai vừa có các hình 

thức xử lý việc bổ nhiệm trái quy định 3 người thân của ông Phạm Thế Dũng, nguyên Chủ 

tịch UBND tỉnh Gia Lai. 

Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã hủy quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh 

tra Sở Nội vụ đối với ông Phạm Trần Anh (con trai ông Phạm Thế Dũng). Ông Phạm Trần 

Anh trở lại giữ chức vụ Phó Chánh thanh tra Sở Nội vụ. 

Trong khi bà Trần Thị Lý (em gái cùng cha khác mẹ với ông Dũng) - Phó trưởng 

Ban Dân tộc đã thôi việc, thì ông Phạm Đức Mạnh (chồng bà Trần Thị Lý), từ nhân viên 

lái xe trở thành Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường, đã bị cách chức, trở thành 

nhân viên bình thường. 

Trước đó, tháng 9/2017, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã công bố những sai phạm 

của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai và cá nhân ông Phạm Thế Dũng, nguyên Phó Bí 

thư tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. 

Theo đó, ông Dũng đã vi phạm trong chỉ đạo, quyết định giao đất, cho thuê đất 

không qua đấu giá và quyết định đầu tư các dự án sử dụng ngân sách nhà nước, khai thác 

mỏ; mở các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới không đúng quy định của Chính phủ; thiếu 

gương mẫu trong việc đề nghị bổ nhiệm một số người thân không đủ tiêu chuẩn, điều kiện. 

Những vi phạm, khuyết điểm của ông Dũng là nghiêm trọng, để lại nhiều hậu quả 

khó khắc phục, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm sút uy tín 

của tổ chức đảng và cá nhân. 

https://images.vov.vn/cr_w600/uploaded/pks3wd07dsq/2018_02_08/vov_tap_waic.jpg
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5. Có thể bạn quan tâm? 

5.1. Những năm Tuất đáng nhớ trong lịch sử 
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5.2. Những điểm mới trong dự thảo tuyển sinh đại học 2018 
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