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1. Điểm tin hoạt động Tháng 7/2018 

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 206 biểu ghi các loại. 

 Số hóa tài liệu: 216 giáo trình, luận văn, luận án, đề tài khoa học; 18 tài liệu 

truy cập mở. 

 Biên soạn Bản tin thư viện, Thông báo sách mới tháng 7. 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 306 lượt bạn đọc vào thư viện, 7.553 lượt mượn trả tài liệu tại Phòng 

mượn. Bạn đọc sử dụng tài liệu số: 3.706 lượt. Tư vấn, hỗ trợ: 84 lượt. 

 Thu hồi giáo trình của sinh viên K42. Làm thủ tục thanh toán ra trường cho sinh 

viên các khóa. 

2. Hoạt động Tháng 8/2018 

 Duy trì công tác phục vụ bạn đọc. 

 Bổ sung, xử lý tài liệu; cập nhật cơ sở dữ liệu thư mục; biên soạn các ấn phẩm 

thông tin tháng 8.  

 Tập huấn sử dụng CSDL Heinonline, phần mềm Endnote cho bạn đọc có nhu cầu. 

 

  

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

 

Pháp luật bảo hiểm tài sản tại Việt Nam 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Thủy 

Nhà xuất bản: Hồng Đức 

Năm xuất bản: 2017 

Địa chỉ tài liệu:  Phòng đọc 2 - Giá số 15. 

Bảo hiểm tài sản đang trở thành sản phẩm được sử dụng phổ biến ở Việt 

Nam hiện nay. Bảo hiểm tài sản không chỉ mang lại lợi ích cho cá nhân mà còn 

giúp bảo vệ tài sản của doanh nghiệp an toàn, hiệu quả. Cuốn sách “Pháp luật bảo 

hiểm tài sản tại Việt Nam” phân tích bản chất của bảo hiểm tài sản, các quy định 

pháp luật về bảo hiểm tài sản ở Việt Nam. 

Bạn đang đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: bảo hiểm tài sản là gì? Bản chất, vai 

trò của bảo hiểm tài sản? Phần mở đầu của cuốn sách sẽ cho bạn câu trả lời. Tiếp 

theo, phần lý luận chung về bảo hiểm tài sản trình bày quan hệ pháp luật, những đặc 

trưng chi phối việc điều chỉnh bằng pháp luật quan hệ bảo hiểm tài sản, hợp đồng bảo 

hiểm, phí bảo hiểm, chuyển yêu cầu bồi hoàn, chống trục lợi trong bảo hiểm. 

Khái quát chung về pháp luật bảo hiểm, các chế định chủ yếu của pháp luật 

Việt Nam về bảo hiểm tài sản và thực tiễn áp tại Việt Nam là nội dung chính được 

trình bày trong cuốn sách. Từ thực trạng của Việt Nam, tác giả kiến nghị giải pháp 

xây dựng và hoàn thiện những quy định pháp luật về bảo hiểm tài sản nhằm khắc 

phục những hạn chế tồn tại và phù hợp với định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế 

xã hội. 

Sách là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho giảng viên, sinh viên, nhà 

nghiên cứu và bạn đọc quan tâm đến vấn đề bảo hiểm tài sản. 
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Phân cấp quản lý bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng mà Đảng và Nhà nước 

quan tâm, nhằm quản lý khai thác nguồn tài nguyên môi trường hiệu quả và bền vững, 

đồng thời phát huy tính chủ động, trách nhiệm của chính quyền các cấp trong việc thực hiện 

các nhiệm vụ quản lý. Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết trên, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự 

thật xuất bản cuốn sách “Phân cấp quản lý bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay” do 

các tác giả Bùi Quang Tuấn, Hà Huy Ngọc, Phan Thị Phương Hoa biên soạn. 

 Cuốn sách gồm 4 chương: 

Chương 1. Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế về phân cấp quản lý bảo 

vệ môi trường: Khái niệm, ưu nhược điểm của phân cấp, phân cấp quản lý về bảo vệ môi 

trường; cơ sở pháp lý về quản lý môi trường ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế về vấn 

đề đa dạng sinh học, bảo tồn thiên nhiên, quản lý nguồn gen. 

Chương 2. Thực trạng phân cấp quản lý về bảo vệ môi trường ở Việt Nam: Phân cấp 

quản lý từ Trung ương đến đến địa phương, tổ chức chính trị xã hội, hợp tác công tư trong lĩnh 

vực dịch vụ môi trường, hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và một 

số đánh giá phân cấp quản lý bảo vệ môi trường ở Việt Nam trong thời gian qua. 

Chương 3. Nghiên cứu một số trường hợp điển hình trong phân cấp quản lý bảo vệ 

môi trường ở Việt Nam: Phân cấp quản lý về đa dạng sinh học, chất thải rắn, đánh giá tác 

động môi trường chiến lược và đánh giá tác động của môi trường. Ở mỗi phân cấp quản 

lý, tác giả phân tích những bất cập, hạn chế cụ thể. 

Chương 4. Một số giải pháp nhằm đổi mới phân cấp quản lý về bảo vệ môi trường: 

Đổi mới thể chế quản lý, tăng cường trách nhiệm giải trình của Nhà nước thông qua cộng 

đồng, tổ chức xã hội, hình thành cơ chế hợp tác công tư trong bảo vệ môi trường và đề 

xuất giải pháp đối với những nghiên cứu điển hình. 

 

Phân cấp quản lý bảo vệ môi trường ở Việt Nam 

Tác giả: Bùi Quang Tuấn, Hà Huy Ngọc,  

             Phan Thị Phương Hoa 

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia - Sự thật 

Năm xuất bản: 2016 

Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 02 - Giá Sách14. 
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Hiện tượng tham nhũng được Đảng ta xác định là “quốc nạn”. Tham nhũng tác động 

tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Việc nghiên cứu về tham nhũng và phòng, chống 

tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và nhân dân ta hiện nay. Nhằm cung cấp thêm tài 

liệu tham khảo cho bạn đọc về công tác phòng, chống tham nhũng trong các tập đoàn kinh tế, 

Nhà xuất bản chính trị Quốc gia - Sự thật ấn hành cuốn sách “Phòng, chống tham nhũng 

trong các tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam hiện nay” do TS. Nguyễn Xuân 

Trường chủ biên và tập thể biên soạn. Cuốn sách gồm 3 chương: 

Chương 1 - Nhận thức chung về tập đoàn kinh tế nhà nước và phòng, chống tham 

nhũng trong các tập đoàn kinh tế nhà nước: nêu khái niệm, đặc điểm, quá trình hình thành 

của tập đoàn kinh tế. Phân loại tham nhũng và đưa ra những cơ sở, biện pháp, hệ thống tổ 

chức bộ máy các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tham nhũng. 

Chương 2 - Tình hình tham nhũng và thực trạng công tác phòng, chống tham 

nhũng trong các tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam: khái quát thực trạng tham nhũng, 

trình bày nguyên nhân, hậu quả của việc tham nhũng; những hạn chế, khó khăn trong 

việc phát hiện, xử lý tham nhũng tại các tập đoàn kinh tế ở nước ta. 

 Chương 3 - Dự báo tình hình, yêu cầu và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác 

phòng, chống tham nhũng trong các tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam thời gian tới: 

nêu diễn biến tình hình tham nhũng, thuận lợi, khó khăn trong phòng, chống tham nhũng. 

Từ đó, đề xuất giải pháp để nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, 

hoàn thiện cơ chế, chính sách, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý tham 

nhũng trong các tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam hiện nay. 

 
 
 

Phòng, chống tham nhũng trong các tập đoàn kinh tế 

nhà nước ở Việt Nam hiện nay 

 

Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Trường 

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia – Sự thật  

Năm xuất bản: 2016 

Địa chỉ tàiliệu: Phòng đọc 1 - Giá tham khảo kinh tế. 
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Law of electronic commercial transactions: 

 contemporary issues in the EU, US, and China 

Tác giả: Faye Fangfei Wang 

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia – Sự thật 

Năm xuất bản: 2014 

Vị trí tài liệu: Phòng đọc 2 – Giá số 10. 

Thương mại điện tử (E-Commerce) là hình thức kinh doanh trực tuyến sử 

dụng nền tảng công nghệ thông tin với sự hỗ trợ của Internet để thực hiện các giao 

dịch mua bán, trao đổi, thanh toán trực tuyến. Cuốn sách “Law of electronic 

commercial transactions: contemporary issues in the EU, US, and China” giới 

thiệu đến bạn đọc những vấn đề lý luận và thực tiễn pháp luật của EU, Mỹ, Trung 

Quốc về giao dịch thương mại điện tử. 

Phần I – Giới thiệu chung: Trình bày định nghĩa, đặc điểm của mạng Internet, 

thương mại điện tử; sự ra đời các dịch vụ sử dụng công nghệ máy tính và điện toán 

đám mây; tác động của thương mại điện tử đến kinh tế và xã hội; nền tảng pháp lý 

giúp các giao dịch thương mại ngày càng mở rộng. 

Phần II – Hợp đồng điện tử: Phân tích, so sánh các quy định của pháp luật về 

hợp đồng điện tử: thời gian, địa điểm, điều khoản, các bên giao kết, mẫu hợp đồng 

điện tử. 

Phần III – An ninh trực tuyến: Vai trò của chữ ký, sự xác nhận điện tử, bảo vệ 

dữ liệu cá nhân trong giao dịch thương mại điện tử; trách nhiệm pháp lý của nhà 

cung cấp dịch vụ Internet. 

Phần IV – Giải quyết tranh chấp: Giải quyết tranh chấp liên quan đến giao dịch 

điện tử. 

Phần V – Kết luận: Các vướng mắc và xu hướng phát triển của luật pháp EU, 

Mỹ, Trung Quốc về giao dịch thương mại điện tử; đề xuất 8 giải pháp nhằm giải 

quyết các trở ngại về pháp lý đối với giao dịch thương mại điện tử. 
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4. TIN PHÁP LUẬT 

(Nguồn: http://thuvienphapluat.vn/, 

http://vov.vn, http://baophapluat.vn) 

 

 

 

4.1. VĂN BẢN PHÁP LUẬT NỔI BẬT CÓ 

HIỆU LỰC TRONG THÁNG 7 

4.1.1. BỔ SUNG THÊM TRƯỜNG HỢP 

ĐƯỢC NỔ SÚNG CÓ CẢNH BÁO 

Đây là nội dung mới nổi bật tại 

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu 

nổ và công cụ hỗ trợ 2017. 

Theo đó, người thi hành nhiệm vụ 

độc lập được nổ súng vào đối tượng nhưng 

phải cảnh báo bằng hành động, mệnh lệnh 

lời nói hoặc bắn chỉ thiên trước khi nổ 

súng trong trường hợp sau đây: 

- Khi biết rõ đối tượng đang thực hiện 

hành vi phạm tội nghiêm trọng, phạm tội 

rất nghiêm trọng, phạm tội đặc biệt 

nghiêm trọng; (Quy định mới) 

- Đối tượng đang sử dụng vũ khí, vật 

liệu nổ, vũ lực hoặc công cụ, phương 

tiện khác tấn công hoặc chống trả đe dọa 

tính mạng, sức khỏe của người thi hành 

công vụ hoặc người khác;… 

Bên cạnh đó, một số điểm mới 

đáng chú ý trong Luật này là: 

- Cho phép các tổ chức, doanh nghiệp 

không thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công 

an tham gia nghiên cứu, chế tạo, sản 

xuất, sửa chữa vũ khí. 

- Dành Chương IV để quy định cụ thể về 

quản lý, sử dụng tiền chất thuốc nổ.  

4.1.2. NGƯỜI DÂN CÓ QUYỀN YÊU CẦU 

NHÀ NƯỚC CUNG CẤP THÔNG TIN 

Đây là nội dung đáng chú ý tại 

Luật Tiếp cận thông tin năm 2016. Theo 

đó, mọi công dân đều có quyền tiếp cận 

thông tin bình đẳng. Trong đó, điều 17 

Luật quy định các loại thông tin phải 

được công khai rộng rãi bao gồm: 

(a) Văn bản quy phạm pháp luật; văn bản 

hành chính có giá trị áp dụng chung; điều 

ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận 

quốc tế mà Việt Nam là một bên; thủ tục 

hành chính, quy trình giải quyết công việc 

của cơ quan nhà nước; 

(b) Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực 

hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với 

những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của 

cơ quan nhà nước;  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN 

 

 

 

http://thuvienphapluat.vn/
http://vov.vn/
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(c) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

theo quy định của pháp luật về ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật; nội dung 

và kết quả trưng cầu ý dân, tiếp thu ý 

kiến của Nhân dân đối với những vấn đề 

thuộc thẩm quyền quyết định của cơ 

quan nhà nước mà đưa ra lấy ý kiến 

Nhân dân theo quy định của pháp luật; 

đề án và dự thảo đề án thành lập, giải 

thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều 

chỉnh địa giới hành chính; 

(d) Chiến lược, chương trình, dự án, đề 

án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội của quốc gia, địa phương; quy 

hoạch ngành, lĩnh vực và phương thức, 

kết quả thực hiện; chương trình, kế hoạch 

công tác hằng năm của cơ quan nhà nước;  

(đ) Thông tin về dự toán ngân sách nhà 

nước; báo cáo tình hình thực hiện ngân 

sách nhà nước; quyết toán ngân sách nhà 

nước; dự toán, tình hình thực hiện, quyết 

toán ngân sách đối với các chương trình, 

dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng 

vốn ngân sách nhà nước; thủ tục ngân 

sách nhà nước; 

(e) Thông tin về phân bổ, quản lý, sử 

dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính 

thức và nguồn viện trợ phi chính phủ theo 

quy định; thông tin về quản lý, sử dụng 

các khoản cứu trợ, trợ cấp xã hội; quản lý, 

sử dụng các khoản đóng góp của Nhân 

dân, các loại quỹ;  

(g) Thông tin về danh mục dự án, 

chương trình đầu tư công, mua sắm công 

và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, 

tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch, 

chương trình, dự án đầu tư công; thông 

tin về đấu thầu; thông tin về quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất; giá đất; thu hồi 

đất; phương án bồi thường, giải phóng 

mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự 

án, công trình trên địa bàn; 

(h) Thông tin về hoạt động đầu tư, quản 

lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh 

nghiệp; báo cáo đánh giá kết quả hoạt 

động và xếp loại doanh nghiệp; báo cáo 

giám sát tình hình thực hiện công khai 

thông tin tài chính của doanh nghiệp và 

cơ quan nhà nước đại diện chủ sở hữu; 

thông tin về tổ chức và hoạt động của 

doanh nghiệp nhà nước;  

(i) Thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch 

vụ có tác động tiêu cực đến sức khỏe, môi 

trường; kết luận kiểm tra, thanh tra, giám 
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sát liên quan đến việc bảo vệ môi trường, 

sức khỏe của cộng đồng, an toàn thực 

phẩm, an toàn lao động; 

(k) Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan 

và của đơn vị trực thuộc; nhiệm vụ, 

quyền hạn của cán bộ, công chức trực 

tiếp giải quyết các công việc của Nhân 

dân; nội quy, quy chế do cơ quan nhà 

nước ban hành;  

(l) Báo cáo công tác định kỳ; báo cáo tài 

chính năm; thông tin thống kê về ngành, 

lĩnh vực quản lý; cơ sở dữ liệu quốc gia 

ngành, lĩnh vực; thông tin về tuyển dụng, 

sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên 

chức; thông tin về danh mục và kết quả 

chương trình, đề tài khoa học; 

(m) Danh mục thông tin phải công khai 

theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 34 

của Luật này; tên, địa chỉ, số điện thoại, 

số fax, địa chỉ thư điện tử của cơ quan nhà 

nước hoặc người làm đầu mối tiếp nhận 

yêu cầu cung cấp thông tin; (n) Thông tin 

liên quan đến lợi ích công cộng, sức khỏe 

của cộng đồng;  

(o) Thông tin về thuế, phí, lệ phí;  

(p) Thông tin khác phải được công khai 

theo quy định của pháp luật. 

Các thông tin phải được công khai 

rộng rãi bằng nhiều hình thức khác nhau 

như đăng trên cổng thông tin của cơ quan 

nhà nước, niêm yết tại trụ sở, công báo,... 

Nếu thấy chưa công khai, người dân có 

quyền yêu cầu cơ quan nhà nước cung 

cấp thông tin mình cần thông qua phiếu 

yêu cầu. Trường hợp không được đáp ứng 

theo quy định, người yêu cầu cung cấp 

thông tin có quyền khiếu nại, khởi kiện 

đối với cơ quan nhà nước, người có trách 

nhiệm cung cấp thông tin. Công dân cũng 

có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật 

về tiếp cận thông tin. 

4.1.3. LUẬT THỦY LỢI 2017: THÊM NHIỀU 

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI CỦA NHÀ NƯỚC 

Đây là nội dung nổi bật tại Luật 

Thủy lợi 2017 được Quốc hội khóa XIV, 

kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 19/6/2017. 

Theo đó, trong hoạt động thủy lợi, 

ngoài những chính sách ưu đãi đã nêu tại 

Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình 

thủy lợi năm 2001, Nhà nước bổ sung hàng 

loạt chính sách ưu đãi như: 
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- Ưu đãi thuế đối với tổ chức, cá nhân quản 

lý, khai thác công trình thủy lợi cung cấp sản 

phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo quy 

định của pháp luật về thuế. 

- Hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư xây 

dựng mới, sửa chữa,… hệ thống thủy lợi 

nhỏ, nội đồng; hệ thống tưới tiên tiến, 

tiết kiệm nước; hệ thống tưới, tiêu tiên 

tiến và hiện đại; hệ thống xử lý nước 

thải để tái sử dụng. 

4.1.4. TỪ 1/7/2018, CHIẾN SỸ CẢNH VỆ 

ĐƯỢC PHÉP NỔ SÚNG 

Đây là quy định nổi bật tại Luật 

Cảnh vệ 2017 Quốc hội khóa XIV thông 

qua tại kỳ họp thứ 3.Theo đó, Cán bộ, 

chiến sĩ cảnh vệ phải tuân thủ các nguyên 

tắc sử dụng vũ khí quân dụng trong khi 

thi hành nhiệm vụ chỉ được nổ súng trong 

các trường hợp sau: 

- Cảnh báo đối tượng đang đột nhập vào 

khu vực, mục tiêu cảnh vệ; 

- Nổ súng vào đối tượng đang đột nhập 

vào khu vực, mục tiêu cảnh vệ, sau khi 

đã ra hiệu lệnh dừng lại và bắn chỉ thiên 

nhưng không hiệu quả; 

- Vô hiệu hóa đối tượng đang có hành vi 

tấn công trực tiếp đối tượng cảnh vệ 

hoặc cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ đang thực 

hiện nhiệm vụ; 

- Trường hợp nổ súng khác quy định tại 

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu 

nổ và công cụ hỗ trợ. 

4.1.5. QUYỀN CỦA HÀNH KHÁCH 

THAM GIA GIAO THÔNG VẬN TẢI 

ĐƯỜNG SẮT 

Luật Đường sắt năm 2017 quy 

định hành khách di chuyển bằng phương 

tiện vận tải đường sắt có các quyền sau: 

- Được hưởng mọi quyền lợi theo đúng 

hạng vé và không phải trả tiền vận 

chuyển đối với hành lý mang theo người 

trong phạm vi khối lượng và chủng loại 

theo quy định của doanh nghiệp kinh 

doanh vận tải đường sắt; 

- Trả lại vé, đổi vé trước giờ tàu chạy và 

chịu các khoản chi phí (nếu có) theo quy 

định của doanh nghiệp kinh doanh vận 

tải đường sắt; 

- Được hoàn trả tiền vé, bồi thường thiệt 

hại và các chi phí phát sinh khi bị thiệt 

hại về tính mạng, sức khoẻ và tài sản do 

lỗi của doanh nghiệp kinh doanh vận tải 

đường sắt theo quy định của pháp luật; 
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- Được bảo hiểm về tính mạng, sức khoẻ 

theo quy định của pháp luật; 

- Các quyền khác theo quy định của 

pháp luật. 

4.1.6. NHỮNG ĐỐI TƯỢNG CÓ QUYỀN 

YÊU CẦU NHÀ NƯỚC BỒI THƯỜNG 

Theo Luật Trách nhiệm bồi 

thường của Nhà nước năm 2017, các đối 

tượng dưới đây có quyền gửi văn bản 

yêu cầu Nhà nước bồi thường: 

- Người bị thiệt hại; 

- Người thừa kế của người bị thiệt hại 

trong trường hợp người bị thiệt hại chết; 

tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ của tổ 

chức bị thiệt hại đã chấm dứt tồn tại; 

- Người đại diện theo pháp luật của 

người bị thiệt hại thuộc trường hợp phải 

có người đại diện theo pháp luật theo 

quy định của Bộ luật Dân sự; 

Luật này cũng quy định tăng thời 

hiệu yêu cầu bồi thường từ 02 năm lên 

03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu 

cầu bồi thường nhận được văn bản làm 

căn cứ yêu cầu bồi thường, trừ trường 

hợp tại Khoản 2 Điều 52 và yêu cầu 

phục hồi danh dự. 

4.1.7. BAN HÀNH DANH MỤC CÔNG 

NGHỆ CẤM CHUYỂN GIAO 

Đây là quy định mới đáng chú ý 

tại Luật Chuyển giao công nghệ 2017 

được thông qua ngày 19/6/2017. 

Theo đó, Chính phủ ban hành chi 

tiết Danh mục công nghệ cấm chuyển 

giao, bao gồm: 

- Không đáp ứng quy định của pháp luật 

về an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo 

đảm sức khỏe con người, bảo vệ tài 

nguyên, môi trường và đa dạng sinh học; 

- Tạo ra sản phẩm gây hậu quả xấu đến 

phát triển kinh tế - xã hội; ảnh hưởng 

xấu đến quốc phòng, an ninh, trật tự và 

an toàn xã hội; 

- Công nghệ; máy móc, thiết bị k m theo 

công nghệ không còn sử dụng phổ biến và 

chuyển giao ở các quốc gia đang phát 

triển và không đáp ứng tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia; 

- Công nghệ sử dụng hóa chất độc hại 

hoặc phát sinh chất thải không đáp ứng 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về môi trường; 
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- Sử dụng chất phóng xạ, tạo ra chất 

phóng xạ không đáp ứng tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia. 

4.1.8. CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH TỚI 70% 

ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Ngày 23/11/2017, Quốc hội thông 

qua Luật Quản lý nợ công 2017 quy 

định về Mức bảo lãnh Chính phủ đối với 

dự án đầu tư. 

Theo đó, mức bảo lãnh Chính phủ 

đối với trị giá gốc của khoản vay, khoản 

phát hành trái phiếu cho dự án đầu tư 

không vượt quá 70% tổng mức đầu tư đã 

được phê duyệt của dự án. 

Dự án được bảo lãnh là dự án đầu 

tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ 

trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, 

quyết định đầu tư của Thủ tướng theo quy 

định của Luật Đầu tư và Luật Đầu tư công. 

4.1.9. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NHIỆM VỤ 

LÃNH SỰ CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN 

VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI 

Luật Cơ quan đại diện nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước 

ngoài sửa đổi 2017 sửa đổi, bổ sung một 

số nhiệm vụ lãnh sự của cơ quan đại 

diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước 

ngoài như sau: 

- Bãi bỏ thẩm quyền tiếp nhận đơn và 

chứng cứ liên quan của công dân, pháp 

nhân Việt Nam để chuyển cho cơ quan 

có thẩm quyền của Việt Nam xem xét, 

giải quyết; 

- Bãi bỏ thẩm quyền cấp đổi, cấp lại hộ 

chiếu, giấy thông hành và giấy tờ khác có 

giá trị xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam; gia 

hạn, sửa đổi, cấp lại thị thực và giấy miễn 

thị thực của Việt Nam; 

- Được phép tiếp nhận, bảo quản giấy tờ, 

tài liệu và đồ vật có giá trị của công dân, 

pháp nhân Việt Nam khi có yêu cầu 

miễn là phù hợp với quy định của pháp 

luật Việt Nam và không trái với pháp 

luật của quốc gia tiếp nhận. 

 

4.2. VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐƯỢC 

BAN HÀNH TRONG THÁNG 7 

4.2.1. TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI ĐỐI 

VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG 

Chính phủ vừa ban hành Nghị 

định 99/2018/NĐ-CP quy định mức trợ 

cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có 

công với cách mạng. 
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Nghị định quy định rõ về mức trợ 

cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng như sau: 

Mức trợ cấp đối với Người hoạt động 

cách mạng trước ngày 01/01/1945: Diện 

thoát ly là 1.693.000 đồng; diện không 

thoát ly 2.874.000 đồng. 

Trợ cấp tiền tuất đối với thân 

nhân của 1 liệt sĩ 1.515.000 đồng; trợ 

cấp tiền tuất đối với thân nhân của 2 liệt 

sĩ 3.030.000 đồng; trợ cấp tiền tuất đối 

với thân nhân của 3 liệt sĩ trở lên 

4.545.000 đồng. 

Bà mẹ Việt Nam anh hùng 

(hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng theo 

mức trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân 

liệt sĩ) và hưởng mức phụ cấp 1.270.000 

đồng. Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam 

anh hùng sống ở gia đình hưởng mức trợ 

cấp 1.515.000 đồng. 

 

Anh hùng Lực lượng vũ trang 

nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời 

kỳ kháng chiến hưởng mức trợ cấp 

1.270.000 đồng. 

Trường hợp Bệnh binh suy giảm 

khả năng lao động từ 41% - 50%, mức 

trợ cấp 1.581.000 đồng; suy giảm khả 

năng lao động từ 81% - 90%, mức trợ 

cấp 3.465.000 đồng. 

Trợ cấp ưu đãi hàng năm và trợ cấp ưu 

đãi một lần 

Trợ cấp ưu đãi hàng năm được 

quy định như sau: Liệt sĩ không còn 

người hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng 

thì người thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ 

cấp thờ cúng là 500.000 đồng. 

 

Trợ cấp ưu đãi đối với người có 

công với cách mạng theo quy định của 

Pháp lệnh Ưu đãi người có công với 

cách mạng không hưởng lương hoặc 

sinh hoạt phí khi đi học tại cơ sở giáo 
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dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học 

là 300.000 đồng. 

Về trợ cấp ưu đãi một lần, Nghị 

định quy định: Trợ cấp một lần khi báo tử 

liệt sĩ, mức trợ cấp 20 lần mức chuẩn; hỗ 

trợ chi phí báo tử 1.000.000 đồng. 

Đối với Anh hùng Lực lượng vũ 

trang nhân dân, Anh hùng Lao động 

trong thời kỳ kháng chiến chết trước 

ngày 01 tháng 01 năm 1995; Bà mẹ Việt 

Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ 

trang nhân dân, Anh hùng Lao động 

trong thời kỳ kháng chiến được truy 

tặng, mức trợ cấp 20 lần mức chuẩn. 

Nghị định này có hiệu lực thi 

hành từ ngày 27/8/2018. 

4.2.2. CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH 

PHÁT TRIỂN HỢP TÁC, LIÊN KẾT SẢN 

XUẤT NÔNG NGHIỆP 

Chính phủ vừa ban hành Nghị 

định số 98/2018/NĐ-CP về chính sách 

khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết 

trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp. 

Theo Nghị định, hợp tác, liên kết 

gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp (liên kết) là việc thỏa thuận, tự 

nguyện cùng đầu tư, sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm nông nghiệp của nông dân, cá 

nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp (gọi 

chung là các bên tham gia liên kết) để 

nâng cao hiệu quả sản xuất và chất 

lượng sản phẩm nông nghiệp. 

Hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết, 

hạ tầng phục vụ liên kết 

Nghị định nêu rõ, chủ trì liên kết 

được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi 

phí tư vấn xây dựng liên kết, tối đa không 

quá 300 triệu đồng, bao gồm tư vấn, 

nghiên cứu để xây dựng hợp đồng liên kết, 

dự án liên kết, phương án, kế hoạch sản 

xuất kinh doanh, phát triển thị trường. 

 

Dự án liên kết được ngân sách 

nhà nước hỗ trợ 30% vốn đầu tư máy 

móc trang thiết bị; xây dựng các công 

trình hạ tầng phục vụ liên kết bao gồm: 

nhà xưởng, bến bãi, kho tàng phục vụ 
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sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến và 

tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tổng 

mức hỗ trợ không quá 10 tỷ đồng. 

Nguồn kinh phí, mức hỗ trợ trên 

thực hiện theo các kế hoạch, chương trình, 

dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình 

tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng 

chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống 

dân cư và nguồn vốn từ các chương trình, 

dự án hợp pháp khác. 

Hỗ trợ khuyến nông, đào tạo, tập huấn 

Ngoài phần hỗ trợ vốn đầu tư xây 

dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên 

kết, các bên tham gia liên kết được ngân 

sách nhà nước hỗ trợ để xây dựng mô 

hình khuyến nông; đào tạo nghề, tập 

huấn kỹ thuật, nâng cao nghiệp vụ quản 

lý, kỹ thuật sản xuất, năng lực quản lý 

hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị 

trường; hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn 

mác sản phẩm tối đa không quá 3 vụ 

hoặc 3 chu kỳ sản xuất, khai thác sản 

phẩm thông qua các dịch vụ tập trung 

của hợp tác xã; ngân sách hỗ trợ tối đa 

40% chi phí chuyển giao, ứng dụng 

khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy 

trình kỹ thuật và quản lý chất lượng 

đồng bộ theo chuỗi. 

Nguồn kinh phí, mức hỗ trợ và cơ 

chế hỗ trợ xây dựng mô hình khuyến 

nông; đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật, 

nâng cao nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật sản 

xuất, năng lực quản lý hợp đồng, quản 

lý chuỗi và phát triển thị trường thực 

hiện theo quy định của các chương trình, 

dự án về khuyến nông; chương trình đào 

tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông 

thôn; chính sách đào tạo, bồi dưỡng 

nguồn nhân lực đối với hợp tác xã và 

nguồn vốn từ các chương trình, dự án 

hợp pháp khác. 

Nguồn kinh phí, mức hỗ trợ và cơ 

chế hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác 

sản phẩm, chuyển giao, ứng dụng khoa 

học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ 

thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo 

chuỗi thực hiện theo quy định của Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới và nguồn vốn từ các chương 

trình, dự án hợp pháp khác. 
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4.3. TIN TỨC, THỜI SỰ PHÁP LUẬT 

(Nguồn: http://dantri.com.vn, 

http://thuvienphapluat.vn, http://vov.vn)  

4.3.1. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào 

Chiều 17/7/2018, tại Trụ sở Trung 

ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú 

Trọng đã tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội 

Lào do Bí thư Trung ương Đảng, Phó 

Chủ tịch Quốc hội Lào Sengnouane 

Xayalat, dẫn đầu đang có chuyến thăm 

Việt Nam.  

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phó Chủ 

tịch Quốc hội Lào Sengnouane Xayalat 

Phó Chủ tịch Quốc hội 

Sengnouane Xayalat cảm ơn Tổng Bí 

thư đã dành cho Đoàn những tình cảm 

thân thiết; trân trọng chuyển lời thăm 

hỏi thân thiết của Tổng Bí thư, Chủ tịch 

nước Lào Bounnhang Vorachith đến 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.  

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

đề nghị Quốc hội hai nước tăng cường 

hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh 

vực lập pháp, giám sát. Tổng Bí thư 

Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng về 

mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam 

- Lào ngày càng phát triển đi vào chiều 

sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các 

lĩnh vực.  

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai 

Quốc hội trong thời gian qua và đề nghị 

trong thời gian tới, Quốc hội hai nước, 

tăng cường hơn nữa hợp tác, trao đổi 

thông tin, kinh nghiệm, chuyên môn 

nghiệp vụ trong lĩnh vực lập pháp, giám 

sát và quyết định những vấn đề lớn của 

đất nước; tăng cường kiểm tra, giám sát, 

đôn đốc, chỉ đạo các bộ, ngành, địa 

phương trong việc triển khai thực hiện 

các thoả thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai 

Đảng, hai nước, Hiệp định hợp tác giữa 

hai Chính phủ và chương trình hợp tác 

giữa hai Quốc hội. 

 

http://dantri.com.vn/
http://thuvienphapluat.vn/
http://vov.vn/
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4.3.2. Tặng quà cho người có công với cách mạng 

 

 



17 
 

4.3.3. Khởi tố hình sự vụ nâng điểm thi ở Hà Giang 

Liên quan đến vụ nâng điểm kết quả thi THPT Quốc gia tại Hà Giang gây xôn xao 

dư luận vừa qua, ngày 19/7/2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra 

Quyết định số 02/QĐKTVA khởi tố hình sự về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong 

khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự để điều tra, làm rõ theo 

đúng quy định của pháp luật. 

 

Ngày 11/7/2018, kết quả điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 được 

công bố chính thức. Qua thông tin phản ánh nghi ngờ về điểm thi có bất thường tại Hà 

Giang, ngày 13/7/2018, Ban Chỉ đạo thi Trung học phổ thông Quốc gia đã ban hành 

Quyết định số 2593/QĐ-BGD&ĐT ngày 13/7/2018 về việc thành lập tổ công tác của Ban 

Chỉ đạo thi Trung học phổ thông Quốc gia. 

Kết quả kiểm tra, rà soát, chấm thẩm định cho thấy có 114 thí sinh với hơn 330 bài 

thi, có tổng điểm công bố chênh lệch hơn 1,0 điểm so với điểm chấm thẩm định. 

Xét thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật, được sự hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng cục 

An ninh – Bộ Công an, ngày 19/7/2018, căn cứ Điều 36, Điều 143, Khoản 1 Điều 153, 

Điều 154 Bộ luật Tố tụng Hình sự, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã 

ra Quyết định số 02/QĐKTVA khởi tố hình sự về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong 

khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự để điều tra, làm rõ theo 

đúng quy định của pháp luật.   
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4.3.4. Bão và hoàn lưu bão số 3 đã khiến ít nhất 31 người chết và mất tích. 
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5. Có thể bạn quan tâm? 

5.1. Nelson Mandela - biểu tượng chống chủ nghĩa thực dân, phân biệt chủng tộc
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5.2. Bãi biển ở Việt Nam rẻ nhất thế giới 

 


