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1. Điểm tin hoạt động Tháng 8/2018 

1.1. Công tác bổ sung, xử lý tài liệu và thông tin 

 Bổ sung 51 tên tài liệu (159 cuốn), xử lý tài liệu, cập nhật vào CSDL thư mục 

191 biểu ghi các loại. 

 Số hóa giáo trình, luận văn, luận án: 22 tài liệu. 

 Biên soạn Bản tin thư viện, Thông báo sách mới tháng 8. 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 1.085 lượt bạn đọc tại Phòng đọc, 2.551 lượt mượn trả tài liệu tại Phòng 

Mượn (lượt mượn: 1.787 cuốn; lượt trả: 764 cuốn). Tư vấn, hỗ trợ: 125 lượt bạn đọc. 

 Cấp phát 1.373 cuốn giáo trình cho sinh viên lớp chất lượng cao. 

  

Bạn đọc tìm tài liệu, học tập tại Phòng đọc. 

2. Hoạt động Tháng 9/2018 

 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. 

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

 Phổ biến Nội quy Thư viện, tập huấn kỹ năng sử dụng Thư viện cho sinh viên K43. 

 Triển khai kế hoạch “Tổ chức tháng phục vụ sinh viên K43”. 

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

 

Mô hình xây dựng pháp luật  

trong nhà nước pháp quyền - Từ lý luận đến thực tiễn 

   Tác giả: GS. TS. Lê Hồng Hạnh chủ biên 

   Nhà xuất bản: Tư pháp 

   Năm xuất bản: 2017 

   Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 2 – Giá 01. 

Công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật ở nước ta hiện nay đã có những 

tiến bộ đáng kể sau khi Nghị quyết số 48/NQ - TW được ban hành năm 2005. Tuy nhiên, về 

tổng thể, hệ thống pháp luật nước ta còn nhiều hạn chế, chưa hiệu quả, chưa đáp ứng nhu cầu 

phát triển xã hội và thực tiễn cuộc sống. Một trong những nguyên nhân chính là do mô hình 

xây dựng pháp luật chưa phù hợp. 

Cuốn sách “Mô hình xây dựng pháp luật trong nhà nước pháp quyền - Từ lý 

luận đến thực tiễn” là kết quả nghiên cứu của Đề tài cấp nhà nước mã số KX.02/11-15 

của tập thể tác giả do GS. TS. Lê Hồng Hạnh chủ biên, giúp bạn đọc có cái nhìn tổng 

quan về mô hình xây dựng pháp luật trong Nhà nước pháp quyền nói chung và Nhà 

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói riêng. 

Nội dung cuốn sách làm rõ các vấn đề sau: 

- Lý luận về Nhà nước pháp quyền và pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, bản 

chất của hoạt động xây dựng pháp luật, khái niệm mô hình xây dựng pháp luật. Nghiên 

cứu mô hình xây dựng pháp luật của một số quốc gia trên thế giới, tập trung phân tích mô 

hình của hai quốc gia chuyển đổi là Nga và Trung Quốc. 

- Lý luận về Nhà nước và pháp luật trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. Phân tích sự chuyển đổi mô hình xây dựng pháp luật ở Việt Nam qua các giai  

đoạn. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn hoạt động xây dựng pháp luật theo mô 

hình hiện tại ở nước ta, nhóm tác giả đặt ra yêu cầu và đề xuất giải pháp chuyển đổi mô 

hình pháp luật Việt Nam trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa và hội nhập quốc tế. Vấn đề hoàn thiện việc xây dựng mô hình pháp luật hiện tại với 

các yếu tố chuyển tiếp mô hình tương lai. 
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Pháp luật về môi giới bất động sản ở Việt Nam 

Tác giả: Doãn Hồng Nhung 

Nhà xuất bản: Tư pháp 

Năm xuất bản: 2017 

Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 2, Phòng mượn 2 - 

Giá: Luật Đất đai. 

Môi giới bất động sản là hoạt động tư vấn, quảng cáo, tiếp thị bất động sản tới 

khách hàng có nhu cầu mua bán bất động sản. Cuốn sách “Pháp luật về môi giới bất 

động sản ở Việt Nam” của PGS. TS. Doãn Hồng Nhung do Nhà xuất bản Tư pháp ấn 

hành, làm rõ những vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn dưới góc độ pháp lý về môi giới 

bất động sản giúp cho các nhà môi giới hoạt động hiệu quả và chuyên nghiệp hơn. 

Về mặt lý luận, tác giả trình bày những vấn đề chung về môi giới bất động sản và 

pháp luật về môi giới bất động sản ở Việt Nam. Tìm hiểu lược sử hình thành và phát triển 

của nghề môi giới bất động sản, tính tất yếu yếu khách quan hình thành môi giới bất động 

sản ở nước ta. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của môi giới bất động sản, Hội Môi giới bất 

động sản cũng như các quy định pháp luật về môi giới bất động sản của Mỹ, Thụy Điển, 

Ba Lan,... và kinh nghiệm đối với Việt Nam. 

Về mặt thực tiễn, nghiên cứu thực trạng quy định và thực tiễn thi hành pháp luật về 

dịch vụ môi giới bất động sản ở Việt Nam. Đánh giá tổng quan về dịch vụ môi giới bất 

động sản và thực trạng áp dụng pháp luật trong môi giới bất động sản, những vấn đề liên 

quan đến tranh chấp và giải quyết tranh chấp trong hoạt động môi giới bất động sản, 

nguyên nhân, khó khăn khi áp dụng pháp luật về môi giới bất động sản. Từ đó, tác giả nêu 

yêu cầu, đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm góp phần xây dựng hành lang pháp lý phù 

hợp cho môi giới bất động sản, giúp thị trường bất động sản Việt Nam phát triển và hoạt 

động có hiệu quả, lành mạnh. 

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

người hành nghề môi giới bất động sản và bạn đọc quan tâm tới bất động sản hiện nay. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A5t_%C4%91%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n
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Introduction to law enforcement and  

criminal justice 

Tác giả: Karen Matison Hess, Christine Hess 

Orthmann, Henry Lim Cho 

Nhà xuất bản: Cengage Learning  

Năm xuất bản: 2018 

Địa chỉ tài liệu:  Phòng đọc 2  – Giá sách 19. 

Hệ thống tư pháp hình sự và thi hành pháp luật đóng vai trò quan trọng trong việc 

bảo vệ trật tự xã hội và đảm bảo tính tôn nghiêm của luật pháp. Cuốn sách “Introduction 

to law enforcement and criminal justice” giúp bạn đọc tìm hiểu về hệ thống tư pháp hình 

sự và tổ chức thi hành pháp luật ở Mỹ. 

Phần I – Lịch sử phát triển hệ thống tư pháp hình sự và thi hành pháp luật của nước 

Mỹ; khái niệm pháp luật, vai trò của Hiến pháp Mỹ trong việc thiết lập hệ thống tư pháp 

hình sự, nội dung Tuyên ngôn nhân quyền Mỹ, quyền lực của cảnh sát; khái quát tình 

hình tội phạm ở Mỹ.  

Phần II – Thực tiễn thi hành pháp luật: chức năng, cơ cấu tổ chức của ngành cảnh 

sát Mỹ; các chính sách xã hội được thiết lập sau sự kiện ngày 11/9; hoạt động tuần tra của 

cảnh sát; vai trò đặc biệt của cảnh sát điều tra tội phạm. 

Phần III – Thách thức nghề nghiệp của cảnh sát: thách thức từ chính sách pháp luật, 

các vấn đề liên quan đến đạo đức cảnh sát, mối đe dọa từ các băng nhóm tội phạm, tội 

phạm ma túy; khủng bố và an ninh quốc gia; các biện pháp đảm bảo tính chuyên nghiệp 

của hoạt động thi hành pháp luật. 

Phần IV – Hệ thống Tòa án và thi hành án: cấu trúc của Tòa án; các giai đoạn trong 

tố tụng hình sự; khái quát hệ thống thi hành án của Mỹ, phân biệt tạm tha có điều kiện, 

tạm tha có sự theo dõi,… 

Với ấn bản lần thứ 12, bạn đọc được tiếp cận với một số vấn đề mới: các khuyến 

nghị của Lực lượng đặc nhiệm của Tổng thống về Chính sách thế kỷ 21, thách thức của 

cảnh sát đối với tội phạm công nghệ, khủng bố và những kẻ cực đoan bạo lực gia đình. 
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Pháp luật về quản trị công ty niêm yết 

trên thị trường chứng khoán Việt Nam 

Tác giả: PGS. TS. Lê Vũ Nam chủ biên 

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 

Năm xuất bản: 2017 

Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 02 –Giá số 09. 

Quản trị công ty nói chung và quản trị công ty niêm yết nói riêng đang trở thành 

mối quan tâm hàng đầu của các nhà chức trách, nhà nghiên cứu và giới doanh nhân. Quản 

trị tốt góp phần thúc đẩy môi trường đầu tư minh bạch, hiệu quả, đảm bảo quyền lợi của 

cổ đông và những người có liên quan đến công ty. Tuy nhiên, các quy định pháp luật hiện 

hành về quản trị công ty niêm yết vẫn còn nhiều bất cập, cần được nghiên cứu và hoàn 

thiện nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt 

Nam phát triển lành mạnh. 

Cuốn sách chuyên khảo “Pháp luật về quản trị công ty niêm yết trên thị trường 

chứng khoán Việt Nam” là kết quả nghiên cứu của Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ 

do PGS. TS. Lê Vũ Nam chủ biên. Đây không chỉ là tài liệu tham khảo hữu ích đối với 

sinh viên, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán mà còn là cẩm nang 

giúp các nhà quản lý vận dụng có hiệu quả các quy định pháp luật về quản trị công ty 

trong quá trình điều hành hoạt động của công ty. 

Phần mở đầu cuốn sách, giới thiệu những vấn đề cơ bản về chứng khoán, niêm yết 

chứng khoán và công ty niêm yết; khái quát chung về quản trị công ty, quản trị công ty 

niêm yết; giới thiệu mô hình quản trị công ty niêm yết ở một số nước phát triển như Mỹ, 

Đức, Nhật Bản và tại Việt Nam. 

Tiếp theo, nhóm tác giả phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật Việt Nam 

hiện hành về quản trị công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán, gồm: Hội đồng quản 

trị công ty, Đại hội đồng cổ đông và Ban kiểm soát; làm rõ quy định về bảo vệ cổ đông 

thiểu số; tính minh bạch và công khai trong công bố thông tin và vấn đề giao dịch giữa 

công ty với người có liên quan. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp 

nhằm hoàn thiện pháp luật về quản trị công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán. 
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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 8 

4.1.1. TĂNG MỨC TRỢ CẤP CHO 

NGƯỜI CÓ CÔNG 

Nghị định 99/2018/NĐ-CP của 

Chính phủ có hiệu lực từ 27/8/2018 

quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi 

đối với người có công với cách mạng 

như sau: Tăng mức chuẩn để xác định 

các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối 

với người có công với cách mạng từ 

1.417.000 đồng lên 1.515.000 đồng. 

Với thay đổi trên, mức trợ cấp 

ưu đãi hàng tháng của người có công 

với cách mạng được điều chỉnh như 

sau: Người hoạt động cách mạng trước 

ngày 1/1/1945 thuộc diện thoát ly 

được tăng 110.000 đồng, diện không 

thoát ly tăng 186.000 đồng. 

Trợ cấp tiền tuất với thân nhân 

của một liệt sĩ là: 1.515.000 đồng mỗi 

tháng (tăng 98.000 đồng); trợ cấp tiền 

tuất với thân nhân của ba liệt sĩ trở lên 

là: 4.545.000 đồng mỗi tháng (tăng 

294.000 đồng). 

Anh hùng Lực lượng vũ trang 

nhân dân, Anh hùng Lao động trong 

thời kỳ kháng chiến hưởng trợ cấp 

1.270.000 đồng mỗi tháng (tăng 

82.000 đồng); Thương binh, thương binh 

loại B suy giảm khả năng lao động từ 

81% trở lên hưởng phụ cấp 760.000 

đồng mỗi tháng (tăng 49.000 đồng). 

 

 

4.1.2. PHẢI KHAI BÁO Y TẾ KHI ĐƯA 

THI THỂ, HÀI CỐT QUA BIÊN GIỚI 

Đó là một trong những nội dung 

của Chính phủ ban hành Nghị định 

89/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 

25/6/2018, về quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Phòng, 

chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch 

y tế biên giới. 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN 

 

 

 

http://thuvienphapluat.vn/
http://vov.vn/
http://media.doisongphapluat.com/thumb_x500x/529/2018/8/1/tien.jpg
http://media.doisongphapluat.com/thumb_x500x/529/2018/8/1/tien.jpg
http://media.doisongphapluat.com/thumb_x500x/529/2018/8/1/tien.jpg
http://media.doisongphapluat.com/thumb_x500x/529/2018/8/1/tien.jpg
http://media.doisongphapluat.com/thumb_x500x/529/2018/8/1/tien.jpg
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Nghị định yêu cầu thi thể, hài 

cốt, mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh 

học, mô, bộ phận cơ thể người vận 

chuyển qua biên giới phải được khai 

báo y tế. Việc kiểm tra giấy tờ được 

thực hiện với tất cả các thi thể, hài cốt 

vận chuyển qua biên giới. 

Các giấy tờ kiểm tra gồm: Giấy 

khai báo y tế thi thể, hài cốt (kể cả tro 

cốt); giấy xác nhận đã qua xử lý y tế của 

nơi xuất phát; giấy phép nhập cảnh thi 

thể, hài cốt về Việt Nam; giấy tờ chứng 

minh tử vong đối với thi thể, hài cốt. 

Thời gian hoàn thành việc kiểm 

tra này là không quá 15 phút/thi thể, 

hài cốt. Riêng việc kiểm tra thực tế đối 

với thi thể, hài cốt, thời gian hoàn 

thành là không quá 1 giờ kể từ khi nộp 

đủ giấy tờ. Nghị định có hiệu lực từ 

ngày 10/8/2018. 

4.1.3. TIÊU CHUẨN VỚI VIÊN CHỨC 

NGÀNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH 

của Bộ Lao động Thương binh và Xã 

hội có hiệu lực từ 1/8/2018, quy định về 

tiêu chuẩn viên chức chuyên ngành giáo 

dục nghề nghiệp. 

Theo đó, viên chức lĩnh vực này 

phải tận tụy với công việc, thực hiện 

đúng điều lệ, quy chế, nội quy của cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp; có tinh thần 

đoàn kết, đối xử hòa nhã với người 

học, đồng nghiệp. 

Thông tư cũng yêu cầu viên 

chức phải công bằng trong giảng dạy 

và giáo dục, đánh giá đúng thực chất 

năng lực người học; có đủ sức khỏe và 

lý lịch rõ ràng. 

4.1.4. NHỮNG LOẠI TÀI LIỆU TÒA ÁN 

PHẢI GỬI CHO CÔNG AN 

Thông tư liên tịch 05/2018/TTLT-

BCA-VKSNDTC-TANDTC  quy định về 

việc phối hợp thông báo, gửi, cung cấp 

thông tin, tài liệu liên quan đến người 

phạm tội được ban hành ngày 

25/6/2018. 

Theo đó, Tòa án nhân dân có 

trách nhiệm gửi cho Cơ quan công an 

bao gồm các loại tài liệu sau: 

Quyết định tạm giam; Quyết 

định hủy bỏ biện pháp tạm giam; quyết 

định thay thế biện pháp tạm giam; 

Bản án hình sự sơ thẩm; Bản án 

hình sự phúc thẩm; Quyết định hình sự 

giám đốc thẩm; Quyết định hình sự tái 
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thẩm; Quyết định thi hành án phạt tù; 

Quyết định giảm thời hạn chấp hành 

án phạt tù; 

Quyết định miễn chấp hành án 

phạt tù; Quyết định hoãn chấp hành án 

phạt tù; Quyết định tạm đình chỉ chấp 

hành hình phạt tù; Quyết định tha tù 

trước thời hạn có điều kiện; quyết định 

hủy bỏ quyết định tha tù trước thời hạn 

có điều kiện; 

Quyết định áp dụng biện pháp 

bắt buộc chữa bệnh; quyết định đình 

chỉ thi hành biện pháp bắt buộc chữa 

bệnh; Quyết định xóa án tích; 

          Quyết định của Chủ tịch nước 

về việc xét đơn xin ân giảm hình phạt 

tử hình (bác đơn xin ân giảm hình phạt 

tử hình hoặc ân giảm hình phạt tử 

hình); Quyết định thi hành án tử hình; 

Biên bản thi hành án tử hình. Thông tư 

có hiệu lực kể từ ngày 8/8/2018 và 

thay thế Thông tư liên tịch  

03/2006/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC 

ngày 01/6/2006. 

4.1.5. CẤM NGÂN HÀNG MUA TRÁI 

PHIẾU DOANH NGHIỆP CÓ MỤC 

ĐÍCH CƠ CẤU NỢ 

Đây là nội dung mới tại Thông tư 

15/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 

22/2016/TT-NHNN quy định việc tổ chức 

tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp. 

Theo đó, quy định các TCTD, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài không 

được mua trái phiếu doanh nghiệp phát 

hành trong đó có mục đích để cơ cấu 

lại các khoản nợ của doanh nghiệp. 

Ngoài ra, Thông tư cũng bổ 

sung một số nguyên tắc khi TCTD, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái 

phiếu doanh nghiệp như: ban hành quy 

định kiểm soát nội bộ hoạt động mua 

trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt với 

những trái phiếu phát hành thực hiện 

các dự án thuộc các lĩnh vực tiềm ẩn 

rủi ro,... 

Thông tư 15/2018/TT-NHNN có 

hiệu lực từ ngày 2/8/2018. 

4.1.6. THÍ ĐIỂM ĐỘI QUẢN LÝ TTXD 

ĐÔ THỊ CẤP QUẬN, HUYỆN 

Quyết định 26/2018/QĐ-TTg ngày 

22/6/2018 của Thủ tướng về thí điểm 

thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô 

thị trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã 

ở Hà Nội, có hiệu lực từ 10/8/2018. 

http://www.doisongphapluat.com/ha-noi.html
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Quyết định nêu rõ Đội Quản lý 

trật tự xây dựng đô thị được thành lập 

trên cơ sở tổ chức lại Đội Thanh tra 

xây dựng quận, huyện, thị xã thuộc 

Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội. Đội 

Quản lý trật tự xây dựng đô thị có chức 

năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện 

thực thi các quy định pháp luật trong lĩnh 

vực trật tự xây dựng đô thị. 

Đội Quản lý trật tự xây dựng đô 

thị được yêu cầu các chủ đầu tư xuất 

trình giấy phép xây dựng, các tài liệu 

liên quan đến việc xây dựng công 

trình; thực hiện nhiệm vụ thông báo, 

kiến nghị và gửi tài liệu có liên quan 

cho cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát 

xem xét, khởi tố đối với người thực 

hiện hành vi vi phạm pháp luật thuộc 

phạm vi quản lý. 

4.1.7. LIÊN KẾT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 

ĐƯỢC HỖ TRỢ ĐẾN 10 TỶ ĐỒNG 

Nghị định 98/2018/NĐ-CP của 

Chính phủ có hiệu lực từ 20/8/2018, 

quy định về chính sách khuyến khích 

phát triển hợp tác, liên kết trong sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 

 

Theo Nghị định này, các dự án 

liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp được hỗ trợ 30% vốn đầu 

tư máy móc trang thiết bị; xây dựng 

các công trình hạ tầng phục vụ liên kết 

(nhà xưởng, bến bãi, kho tàng phục vụ 

sản xuất, sơ chế, bảo quản,...); tổng 

mức hỗ trợ không quá 10 tỷ đồng. 

 

Nhà nước cũng 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,...). 

Các bên tham gia liên kết được 

hỗ trợ phải đáp ứng đồng thời điều 

kiện như: Phù hợp với quy hoạch phát 

triển kinh tế xã hội của địa phương; 

Giấy chứng nhận hoặc cam kết bảo 

đảm các quy định của pháp luật về tiêu 

chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn 

http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/
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thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo 

vệ môi trường. 

4.1.8. THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ 

SỞ GIÁO DỤC CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC 

NGOÀI KHÔNG QUÁ 50 NĂM  

Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy 

định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài 

trong lĩnh vực giáo dục sẽ có hiệu lực 

từ ngày 1/8/2018. 

 

Theo đó, đối tượng liên kết giáo 

dục là: Cơ sở giáo dục mầm non tư 

thục, cơ sở giáo dục phổ thông tư thục 

của Việt Nam và cơ sở giáo dục hoạt 

động hợp pháp ở nước ngoài, được cơ 

quan, tổ chức kiểm định chất lượng 

giáo dục hoặc cơ quan có thẩm quyền 

của nước ngoài công nhận về chất 

lượng giáo dục. 

Cũng theo Nghị định này, thời 

hạn hoạt động của cơ sở giáo dục có 

vốn đầu tư nước ngoài không quá 50 

năm, tính từ ngày được cấp giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư nhưng không dài 

hơn thời hạn thuê đất. 

Trong khi đó, thời hạn hoạt 

động của liên kết đào tạo, liên kết tổ 

chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại 

ngữ của nước ngoài không quá 5 năm, 

kể từ ngày phê duyệt và có thể được 

gia hạn, mỗi lần gia hạn không quá 5 

năm và không quá thời hạn thỏa thuận 

hoặc hợp đồng hợp tác giữa các bên 

liên kết. 

4.2.2. VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐƯỢC 

BAN HÀNH TRONG THÁNG 8 

4.2.1. DOANH NGHIỆP, THƯƠNG 

NHÂN NÀO ĐƯỢC XUẤT KHẨU GẠO? 

Chính phủ vừa ban hành Nghị 

định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh 

xuất khẩu gạo, trong đó quy định cụ 

thể điều kiện kinh doanh xuất khẩu 

gạo, có hiệu lực từ 1/10/2018. 

Theo đó, điều kiện kinh doanh 

xuất khẩu gạo gồm: 

- Thương nhân được thành lập, đăng ký 

kinh doanh theo quy định của pháp luật 

được kinh doanh xuất khẩu gạo khi đáp 

ứng các điều kiện sau: Có ít nhất 1 kho 

chuyên dùng để chứa thóc, gạo phù hợp 
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với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về kho chứa thóc, gạo do cơ quan có 

thẩm quyền ban hành theo quy định của 

Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 

năm 2006. 

- Kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến 

thóc, gạo để đáp ứng điều kiện kinh 

doanh nêu trên có thể thuộc sở hữu của 

thương nhân hoặc do thương nhân thuê 

của tổ chức, cá nhân khác, có hợp 

đồng thuê bằng văn bản theo quy định 

của pháp luật với thời hạn thuê tối 

thiểu 5 năm. 

- Thương nhân chỉ xuất khẩu gạo hữu 

cơ, gạo đồ, gạo tăng cường vi chất 

dinh dưỡng không cần đáp ứng các 

điều kiện kinh doanh quy định nêu 

trên, được xuất khẩu các loại gạo này 

không cần có Giấy chứng nhận, không 

phải thực hiện dự trữ lưu thông và có 

trách nhiệm báo cáo theo quy định. 

Ngoài ra, Nghị định cũng quy 

định cụ thể về kiểm tra điều kiện kinh 

doanh xuất khẩu gạo. Theo đó, thương 

nhân tự kê khai hồ sơ đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận, tự chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về nội dung đã kê khai, về 

các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đề nghị 

cấp Giấy chứng nhận và việc đáp ứng 

các điều kiện kinh doanh xuất khẩu 

gạo quy định nêu trên. 

4.2.2. BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN 

TRONG LĨNH VỰC Y TẾ 

Thủ tướng ký quyết định bãi bỏ 

một số văn bản quy phạm pháp luật 

trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền 

ban hành của Thủ tướng Chính phủ. 

Theo đó, từ ngày 20/9/2018, 05 Quyết 

định và 06 Chỉ thị của Thủ tướng 

Chính phủ trong lĩnh vực y tế sẽ bị bãi 

bỏ do hết hiệu lực pháp luật gồm: 

Quyết định số 185/2002/QĐ-

TTg ngày 19/02/2002 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt danh sách 

các ủy viên kiêm nhiệm Ủy ban Dân 

số, Gia đình và Trẻ em. 

Quyết định số 09/2006/QĐ-TTg 

ngày 10/01/2006 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Chương trình hành động 

của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 

47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ 

Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực 

hiện chính sách dân số và kế hoạch 

hóa gia đình. 

Quyết định số 240/2006/QĐ-

TTg ngày 25/10/2006 của Thủ tướng 
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Chính phủ thực hiện chế độ bảo hiểm y 

tế tự nguyện đối với cán bộ dân số, gia 

đình và trẻ em ở xã, phường, thị trấn. 

Quyết định số 151/2007/QĐ-

TTg ngày 12/9/2007 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành quy định về việc 

nhập khẩu thuốc chưa có số đăng ký 

tại Việt Nam. 

Quyết định số 42/2013/QĐ-TTg 

ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định về quản lý thuốc dùng 

cho người theo đường xuất khẩu, nhập 

khẩu phi mậu dịch và sửa đổi, bổ sung 

một số điều của quy định về việc nhập 

khẩu thuốc chưa có số đăng ký tại Việt 

Nam ban hành kèm theo Quyết định số 

151/2007/QĐ-TTg ngày 12/9/2007 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

Chỉ thị số 08/1999/CT-TTg ngày 

15/4/1999 của Thủ tướng Chính phủ 

tăng cường công tác bảo đảm chất 

lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Chỉ thị số 26/2004/CT-TTg ngày 

05/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc tăng cường công tác phòng, 

chống dịch sốt xuất huyết. 

Chỉ thị số 34/2005/CT-TTg ngày 

15-10-2005 của Thủ tướng Chính phủ tập 

trung sức triển khai thực hiện đồng bộ, có 

hiệu quả Kế hoạch hành động khẩn cấp 

phòng, chống khi xảy ra dịch cúm gia 

cầm H5N1 và đại dịch cúm ở người. 

Chỉ thị số 29/2006/CT-TTg ngày 

08-8-2006 của Thủ tướng Chính phủ về 

tăng cường công tác phòng, chống dịch 

cúm gia cầm, cúm A (H5N1) ở người. 

Chỉ thị số 13/2007/CT-TTg ngày 

06-6-2007 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc tăng cường thực hiện Chương 

trình hành động của Chính phủ thực 

hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW. 

Chỉ thị số 23/2008/CT-TTg ngày 

04/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác dân 

số - kế hoạch hóa gia đình./. 
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4.3. TIN TỨC, THỜI SỰ PHÁP LUẬT (Nguồn: http://vov.vn, http://dantri.com.vn) 

4.3.1. Giá trị vĩnh hằng của Cách mạng Tháng Tám 1945

 

http://vov.vn/
http://dantri.com.vn/
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4.3.2. Thành viên tổ chức phản động bị kết án từ 5 – 14 năm tù 

Chiều 22/8, tại TPHCM, phiên tòa xét xử 12 bị cáo là thành viên tổ chức 

phản động “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” do Đào Minh Quân cầm đầu 

đã kết thúc với mức án nghiêm khắc dành cho các bị cáo. 

 

Thành viên của nhóm khủng bố 

Đây là vụ án xâm phạm an ninh quốc gia do Nguyen James Han, Phan Angel 

cùng 10 đồng phạm thực hiện. Các bị cáo tham gia tổ chức “Chính phủ quốc gia 

Việt Nam lâm thời”, được thành lập năm 1990 tại Hoa Kỳ, do Đào Minh Quân 

(sinh năm 1952, quân nhân chế độ Việt Nam Cộng hòa) cầm đầu. Tổ chức phản 

động đã tuyên truyền, lôi kéo một số đối tượng có tư tưởng bất mãn, thù ghét chế 

độ và Nhà nước Việt Nam, tham gia thực hiện các hoạt động phá hoại sự ổn định 

phát triển của đất nước, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhằm mục 

đích tiến tới lật đổ chính quyền nhân dân. 

Các đối tượng đã lợi dụng các trang mạng xã hội, thông qua Internet và các 

ứng dụng của không gian mạng để tuyên truyền, xuyên tạc các chủ trương, chính 

sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam. 

Cụ thể, cuối tháng 2/2017, các bị can Nguyen James Han và Phan Angel 

được Đào Minh Quân cử về Việt Nam để móc nối, xây dựng cơ sở tập hợp, chỉ đạo 

các thành viên của tổ chức phản động này ở trong nước để tiến hành nhiều hoạt 

động chống phá nhằm gây tiếng vang. 
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Tại phiên tòa, phần lớn các bị cáo đã nhận thức hành vi sai trái, khai báo 

thành khẩn, nhân thân tốt nên được xem xét tình tiết giảm nhẹ. Riêng bị cáo Phan 

Angel thay đổi lời khai, không thừa nhận tội danh như cáo trạng đã nêu. Tuy nhiên, 

Tòa khẳng định: căn cứ hồ sơ, chứng cứ và lời khai của các bị cáo khác, không có 

cơ sở chấp nhận lời khiếu nại này, đây là thể hiện sự thiếu thành khẩn, coi thường 

luật pháp Việt Nam của bị cáo Phan Angel. 

 

Các bị cáo là thành viên tổ chức phản động lưu vong đứng trước tòa 

Hội đồng xét xử nhận định: Hành vi của các bị cáo trong vụ án là đặc biệt 

nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến sự tồn tại và 

vững mạnh của chính quyền nhân dân và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam. Do đó, cần phải xử lý nghiêm để giáo dục các bị can và răn đe, phòng 

ngừa chung. 

Tòa tuyên phạt mức án 14 năm tù dành cho hai bị cáo: Nguyen James Han và 

Phan Angel; trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam ngay sau khi chấp hành xong hình 

phạt tù. Bị cáo Đỗ Tài Nhân lĩnh 10 năm tù; Trương Nguyễn Minh Trí 11 năm tù; 

các bị cáo còn lại nhận hình phạt từ 5 năm đến 10 năm tù giam và sẽ bị quản chế từ 

2 - 3 năm tại địa phương sau khi thi hành án./. 

https://images.vov.vn/w600/uploaded/krigzmiahwkly8uzveukg/2018_08_22/h3_cjba_hvoh.jpg
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4.3.3. Biên chế công chức năm 2019 giảm 5.508 so với 2018 
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4.3.4. Bộ máy mới của ngành công an sau khi tinh giản 
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5. Có thể bạn quan tâm? 

5.1. Bắt cóc cậu bé Lindbergh 

Khi Lindbergh là “đòn bẩy” khiến 

tạp chí Time công bố danh sách những vụ 

án thế kỷ, người ta cũng đủ hiểu vụ án 

này có tầm quan trọng tới mức nào. Đây 

không phải là vụ bắt cóc thông thường mà 

nó lại xảy ra với một người anh hùng 

nước Mỹ trong khi nạn nhân là một đứa 

trẻ bị giết hại dã man và xác của em chỉ 

được tìm thấy sau khi đã bị phân hủy gần 

như hoàn toàn. 

 

Thi thể của bé Charles A. Lindbergh Jr.  

đã bị phân hủy khi được phát hiện 

Vào một đêm mùa đông mưa gió 

cách đây hơn 80 năm về trước, Charles A. 

Lindbergh Jr. đã bị bắt cóc khỏi nhà riêng 

ở bang New Jersey, Mỹ. Cậu bé 20 tháng 

tuổi này không có gì đặc biệt nhưng là 

con của Charles Lindbergh – người anh 

hùng vĩ đại của nước Mỹ. Anh là phi 

công đầu tiên trên thế giới lái máy bay 

vượt Đại Tây Dương vào năm 1927 ở độ 

tuổi 25. 

 

Phi công Charles Lindbergh và con trai  

Cuối cùng, vào tháng 5, thi thể của 

bé Charles đã được tìm thấy ở bên đường, 

cách nhà của phi công Lindberghe không 

xa. Ban đầu, không ai nhận ra em vì xác 

đã bị phân hủy thành một bộ xương không 

còn nguyên vẹn. Mặc dù kẻ bị kết tội bắt 

cóc và giết hại cậu bé Charles là Bruno 

Richard Hauptmann, đã bị tử hình vào năm 

1936 nhưng dư luận vẫn đặt nhiều câu hỏi 

nghi vấn xung quanh vụ án này. 

5.2. Trộm bức tranh nàng Mona Lisa 

Vụ trộm bức họa nàng Mona Lisa 

khỏi bảo tàng Louvre vào năm 1911 được 

coi là một trong những vụ trộm tranh gây 

chấn động nhất thế giới. Một công dân 

gốc Italy làm việc tại bảo tàng có tên là 

Vincenzo Peruggia đã bí mật lấy bức 

tranh mà không bị ai phát hiện. Là bức 

chân dung nổi tiếng nhất của mọi thời đại 

nên tiếng tăm vụ trộm đã lan tỏa khắp thế 

giới. Trong 2 năm bị mất cắp, nhiều 

người tới xếp hàng tại Louvre chỉ nhằm 

thỏa mãn chí tò mò rằng tại sao bức tranh 
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được canh gác cẩn thận như vậy lại biến 

mất một cách bí ẩn. 

 

Thủ phạm Vincenzo Peruggia 

        Năm 1913, sau một thời gian dài bị 

lưu lạc trên đất Mỹ và Italia, bức tranh 

nàng Mona Lisa đã được trả về đúng vị trí 

của nó tại Louvre. Còn thủ phạm 

Vincenzo Peruggia khi bị bắt biện minh 

rằng anh ta hoàn toàn không có ý định 

kiếm lời từ bức tranh. Vincenzo mong 

muốn bức họa nàng Mona Lisa phải được 

trả lại cho nhân dân Italia – quê hương 

của nàng. Mặc dù phạm tội nhưng cũng 

chính vì tinh thần yêu nước này mà 

Vincenzo chỉ bị ngồi tù có vài tháng. 

5.3. Sọ người giả mạo 

Vụ việc xảy ra vào năm 1912 khi 

nhà sinh vật học người Anh Charles 

Dawson công bố phát hiện một sọ người 

cổ nhất thế giới với tuổi thọ 375.000 năm 

được tìm thấy tại thị trấn Sussex, thuộc 

thành phố Piltdown, Anh. Sự kiện này rất 

có ý nghĩa với nước Anh bởi trong nhiều 

năm ròng, “Người đàn ông Piltdown” 

luôn được sánh vai với người Neanderthal 

và Heidelberg – được cho là các chủng 

người gần gũi nhất với chúng ta trong quá 

trình tiến hóa, từng sinh sống tại miền 

Nam nước Pháp. 

Tuy nhiên, vào năm 1953, sọ 

người Piltdown đã được mang ra nghiên 

cứu và đã cho thấy những kết quả bất 

ngờ, trái ngược hoàn toàn với những công 

bố của Charles Dawson. Bằng các 

phương pháp chuyên môn, các nhà khoa 

học đã chứng minh được rằng chiếc hộp 

sọ không có tuổi thọ lâu đời như Dawson 

tuyên bố, chỉ khoảng vài trăm năm. Tồi tệ 

hơn, xương hàm hộp sọ Piltdown là của 

một con đười ươi 10 tuổi, răng được mài 

một cách nhân tạo và người ta còn quét 

lên hộp sọ một lớp hóa chất để trông có 

vẻ cổ đại. 

 

Tháng 11/1953, nước Anh đã phải 

chính thức công nhận rằng “người đàn 

ông Piltdown” là một vụ lừa đảo. “Hộp 

sọ Piltdown” được coi là vụ lừa đảo khảo 
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cổ lớn nhất thế giới. Hiện nghi vấn về 

việc ai đã dựng lên vụ lừa đảo này vẫn 

chưa có lời giải vì Dawson đã chết vào 

năm 1916. Cũng kể từ thời điểm đó, 

người ta coi cụm từ “Piltdown” mang 

nghĩa “lừa đảo”. 

5.4. Diễn viên Hollywood giết người, 

cưỡng dâm 

Ngày 3/9/1920, một vụ án mạng 

kinh hoàng đã xảy ra tại khách sạn St. 

Francis ở San Francisco. Trong một bữa 

tiệc lộn xộn, một diễn viên hài béo phì 

nhưng nổi tiếng của Hollywood đã lợi 

dụng sự ngây thơ của một nữ diễn viên 

trẻ, dụ dỗ và cưỡng dâm cô trên cầu 

thang. Khi chống cự, cô gái đã bị người 

đàn ông dùng chai bia đâm vào bụng 

khiến nạn nhân tử vong. Chủ mưu của vụ 

này chính là Roscoe Arbuckle với biệt 

danh Fatty (béo phì). 

          Roscoe Arbuckle có lẽ là diễn viên 

nam đầu tiên được trả lương 1 triệu USD 

– một khoản tiền khổng lồ trong ngành 

công nghiệp phim ảnh chưa mấy ồn ào 

vào thời điểm đó. Nhưng vụ giết người, 

cưỡng dâm đã làm tiêu tan sự nghiệp 

đang lên của Arbuckle. Người đàn ông 

này 3 lần phải ra hầu tòa, những bộ phim 

của Arbuckle bị cấm tại Anh và Mỹ trong 

khi Hollywood và thế giới không tha thứ 

cho hành động nhơ bẩn của Arbuckle. 

Năm 1933, Roscoe Arbuckle chết vì 

chứng nghiện rượu. 

5.5. Cái chết bí ẩn của nữ diễn viên 

mang biệt danh “Thược dược đen” 

Ngày 15/1/1947, thành phố Los 

Angeles cũng như toàn nước Mỹ chấn 

động khi nghe tin nữ diễn viên mới nổi 

Elizabeth Short bị sát hại dã man. Xác 

của cô được một phụ nữ phát hiện tại bãi 

đất bỏ hoang ở ngoại ô thành phố trong tư 

thế bị băm vằm. Khám nghiệm tử thi cho 

thấy nạn nhân đã bị hãm hiếp, đánh đập. 

70 năm đã đi qua nhưng cái chết 

của Elizabeth Short vẫn là một trong 

những bí ẩn nhức nhối và ám ảnh nhất 

của thế kỷ XX. Năm 2006, bộ phim 

“Black Dahlia” tái hiện cái chết bi thảm 

của Elizabeth Short đã trở thành một 

trong những bộ phim ăn khách của năm. 

5.6. Vụ trộm thế kỷ tại Boston 

 

Joseph “Specs” O’Keefe – một trong  

những kẻ đã tham gia vụ cướp thế kỷ Brinks. 

Một trong những vụ phạm tội lớn 

nhất của thế kỷ 20 là sự ra đi êm thấm của 
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1.2 triệu USD tiền mặt và 1.5 triệu USD 

bằng séc tại thành phố Boston, bang 

Massachusetts vào ngày 17/1/1950. 

Trớ trêu thay, sự việc trên lại xảy 

ra với chính công ty chuyên cung cấp các 

thiết bị và dịch vụ đảm bảo an ninh cho 

khách hàng – Brinks. 

Vụ trộm được cho là lớn nhất 

trong lịch sử nước Mỹ vào thời điểm đó. 

Một băng nhóm gồm 14 tên đã đột nhập 

thành công trụ sở chính của Brinks tại 

Boston và mang đi khoản tiền khổng lồ 

không để lại dấu vết. Suốt vài năm sau 

khi sự việc xảy ra, cảnh sát vẫn truy lùng 

những kẻ gây án đứng sau vụ trộm thế kỷ 

nhưng đều bó tay. 

Trong khi đó, giữa 11 tên trộm 

trong băng nhóm đã nảy sinh mối bất hòa. 

O’Keefe – khi đó cằn nhằn là mình được 

chia chác ít hơn các thành viên khác, đã 

quyết định khai toàn bộ sự thật với FBI. 

Nhờ đó, tới cuối năm 1957, cùng với một 

số tội danh khác, 11 tên trộm đã bị kết án 

tù chung thân. Riêng O’Keefe chỉ bị ngồi 

tù 4 năm do được hưởng chính sách 

khoan hồng nhờ khai báo. 

5.7. Vụ giết người liên quan tới ngôi 

sao nổi tiếng Hollywood 

Lana Turner là một trong những 

ngôi sao sáng giá của Hollywood vào 

những năm 1980. Cuộc đời cô gắn liền 

với rất nhiều những cuộc tình tai tiếng. 

Turner lăng nhăng với rất nhiều người 

đàn ông và lên xe hoa tới 7 lần. Năm 36 

tuổi, cô chia tay Lex Barker khi nghi ngờ 

ông ta đã có lời “gạ gẫm” với con gái 

riêng của cô. Sau đó Turner lao vào cuộc 

tình ồn ào và nhiều điều tiếng với Johnny 

Stompanato – bị nghi có liên quan tới vài 

vụ cướp. 

Turner thường xuyên gặp gỡ 

Johnny Stompanato trong suốt mùa xuân 

năm 1957 ngay sau khi cô chia tay chồng 

cũ Lex Barker. Một thời gian sau khi 

Turner phát hiện ra Stompanato có các 

mối liên hệ với bọn xã hội đen cô đã cố 

gắng cắt đứt mọi quan hệ với anh ta. Tuy 

nhiên Stompanato không dễ dàng từ bỏ 

cuộc tình với người đẹp Hollywood. Anh 

ta và Turner tiếp tục câu chuyện tình họ 

song hành với các cuộc cãi vã, đánh lộn rồi 

hòa hợp. Cuối năm 1957, Stompanato theo 

Turner tới nước Anh khi Turner tham gia 

bộ phim “Another Time, Another Place” 

đóng chung với Sean Connery. 

Lo ngại Turner sẽ có quan hệ với 

Connery, Stompanato vác súng lao vào 

trường quay gây sự với Connery nhưng 

rốt cuộc anh ta bị Connery choảng cho cú 

đấm vào quai hàm. 
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Vào lúc 9 giờ 20 tối ngày 

4/4/1958, Turner và Stompanato bắt đầu 

một trận tranh cãi dữ dội tại nhà riêng của 

Tuner tại thành phố Beverly Hills với sự 

chứng kiến của Cheryl Crane – con gái 

của Tuner. Sợ hãi trước tính mạng của 

người mẹ đẻ bị đe dọa, cô gái 14 tuổi của 

Turner đã chộp lấy con dao làm bếp và 

đâm chết Stompanato. Tuy nhiên, phiên 

tòa xét xử vụ án này đã kết luận hành 

động giết người của Cheryl Crane là một 

hành động tự vệ. 

5.8. Thiên hạ đệ nhất cướp 

Năm 1963, một nhóm tội phạm đã 

thực hiện một kế hoạch tội ác liều lĩnh 

nhất trong lịch sử nước Anh khi tiến hành 

vụ đánh cướp tàu chuyển tiền. Mục tiêu 

của chúng là chuyến tàu hỏa Royal Mail 

đi từ Glasgow tới London. Ngày 8/8, 15 

tên trộm không mang theo vũ khí đã đột 

nhập chuyến tàu, lấy đi 120 chiếc túi đầy 

ắp tiền, tổng cộng lên tới 7 triệu USD. 

Toàn bộ hành động cướp bóc chỉ xảy ra 

êm thấm nhanh tới mức cảnh sát không 

kịp trở tay. 

Mặc dù sau đó hầu hết 15 tên tội 

phạm đã bị kết án tổng cộng lên tới 300 

năm tù giam nhưng cho tới tận vài năm 

gần đây, vụ trộm chuyến tàu hỏa Royal 

Mail vẫn được dư luận rất quan tâm vì 

một trong những kẻ chủ mưu trong vụ 

này – Ronnie Biggs, vẫn sống ngoài vòng 

pháp luật. 

           Biggs đã thay hình đổi dạng một 

cách tinh vi chỉ trong một thời gian ngắn 

và chạy trốn sang Brazil. Tên này đã ăn 

chơi, tiêu xài ở đó cho tới khi ra đầu thú 

vào năm 2001 ở tuổi 71 và bị kết án 28 

năm tù giam. 

5.9. Vụ thảm sát 9 y tá tại Chicago 

Cơn ác mộng xảy ra vào đêm ngày 

14/7/1966 tại một khu nhà tập thể của các 

nữ y tá làm việc tại bệnh viện Cộng đồng 

thuộc thành phố Chicago. Một kẻ lạ mặt 

mang theo súng và dao mổ lợn đã đột 

nhập vào phòng ngủ của các cô gái. Hắn 

hãm hiếp, giết chết 8 người và chuẩn bị 

tiếp tục gây án thì người thứ 9 may mắn 

trốn thoát. Cô gái duy nhất còn sống sót 

đã miêu tả chính xác nhân dạng của kẻ sát 

nhân đầy thú tính 

 

8 y tá là nạn nhân của Richard Speck 

Cảnh sát Chicago kết luận kẻ giết 

người máu lạnh này là Richard Speck, 
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sinh ra tại Dallas, bang Texas. Với hình 

xăm “Sinh ra là để nổi cơn tam bành” trên 

cánh tay, tên này đã nhiều lần phạm tội và 

chạy trốn tới bang Chicago. Nạn nhân của 

hắn chủ yếu là những người tốt bụng, 

luôn hy sinh bản thân để giúp đỡ người 

khác mà 9 y tá là một ví dụ tiêu biểu. 

Sau một lần tự sát nhưng không 

thành, Speck đã bị bắt và tuyên án tử hình 

năm 1967. Tuy nhiên, năm 1972, Tòa án 

tối cao Mỹ bỏ án tử hình và Speck bị kết án 

tù 100 năm. Năm 1991, Richard Speck chết 

do bệnh tim sau khi thụ án được 19 năm.  

5.10. Diễn viên Mỹ mang thai 8 tháng 

rưỡi bị giết hại dã man 

 

Cái chết của Sharon Tate được coi 

là một trong những vụ án thương tâm 

nhất trong lịch sử điện ảnh Mỹ. Tồi tệ 

hơn, bi kịch lại xảy ra với một gia đình 

nổi tiếng với vợ là diễn viên xinh đẹp 

Sharon Tate và chồng là đạo diễn điện 

ảnh tài năng Roman Polanski. 

Ngày 9/8/1969, trong khi Polanski 

không có nhà, một băng nhóm gồm 4 

người đã xông vào nhà của vợ chồng đạo 

diễn, đâm chết Sharon Tate, đang mang 

thai tám tháng rưỡi, cùng 4 người bạn 

khác của cô và con trai của một người 

làm vườn. Khi cảnh sát tới hiện trường, thi 

thể bị băm vằm của các nạn nhân nằm la 

liệt dưới sàn nhà, máu loang lổ khắp nơi. 

Những kẻ thực hiện vụ án mạng 

kinh hoàng này là một băng nhóm giết 

người do Charles Manson cầm đầu. 

Chúng tìm đến ngôi nhà và định giết 

người chủ cũ Terry Melcher nhưng do 

ông này đã chuyển đi nơi khác nên 4 tên 

đã giết tất cả những người có mặt trong 

nhà. Sau đó, vào ngày 10/8/1969, Manson 

tiếp tục gây thêm một vụ án mạng nữa khi 

giết giám đốc của một siêu thị là Leno 

LaBianca và vợ ông. 

Sau 5 tháng truy lùng, cảnh sát đã 

tóm gọn Charles Manson và đồng bọn. 

Năm 1971, phiên tòa của Manson kết 

thúc với án tử hình nhưng sau đó chuyển 

thành án chung thân do Mỹ bãi bỏ mức án 

tử hình. 

(Còn nữa) 

Theo https://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/vu-

an/nhung-vu-an-lon-nhat-the-ky-phan-1-2087839.html 
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