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000. TIN HỌC, TRI THỨC & HỆ THỐNG:
1/. Sách xuất bản 1945-2020. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 1239tr.;
24cm
Tóm tắt: Giới thiệu danh mục sách của nhà xuất bản Chính trị Quốc gia năm 19452020 theo chủ đề, năm xuất bản và theo bảng chữ cái.
+ Môn loại: 070.509597 / S102X
- Phòng Tra cứu: TC 4619
2/. PHẠM THỊ VUI. Vai trò của công tác tư tưởng trong quản lý hoạt động xuất bản
ở Việt Nam hiện nay / Phạm Thị Vui. - H. : Khoa học xã hội, 2021. - 298tr.; 21cm
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về vai trò của công tác tư tưởng trong
quản lý hoạt động xuất bản; Vai trò của công tác tư tưởng trong quản lý hoạt động xuất
bản ở Việt Nam hiện nay - thực trạng và những vấn đề đặt ra; Quan điểm, giải pháp phát
huy vai trò của công tác tư tưởng trong quản lý hoạt động công tác xuất bản ở Việt Nam
trong thời gian tới.
+ Môn loại: 070.509597 / V103TR
- Phòng Đọc: DV 60926
- Phòng Mượn: MH 13327
3/. TẠ NGỌC TẤN. Báo chí, truyền thông hiện đại : Thực tiễn, vấn đề, nhận định/
Tạ Ngọc Tấn. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 445tr.;
24cm
Tóm tắt: Tổng hợp các bài viết về Hồ Chí Minh - người khai sinh nền báo chí cách
mạng Việt Nam, sự phát triển của báo chí, truyền thông hiện đại, đồng thời gắn báo chí,
truyền thông với các vấn đề về kinh tế, chính trị, đời sống xã hội với trách nhiệm và công
tác chuyên môn, nghiệp vụ của người làm báo.
+ Môn loại: 079.597 / B108CH
- Phòng Đọc: DL 20249
100. TRIẾT HỌC, CẬN TÂM LÝ VÀ THUYẾT HUYỀN BÍ, TÂM LÝ HỌC:
4/. RISKE, KRIS BRANDT. Chiêm tinh học cơ bản = Llewellyn's complete book
of astrology: The easy way to learn astrology : Luận giải cuộc đời qua biểu đồ chiêm tinh
/ Kris Brandt Riske; Châu Võ dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 398tr.; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu những "góc khuyết" từng bước giúp bạn nhận diện từng biểu
tượng có trên biểu đồ (mặt trời, mặt trăng, các hành tinh, góc chiếu…) và tìm hiểu những
ý nghĩa đằng sau những biểu tượng nhằm đem đến một góc nhìn toàn diện hơn.
+ Môn loại: 133.5 / CH304T
- Phòng Tra cứu: TC 4621
5/. RISKE, KRIS BRANDT. Toàn thư Chiêm tinh học dự đoán = Llewellyn's
complete book of predictive astrology the eassy way to predict your future / Kris Brandt
Riske; Hạ Lâm dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 355tr.; 24cm
Tóm tắt: Trình bày phương pháp dự đoán tương lai theo chiêm tinh học, chủ đề mà
bao người vẫn hứng thú. Tích luỹ những kiến thức cơ bản về chiêm tinh học và thấu
hiểu biểu đồ sinh của mình.
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+ Môn loại: 133.5 / T406TH
- Phòng Tra cứu: TC 4620
6/. NGUYỄN MẠNH TUẤN. Linh ứng : Hành trình của kẻ siêu vô thần đến thế giới
tâm linh / Nguyễn Mạnh Tuấn. - H. : Dân trí, 2021. - 728tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách là câu chuyện kể về hành trình đi tìm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc
kháng chiến chống Mỹ cứu nước, theo cách mà ngay cả những người trong cuộc cũng bất
ngờ và kinh ngạc. Chính sự linh thiêng của hương hồn các liệt sĩ cùng sự trợ giúp của các
nhà ngoại cảm chân chính đã dẫn lối cho người thân tìm và đưa được di cốt của họ trở về
với gia đình.
+ Môn loại: 133.8 / L312Ư
- Phòng Đọc: DV 60931
- Phòng Mượn: MH 13336
7/. Hiểu hết về triết học / Cố vấn biên tập: Marcus Weeks; Hồ Hồng Đăng dịch. - H.
: Thế giới, 2021. - 255tr.; 23cm
Tên sách nguyên bản: How Philosophy Works
Tóm tắt: Trình bày sơ lược về một triết thuyết, có quan hệ phản đối, đồng ý, phát
triển thêm, mơ hưởng tiếp cận khác...; Giải thích mọi thứ bạn cần biết về triết học – từ
siêu hình học và lý thuyết về tri thức cho đến triết học chính trị, luân lý và logic.
+ Môn loại: 140 / H309H
- Phòng Đọc: DL 20290
150. TÂM LÝ HỌC:
8/. KOVACS, CARA. 100 điều tôi yêu ở bạn / Cara Kovacs; Phi Yến dịch. - H. :
Thế giới, 2021. - 100tr.; 15x15cm
Tên sách tiếng Anh: 100 things I love about you
Tóm tắt: Chia sẻ cảm xúc chân thành với đối phương bằng những từ ngữ chất chứa
những hứa hẹn qua những câu từ giản đơn nhưng nắm giữ biết bao tình cảm, những chi
tiết bông đùa và những ký ức đầy thân thương giúp hai bạn sát lại gần nhau hơn.
+ Môn loại: 152.4 / M458TR
- Phòng Đọc: DN 3316
- Phòng Mượn: MH 13317-13318
9/. LÊ DI. Yêu đơn phương không đau thương / Lê Di. - H. : Thế giới, 2021. 262tr.;
12x12cm
Tóm tắt: Sách đồng hành cùng bạn băng qua những cung bậc cảm xúc với crush và
giúp bạn hạ cánh cuộc tình an toàn và ấm êm.
+ Môn loại: 152.4 / Y259Đ
- Phòng Mượn: MH 13319
10/. KATZ, ERAN. Bí mật của một trí nhớ siêu phàm / Eran Katz; Bùi Như Quỳnh
dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Lao động - Xã hội, 2020. - 321tr. : Ảnh, bảng; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Secrets of a super memory
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Tóm tắt: Hướng dẫn những phương pháp ghi nhớ và bài tập tăng cường trí nhớ đặc
biệt, giúp bạn có được sự hiểu biết, kinh nghiệm và niềm tin vào trí nhớ của mình, từ đó
ghi nhớ tất cả những gì bạn muốn.
+ Môn loại: 153.1 / B300M
- Phòng Mượn: MH 13211
11/. O'BRIEN, DOMINIC. Siêu trí nhớ : 15 bài tập đơn giản giúp bạn rèn luyện trí
nhớ hiệu quả / Dominic O'Brien; Thảo Trâm dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Lao động,
2021. - 266tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách chỉ cho bạn cách rèn luyện trí nhớ không chỉ để thành thạo những
bài tập não bộ mà bạn chưa từng nghĩ mình có thể làm được, mà còn là đòn bẫy giúp tăng
sự tự tin của bạn. Khi đã có ý niệm về tiềm năng bên trong trí nhớ của mình, bạn cũng sẽ
sớm nhận ra tiềm năng đó còn có thể áp dụng cho những mặt khác của não bộ, từ khả
năng tập trung và phản xạ nhanh cho đến sự tự tin khi kể chuyện, khi diễn thuyết và thậm
chí là cả khả năng ứng biến.
+ Môn loại: 153.1 / S309TR
- Phòng Đọc: DV 60858
- Phòng Mượn: MH 13266-13267
12/. WYCOFF, JOYCE. Ứng dụng bản đồ tư duy : Để khám phá tính sáng tạo và
giải quyết vấn đề / Joyce Wycoff; Dịch: Thanh Vân, Việt Hà. - Tái bản lần thứ 2. - H. :
Lao động Xã hội, 2020. - 211tr. : Hình vẽ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Mindmapping: Your personal guide to exploring creativity and
problem-solving
Tóm tắt: Đưa ra những hướng dẫn cụ thể trong hành trình khám phá khả năng của
não bộ, khám phá bản thân, đồng thời cung cấp những gợi mở thiết thực, có thể áp dụng
tức thì, giúp con người ghi nhớ, quản lý, thuyết trình, lập kế hoạch... trong công việc cũng
như cuộc sống bằng cách lập bản đồ tư duy.
+ Môn loại: 153.4 / Ư556D
- Phòng Đọc: DV 60850
- Phòng Mượn: MH 13250-13251
13/. LƯU DIỄM HOA. Tâm lý học - Nghệ thuật giao tiếp thành công / Lưu Diễm
Hoa; Long Trung dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 226tr.; 24cm
Tóm tắt: Sách giúp bạn nắm bắt kỹ năng ngôn ngữ giao tiếp, tiếp xúc với các kiến
thức tâm lý giao tiếp hiện đại, hữu ích, phá vỡ cục diện bế tắc, trở thành người biết nói
chuyện và được chào đón.
+ Môn loại: 153.6 / T120L
- Phòng Đọc: DL 20293
- Phòng Mượn: MH 13290-13291
14/. SHENK, DAVID. Thiên tài trong mỗi chúng ta : Khám phá mới về gen, tài năng
và IQ / David Shenk; Hoàn Lê dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thế giới, 2018. 291tr. :
Minh hoạ; 21cm
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Tên sách tiếng Anh: The genius in all of us: New insights into genetics, talent, and
IQ
Tóm tắt: Trình bày và phân tích quan điểm của tác giả về yếu tố tạo nên một thiên
tài là do sự tương tác năng động giữa gen và môi trường.
+ Môn loại: 155.2 / TH305T
- Phòng Đọc: DV 60859
- Phòng Mượn: MH 13268-13269
15/. INSIGHT MẤT LÒNG. Ủaaa emm?! Đi làm roy hả? / Insight Mất Lòng. - H.:
Dân trí, 2021. - 223tr.; 13x13cm
Tóm tắt: Cuốn sách hài cực mặn sẽ giúp bạn giải trí sau những giờ làm việc căng
não, lại còn giúp bạn tìm ra hàng loạt insight để hiểu chính cái tính cách khác biệt của thế
hệ Gen Z với Gen khác.
+ Môn loại: 155.6 / U501E
- Phòng Mượn: MH 13322-13323
16/. Ai thông minh hơn ai / Vân Phong sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Quân đội nhân
dân, 2021. - 200tr.; 21cm. - (Bài học cuộc sống)
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện đặc sắc về giá trị cuộc sống, kỹ năng bản thân
và triết lý sống. Sách có ý nghĩa giáo dục cao, mỗi câu chuyện là một trải nghiệm cuộc
sống mộc mạc, ngắn gọn nhưng súc tích và giàu ý nghĩa. Qua đó, giúp chúng ta nhìn nhận
cuộc sống của mình, từ đó góp phần xây dựng cho mình một mục đích sống thực sự ý
nghĩa.
+ Môn loại: 158 / A103TH
- Phòng Mượn: MH 13232-13233
17/. Cánh cửa cuộc đời / Bùi Thu Hiền sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Quân đội nhân
dân, 2021. - 172tr.; 21cm. - (Bài học cuộc sống)
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện giản dị về niềm vui, nỗi buồn, sự thất bại và
thành công, sự may mắn và bất hạnh trong cuộc sống. Qua đó, những bài học ý nghĩa về
cuộc sống được đúc rút sau mỗi cái kết của câu chuyện.
+ Môn loại: 158 / C107C
- Phòng Mượn: MH 13238-13239
18/. Kim cương và than đá / Vân Phong sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Quân đội nhân
dân, 2021. - 199tr.; 21cm. - (Bài học cuộc sống)
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện đặc sắc về giá trị cuộc sống, kỹ năng bản thân
và triết lý sống. Sách có ý nghĩa giáo dục cao, mỗi câu chuyện là một trải nghiệm cuộc
sống mộc mạc, ngắn gọn nhưng súc tích và giàu ý nghĩa. Qua đó, giúp chúng ta nhìn nhận
cuộc sống của mình, từ đó góp phần xây dựng cho mình một mục đích sống thực sự ý
nghĩa.
+ Môn loại: 158 / K310C
- Phòng Mượn: MH 13234-13235
19/. Không bao giờ gục ngã / Vân Phong sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Quân đội nhân
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dân, 2021. - 200tr.; 21cm. - (Bài học cuộc sống)
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện ý nghĩa về tinh thần vượt lên hoàn cảnh. Mỗi
câu chuyện là một trải nghiệm cuộc sống, ngắn gọn nhưng vô cùng xúc tích và giàu ý
nghĩa. Hãy đọc và cùng suy ngẫm, hãy thả tâm hồn mình theo diễn biến của từng nhân
vật trong mỗi câu chuyện. Bạn có thể gặt hái được nhiều điều hơn bạn nghĩ.
+ Môn loại: 158 / KH455B
- Phòng Mượn: MH 13240-13241
20/. Tình yêu vô hạn / Vân Phong sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Quân đội nhân dân,
2021. - 200tr.; 21cm. - (Bài học cuộc sống)
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện xúc động về tình yêu thương, tình cảm gia
đình. Sách có ý nghĩa giáo dục cao, mỗi câu chuyện là một bài học sâu sắc về tình yêu
thương, từ đó giúp chúng ta nhìn nhận cuộc sống của mình, làm giàu thêm tình cảm của
mình, và xây dựng cho mình một mục đích sống thật sự ý nghĩa.
+ Môn loại: 158 / T312Y
- Phòng Mượn: MH 13236-13237
21/. CIULA, CARRIE. Tôi thay đổi : 9 thần chú mở khoá tôi trọn vẹn / Carrie Ciula;
Hương Nho dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 175tr.; 21cm
Tóm tắt: Chia sẻ 9 phương pháp giúp bạn cân bằng những yếu tố của cơ thể và cuộc
sống như dinh dưỡng, hơi thở, vận động, nghỉ ngơi, thanh lọc, suy nghĩ, hợp nhất, mục
đích và tình yêu.
+ Môn loại: 158 / T452TH
- Phòng Đọc: DV 60848
- Phòng Mượn: MH 13246-13247
22/. LƯU ĐÌNH LONG. Bình an mà sống : Tâm bình thế giới bình - Tâm an vạn sự
an / Lưu Đình Long. - H. : Thế giới, 2021. - 198tr.; 18cm
Tóm tắt: Gồm nhiều câu chuyện chia sẻ về những vấn đề thời sự như dịch bệnh
Covid-19, thiên tai, lũ lụt, tình yêu, hôn nhân, dạy con, nghề giáo, khởi nghiệp của người
trẻ. Qua đó giúp bạn học cách yêu thương chính mình buông bỏ phiền muộn và sống bình
an.
+ Môn loại: 158.1 / B312A
- Phòng Đọc: DN 3313
- Phòng Mượn: MH 13311-13312
23/. LÝ TƯ VIÊN. Cuộc sống còn có nhịp, sao bạn chưa bắp kịp? / Lý Tư Viên; Đỗ
Thanh Lam dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 307tr.; 21cm
Tên sách tiếng Trung: 生活需要节奏感
Tóm tắt: Những câu chuyện như một cẩm nang giúp bạn hiểu được năng lực, vị trí
của bản thân, đừng so sánh mình với thành công của người khác, hãy sống là chính mình
mới có thể vượt qua những khó khăn trong cuộc sống hiện tại và tương lai, sống ở hiện
tại, toan tính cho tương lai.
+ Môn loại: 158.1 / C514S
- Phòng Đọc: DV 60840
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- Phòng Mượn: MH 13218-13219
24/. BRAUN, ADAM. Lời hứa về một cây bút chì : Hành trình từ 25 đô - la đến 250
trường học dành cho trẻ em trên toàn cầu và câu chuyện phi thường của một CEO nuôi
chí thay đổi thế giới bằng giáo dục / Braun, Adam; Hải Đăng dịch. - Tái bản lần thứ 4. H. : Thế giới, 2021. - 362tr.; 21cm
Tên sách tiếng Anh: The promise of a pencil
Tóm tắt: Giới thiệu đến bạn đọc những tình huống tâm lý mà mọi người hay gặp
phải và tiếp xúc để có những cách thức cho chúng ta sửa chữa và hoàn thiện mình hơn.
+ Môn loại: 158.1 / L462H
- Phòng Đọc: DV 60857
- Phòng Mượn: MH 13264-13265
25/. DUKE, ANNIE. Lựa chọn đúng quan trọng hơn nỗ lực : 6 bước để ra quyết định
hoàn hảo / Annie Duke; Trịnh Ngọc Minh dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 310tr.; 24cm
Tóm tắt: Tác giả chỉ ra những cái bẫy tư duy, để từ đó phác hoạ một quy trình ra
quyết định hoàn chỉnh và đầy đủ, giúp người đọc phân loại các quyết định và tìm ra quyết
định có khả năng thành công cao nhất.
+ Môn loại: 158.1 / L551CH
- Phòng Đọc: DL 20292
- Phòng Mượn: MH 13288-13289
26/. COIQUE, ROMAIN. Thay tư duy - Xoay cục diện: Vĩnh biệt lối mòn / Romain
Coique; Gwendolinne Blosse minh hoạ; Hoa Vũ dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 167tr.;
20cm. - (Bloom collection ; Vol.1)
Tên sách tiếng Pháp: Desconditionnement: Chanez votre schéma de pénée pour
réssir!
Tóm tắt: Sách chia sẻ với bạn đọc phương pháp tư duy đặc biệt nhằm giúp các bạn
đạt được thành tựu trong những dự án cá nhân và công việc của mình. Sách là một bản
chỉ dẫn mang đến cho bạn sự sáng suốt để hành động, bằng cách xác định và sử dụng
những gì bạn có lan toả kiến thức và sự tích cực đến với cuộc sống.
+ Môn loại: 158.1 / TH112T
- Phòng Đọc: DV 60844
- Phòng Mượn: MH 13226-13227
27/. KIGURE, KEIKO. Thay tư duy - Xoay cục diện: Dấu ấn vô thanh / Keiko
Kigure; Mèo Đen dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 238tr.; 20cm. - (Bloom collection ; Vol.1)
Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức biết cách tạo ấn tượng và kiểm soát ấn tượng thông
qua tác phong, cử chỉ, biểu cảm, giọng điệu, bối cảnh, phục trang, sự chu đáo với người
khác...
+ Môn loại: 158.1 / TH112T
- Phòng Đọc: DV 60841
- Phòng Mượn: MH 13220-13221
28/. CANFIELD, JACK. Tuổi hoa niên đáng nhớ = Chicken soup for the college
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soul / Jack Canfield, Mark Victor Hansen; First News biên dịch. - Tái bản lần 9. - Tp. Hồ
Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 151tr.; 21cm. - (Hạt giống tâm hồn)
Tóm tắt: Những câu chuyện ngắn giúp các bạn trẻ, học sinh - sinh viên có thêm
nhiều niềm lạc quan, nghị lực, niềm tin, cảm hứng trong học tập, công việc và cuộc sống.
+ Môn loại: 158.1 / T515H
- Phòng Mượn: MH 13328-13329
29/. PINK, DANIEL H. Từ bản năng đến nghệ thuật bán hàng / Daniel H. Pink;
Thiên Quang biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - 261tr. : Minh
hoạ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: To sell is human : The surprising truth about moving others
Tóm tắt: Trình bày các luận điểm của tác giả về lĩnh vực bán hàng thương mại nói
chung và bán hàng phi thương mại nói riêng. Đưa ra ba phẩm chất có giá trị nhất trong
thời đại ngày nay trong việc tác động đến những người khác để trao đổi những gì họ có
với những gì chúng ta có, đồng thời cung cấp các kỹ thuật thông minh nhằm thực thi ý
tưởng "bán hàng".
+ Môn loại: 158.2 / T550B
- Phòng Mượn: MH 13210
30/. TSUDA TAKUYA. Từ chối ấn tượng - thương lượng thành công : Nghệ thuật
nói "không" đúng cách / Tsuda Takuya; HaYuki dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 191tr.; 17cm
Tóm tắt: Giới thiệu những cách từ chối thông minh bao hàm những điểm cơ bản để
gây ấn tượng tốt như: Hãy vứt bỏ những tư duy cũ; Bảy nguyên tắc từ chối gây ấn tượng;
Cách đối phó với những đối thủ đáng gờm; Làm thế nào để bạn quyết định xem có nên
từ chối hay không.
+ Môn loại: 158.2 / T550CH
- Phòng Đọc: DN 3314
- Phòng Mượn: MH 13313-13314
31/. Hễ nói là thắng : Mẹo hay chinh phục mọi cuộc đàm phán / Instant Research
Institude; Đỗ Thu Thuỷ dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 223tr. : Hình vẽ; 21cm
Tóm tắt: Sách giúp bạn trau dồi và rèn luyện kĩ năng cho mình, tích luỹ được lợi
thế tự tin trước mỗi cuộc đàm phán và gặt hái được nhiều thành công trong công việc.
+ Môn loại: 158 / H250N
- Phòng Đọc: DV 60927
- Phòng Mượn: MH 13330-13331
32/. 5 phút tư duy logic / Sony global Education; Dương Hoa dịch. - H. : Thế giới,
2021. - 3 tập; 21cm
T.1 : Nhập môn. - 47tr.
Tóm tắt: Giới thiệu các hướng tư duy khác nhau để giải quyết các vấn đề hóc búa,
kèm theo các bài luyện tập với độ khó đa dạng, gợi ý từng bước, giúp trí óc bạn quen dần
và thành thục việc suy nghĩ hiệu quả và chuẩn xác.
+ Môn loại: 160 / N114PH
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- Phòng Đọc: DV 60928
- Phòng Mượn: MH 13334-13335
33/. HỒ VĂN PHI. Đàm đạo với Khổng Tử / Hồ Văn Phi; Vũ Ngọc Quỳnh dịch.
H.: Văn học, 2021. - 390tr.; 21cm
Tóm tắt: Trình bày những quan điểm, phân tích dưới góc độ Đạo Khổng về khen
chê, nhân, lễ, đức...
+ Môn loại: 181 / Đ104Đ
- Phòng Đọc: DV 60832
- Phòng Mượn: MH 13198-13199
34/. LƯU NGÔN. Đàm đạo với Lão Tử / Lưu Ngôn; Vũ Ngọc Quỳnh dịch. - H. :
Văn học, 2021. - 295tr.; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện đối đáp giữa học giả Lưu Ngôn và Lão Tử
xung quanh các tư tưởng, triết lí của ông.
+ Môn loại: 181 / Đ104Đ
- Phòng Đọc: DV 60833
- Phòng Mượn: MH 13200-13201
200. TÔN GIÁO:
35/. ĐỖ LAN HIỀN. An ninh tôn giáo ở Việt Nam hiện nay : Thực trạng, dự báo và
tư vấn chính sách / Đỗ Lan Hiền chủ biên. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. 363tr.;
24cm
Tóm tắt: Trình bày kiến thức cơ bản về an ninh tôn giáo - một số lý thuyết; An ninh
tôn giáo của một số quốc gia Đông Á và kinh nghiệm rút ra; Thực trạng an ninh tôn giáo
ở Việt Nam hiện nay; Dự báo, tư vấn chính sách đảm bảo an ninh tôn giáo ở Việt Nam.
+ Môn loại: 201 / A105N
- Phòng Đọc: DL 20270
36/. EDWARDS, GENE. Phúc cho ai không thấy mà tin : Những câu chuyện nhiệm
mầu về hồng ân Thiên Chúa / Gene Edwards; Phúc An dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng
hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 187tr.; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Stories I love to tell
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện ngắn về những khoảnh khắc quý giá và truyền
cảm hứng trong cuộc đời làm mục sư của tác giả. Những câu chuyện sẽ khiến bạn rơi
nước mắt và sau đó bật cười, dẫn bạn đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác và trên hết
là nuôi dưỡng đức tin và hy vọng trong bạn.
+ Môn loại: 234 / PH506CH
- Phòng Mượn: MH 13332-13333
37/. VŨ THỊ HÀ. Sinh viên công giáo ngoại tỉnh ở Hà Nội - Sự hoà nhập xã hội và
thực hành đức tin : Sách tham khảo / Vũ Thị Hà. - H. : Khoa học xã hội, 2021. - 355tr.;
21cm
Tóm tắt: Cung cấp cho độc giả bức tranh khái quát liên quan đến sự hoà nhập xã
hội của sinh viên Công giáo ngoại tỉnh ở Hà Nội như: Nền tảng giáo dục đức tin, sự hoà
nhập vào môi trường sống mới và thực hành đức tin; Từ đó làm rõ quá trình chuyển đổi
8

THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 03/ 2022

Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ

về mặt nhận thức, tư duy và lối sống cũng như sự thích ứng xã hội của sinh viên Công
giáo ngoại tỉnh trong cuộc sống hằng ngày và lối sống đạo khi hoà nhập vào môi trường
sống mới.
+ Môn loại: 248.80959731 / S312V
- Phòng Đọc: DV 60925
- Phòng Mượn: MH 13326
38/. LÝ GIÁC MINH. Đàm đạo với Phật Đà / Lý Giác Minh, Lâm Thấm; Vũ Ngọc
Quỳnh dịch. - H. : Văn học, 2021. - 391tr.; 21cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: Dữ Phật Đà đối thoại
Tóm tắt: Ghi lại những buổi đàm đạo của Phật Đà về tình hình phát triển nền văn
hoá thế giới và vị trí của Phật học trong văn hoá truyền thống Trung Quốc.
+ Môn loại: 294.3 / Đ104Đ
- Phòng Đọc: DV 60834
- Phòng Mượn: MH 13202-13203
39/. CHODRO, PEMA. Khi mọi thứ sụp đổ = When things fall apart : Lời khuyên
chân thành trong những thời điểm khó khăn / Pema Chodro; Quảng Diệu dịch. - H. : Nxb.
Hà Nội, 2021. - 315tr.; 19cm
Tóm tắt: Cuốn sách sẽ mang đến động lực để bạn lấy lại được thăng bằng trong
cuộc sống và khắc sâu trong mình những bài học về lòng chân thành, sự tử tế và tinh thần
can đảm.
+ Môn loại: 294.3 / KH300M
- Phòng Đọc: DV 60906
- Phòng Mượn: MH 13307-13308
40/. RINPOCHE, YONGEY MINGYUR. Sống chết mỗi ngày : Hành trình đi xuyên
qua các tiến trình sinh tử của một nhà sư Phật giáo / Yongey Mingyur Rinpoche, Helen
Tworkov; Sen Xanh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 382tr.; 23cm
Tên sách tiếng Anh: In love with the world: A monk's journey through the bardos of
living and dying
Tóm tắt: Thông qua cuốn sách này, chúng ta được bước vào thế giới nội tâm của
một nhà sư Phật giáo trẻ tuổi và kiệt xuất. Ngài đã phải đối mặt với sợ hãi, tức giận, bệnh
tật và cả cái chết ngay sau khi bắt đầu hành trình nhập thất lang bạt của mình.
+ Môn loại: 294.3 / S455CH
- Phòng Đọc: DL 20303
- Phòng Mượn: MH 13306
300. KHOA HỌC XÃ HỘI:
41/. SCHENKER, JASON. Thế giới hậu vắc xin Covid : Những rủi ro và cơ hội sau
khi vắc xin Covid-19 được phổ biến rộng rãi / Jason Schenker; Quỳnh Chi, Việt Anh, Thu
Hà dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 201tr.; 21cm
Tên sách tiếng Anh: After the Covid vaccine
Tóm tắt: Nội dung trình bày những thay đổi, thách thức và cơ hội tiềm ẩn mà việc
chủng ngừa vắc xin COVID-19 có thể mang lại cho nhiều lĩnh vực và ngành nghề khác
nhau như việc làm, giáo dục, y tế, và cả an ninh quốc gia cũng như quan hệ quốc tế.
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+ Môn loại: 303.4 / TH250GI
- Phòng Đọc: DV 60924
- Phòng Mượn: MA 25665-25666
42/. SMITH, BRAD. Công cụ và vũ khí - Tiềm năng và hiểm hoạ thời đại số = Tools
and weapons - The promise and the peril of the digital age / Brad Smith, Carol Ann
Browne; Dịch: Nguyễn Bá Quỳnh, Vũ Sơn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. 369tr.;
23cm
Tóm tắt: Gồm 15 vấn đề nóng hổi trong công cuộc đổi mới công nghệ, an ninh
mạng, nguồn lực đa dạng cho công nghệ thông tin: Theo dõi: Ngòi nổ ba giờ đồng hồ;
Công nghệ và an toàn công chúng: "Ta thà là kẻ thua cuộc còn hơn làm kẻ dối trá"; Quyền
riêng tư: Quyền cơ bản của con người...
+ Môn loại: 303.48 / C455C
- Phòng Đọc: DL 20301
- Phòng Mượn: MA 25634-25635
43/. ĐÀO THANH TRƯỜNG. Di động xã hội của nguồn nhân lực khoa học, công
nghệ và đổi mới tại Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư /
Đào Thanh Trường. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 415tr.; 24cm
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về chính sách quản lý di động xã hội của
nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới trong bối cảnh cuộc cách mạng công
nghiệp lần thứ tư; Cách tiếp cận và thiết kế nghiên cứu; Các loại hình di động xã hội;
Chính sách quản lý di động xã hội và giải pháp chính sách quản lý di động xã hội.
+ Môn loại: 304.809597 / D300Đ
- Phòng Mượn: MA 25638-25639
- Phòng Đọc: DL 20250
44/. LY QUOC DANG. Vulnerables's lives of women and empowerment process in
urban flooding in Cantho city, Vietnam : Docror of Philosophy (Women's and Gender
studies) / Ly Quoc Dang; Advisory committe: Paiboon Hengsuwan, Ariya Svetamra, Carl
Middleton. - Thái Lan : Chiang Mai university, 2021. - 243tr. : Minh hoạ; 29cm
Tóm tắt: Trình bày những rủi ro tác động đến phụ nữ như về kinh tế, cảm xúc,
quyền lợi, sự giao thoa giữa giới tính, giai cấp, độ tuổi, cách xử lý tình huống của phụ nữ
khi có những tác động đó xảy ra.
+ Môn loại: 305.40959793 / V510L
- Phòng Chuyên biệt: CB 1681
45/. Người Khơ Mú ở Việt Nam = The Khơ Mú in Vietnam. - H. : Thông tấn, 2021.
141tr.; 25cm
Tóm tắt: Trình bày các hình ảnh giới thiệu khái quát về người Khơ Mú ở Việt Nam,
về văn hoá, nhà ở, tín ngưỡng dân gian, các nghi lễ phong tục, nghề thủ công truyền
thống, lễ hội và dân ca của người Khơ Mú.
+ Môn loại: 305.89593 / NG558KH
- Phòng Mượn: MA 25642
- Phòng Tra cứu: TC 4623-4624
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46/. Người Kháng ở Việt Nam = The Khang in Vietnam. - H. : Thông tấn, 2021.
141tr.; 25cm
Tóm tắt: Trình bày các hình ảnh giới thiệu khái quát về người Kháng ở Việt Nam,
về văn hoá, nhà ở, tín ngưỡng dân gian, các nghi lễ phong tục, nghề thủ công truyền
thống, lễ hội và dân ca của người Kháng.
+ Môn loại: 305.89593 / NG558KH
- Phòng Mượn: MA 25643
- Phòng Tra cứu: TC 4625-4626
47/. LÊ VĂN LIÊM. Giá trị văn hoá truyền thống dân tộc Gia Rai trong môi trường
văn hoá đương đại / Lê Văn Liêm. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 311tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Tổng quan về giá trị văn hoá truyền thống dân tộc Gia Rai ở tỉnh Gia Lai;
Vấn đề kế thừa và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc Gia Rai trong môi
trường văn hoá đương đại.
+ Môn loại: 305.899 / GI-100TR
- Phòng Đọc: DV 60704
- Phòng Mượn: MA 25450
48/. Hệ giá trị văn hoá và con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá,
hiện đại hoá và hội nhập quốc tế : Sách chuyên khảo / Nguyễn Ngọc Thiện, Từ Thị Loan
chủ biên, Nguyễn Thị Hiền... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 343tr.; 24cm
Tóm tắt: Gồm nhiều bài nghiên cứu theo các chủ đề về văn hoá, con người, gia
đình, thế hệ trẻ Việt Nam. Phân tích những biến động và xác định hệ giá trị văn hoá của
đất nước trong bối cảnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế hiện nay.
+ Môn loại: 306.09597 / H250GI
- Phòng Đọc: DL 20246
49/. Sức mạnh mềm văn hoá Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế : Sách chuyên
khảo / Nguyễn Thị Thu Phương, Nguyễn Cao Đức đồng chủ biên; Đặng Xuân Thanh,
Nguyễn Văn Hùng,... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 591tr.; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu cơ sở lý luận và thực tiễn về sức mạnh mềm văn hoá Việt Nam;
Kinh nghiệm và bài học quốc tế; nhận diện sức mạnh mềm văn hoá Việt Nam trong bối
cảnh hội nhập quốc tế; Dự báo xu hướng phát triển của sức mạnh mềm văn hoá Việt Nam
đến năm 2030; Giải pháp phát huy sức mạnh mềm văn hoá Việt Nam.
+ Môn loại: 306.09597 / S552M
- Phòng Đọc: DL 20252
50/. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của các dân tộc thiểu số phục
vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang : Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Minh chủ
biên, Bùi Thị Bích Lan, Nguyễn Ngọc Thanh... - H. : Khoa học xã hội, 2021. - 738tr.;
21cm
ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang. Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch. Sở
Khoa học và Công Nghệ; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Dân tộc học
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THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 03/ 2022

Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá
truyền thống của các dân tộc thiểu số phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hà Giang;
Thực trạng giá trị và chính sách bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá của những cảnh quan
tiêu biểu được hình thành do sự kết hợp giữa thiên nhiên và con người; Định hướng xây
dựng chính sách bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống của các dân tộc thiểu số
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang.
+ Môn loại: 306.09597163 / B108T
- Phòng Đọc: DV 60917
- Phòng Mượn: MA 25654
51/. PHẠM HỒNG TUNG. Văn hoá chính trị và lịch sử dưới góc nhìn văn hoá chính
trị : Chuyên luận / Phạm Hồng Tung. - Xuất bản lần thứ 3, có sửa chữa, bổ sung. H. :
Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 847tr.; 24cm
Tóm tắt: Nghiên cứu nhiều vấn đề về lịch sử cận, hiện đại Việt Nam nhằm chỉ ra
những khía cạnh mới và mang lại nhận định mới, bổ sung hoặc hiệu chỉnh cách nhận thức
trước đây. Nhiều vấn đề về văn hoá, lối sống, văn hoá cộng đồng, vấn đề dân tộc, bản thể,
chính trị dân tộc, cấu trúc quyền lực... ở Việt nam được nghiên cứu công phu, nghiêm túc
dựa trên cơ sở lý thuyết và phương pháp hiện đại.
+ Môn loại: 306.209597 / V115H
- Phòng Đọc: DL 20248
52/. HOÀNG BÁ THỊNH. Biến đổi gia đình Việt Nam trong quá trình phát triển /
Hoàng Bá Thịnh. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 830tr.; 24cm
Tóm tắt: Xây dựng cơ sở lý luận trên cơ sở nghiên cứu các lý thuyết và cách tiếp
cận nghiên cứu gia đình trong quá trình phát triển xã hội; Phân tích thực trạng biến đổi
gia đình Việt Nam trong thời kỳ đổi mới (từ năm 1986 đến nay); Nhận diện những thách
thức mà gia đình Việt Nam đang đối diện, đề xuất những kiến nghị về chính sách và các
giải pháp nhằm tăng cường những giá trị tích cực của gia đình đối vưới xã hội và các cá
nhân.
+ Môn loại: 306.8509597 / B305Đ
- Phòng Đọc: DL 20251
53/. VŨ NGỌC KHÁNH. Văn hoá gia đình Việt Nam / Vũ Ngọc Khánh. - H. : Văn
hoá dân tộc, 2021. - 247tr.; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu những góc nhìn gia đình theo truyền thống văn hoá Việt Nam
(quan niệm về phúc, gia phả, gia pháp, thờ cúng, nghi lễ vòng đời...), văn hoá gia đình
Việt Nam và ảnh hưởng các khuynh hướng tôn giáo triết học, văn hoá gia đình Việt Nam
nhìn qua văn học nghệ thuật...
+ Môn loại: 306.85 / V115H
- Phòng Đọc: DV 60776
- Phòng Mượn: MA 25538-25539
54/. LÊ DUY ĐẠI. Định cư - Văn hoá của cư dân mặt nước ở vịnh Hạ Long (Quảng
Ninh) và đầm phá Tam Giang - Cầu Hai (Thừa Thiên Huế) = Settlement - The culture of
water dwellers in Ha Long Bay (Quang Ninh) and Tam Giang - Cau Hai lagoon (Thua
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Thien Hue) : Sách chuyên khảo / Lê Duy Đại chủ biên, Lê Hải Đăng, Hoàng Thị Thu
Hằng,... - H. : Khoa học xã hội, 2021. - 771tr. : Minh hoạ; 21cm
ĐTTS ghi: Viện hàn lâm Khoa học Xã hội VN. Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
Tóm tắt: Gồm 3 phần: Khái quát về điều kiện tự nhiên và dân cư; Quá trình định cư
trên bờ và các vấn đề đặt ra hiện nay; Văn hoá cư dân mặt nước - truyền thống và biến
đổi sau khi lên bờ định cư.
+ Môn loại: 307.1 / Đ312C
- Phòng Đọc: DV 60913
- Phòng Mượn: MA 25650
55/. NGUYỄN VĂN CHÍNH. Di cư, đói nghèo và phát triển / Nguyễn Văn Chính.
H. : Khoa học xã hội, 2021. - 426tr.; 21cm
Tóm tắt: Di cư nội địa ở Việt Nam: Chiến lược sinh tồn và những khuôn mẫu đang
thay đổi; Từ "lãng mạn đến "duy ý chí": Di cư xây dựng các vùng kinh tế mới; Di cư xây
dựng các vùng kinh tế mới qua những câu chuyện đời; Biến đổi kinh tế - xã hội và vấn
đề di chuyển lao động nông thôn - đô thị.
+ Môn loại: 307.2 / D300C
- Phòng Đọc: DV 60916
- Phòng Mượn: MA 25653
310. SƯU TẬP THỐNG KÊ TỔNG QUÁT:
56/. Niên giám thống kê thành phố Cần Thơ 2020 = Cantho city Satistical yearbook
2020. - H. : Thống kê, 2021. - 563tr. : Biểu đồ; 26cm
ĐTTS ghi: Cục thống kê Tp. Cần Thơ
Tóm tắt: Tập hợp số liệu thống kê về: Đơn vị hành chính; Đất đai và khí hậu; Dân
số - lao động; Tài khoản quốc gia, ngân sách nhà nước và bảo hiểm; Đầu tư - xây dựng;
Doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở kinh doanh cá thể; Nông lâm nghiệp, thuỷ sản; Công
nghiệp; Thương mại và du lịch; Chỉ số giá; Vận tải, bưu chính viễn thông; Giáo dục, đào
tạo và khoa học, công nghê; Y tế, thể thao, mức sống dân cư, trật tự, an toàn xã hội, tư
pháp và môi trường của thành phố Cần Thơ năm 2020.
+ Môn loại: 315.9793 / N305GI
- Phòng Tra cứu: TC 4618
320. CHÍNH TRỊ HỌC:
57/. NGUYỄN VĂN QUÂN. Nhà nước và pháp luật trong bối cảnh toàn cầu hoá /
Nguyễn Văn Quân. - H. : Tư pháp, 2021. - 259tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách phân tích một số vận động, biến đổi cơ bản nhất của nhà nước và
pháp luật trên thế giới giữa "làn sóng" toàn cầu hoá mãnh liệt, trong mối quan hệ với nhà
nước và pháp luật ở Việt Nam.
+ Môn loại: 320.1 / NH100N
- Phòng Đọc: DV 60792
- Phòng Mượn: MA 25556-25557
58/. Hoàng sa và Trường sa trong lịch sử Việt Nam / Đỗ Bang chủ biên, Lê Thị
Tuyết Ba, Trương Minh Dục, Nguyễn Đình Dũng... - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 299tr. :
Hình ảnh; 24cm
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ĐTTS ghi: Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế
Tóm tắt: Gồm các bài tham luận tại hội thảo khoa học "Hoàng Sa và Trường Sa
trong lịch sử Việt Nam" như: Quá trình xác lập chủ quyền của nhà nước Việt Nam tại
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa dưới
triều Nguyễn; Hệ thống các văn bản pháp luật về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
từ sau năm 1975 đến nay...
+ Môn loại: 320.109597 / H407S
- Phòng Đọc: DL 20206
- Phòng Mượn: MA 25592-25593
59/. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển đất nước: Hiện trạng - vấn đề đặt
ra - định hướng trong giai đoạn mới : Sách tham khảo / Trần Quốc Toản, Phùng Hữu Phú,
Tạ Ngọc Tấn đồng chủ biên... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 474tr.; 24cm
Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề quan trọng trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế,
xã hội, văn hoá, an ninh, quốc phòng, đối ngoại qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội
XII của Đảng và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; Đề
xuất mục tiêu, các quan điểm, nhiệm vụ và định hướng các giải pháp phát triển đất nước
trong giai đoạn mới.
+ Môn loại: 320.609597 / M458S
- Phòng Đọc: DL 20231
60/. Thế giới đương đại những thập niên đầu thế kỷ XXI / Bùi Đình Bôn chủ biên;
Chu Đức Dũng, Nguyễn Đức Thành, Trần Chí Trung... - H. : Quân đội nhân dân, 2021.
3 tập; 21cm
T.1 : Chính trị, kinh tế. - 300tr.
Tóm tắt: Giới thiệu chính trị, kinh tế thế giới, xu hướng đa cực đại của cục diện thế
giới; tình hình chính trị, an ninh, kinh tế khu vực Đông Nam Á - Asean những thập niên
đầu thế kỉ XX.
+ Môn loại: 320.9 / TH250GI
- Phòng Đọc: DV 60784
- Phòng Mượn: MA 25540-25541
61/. Thế giới đương đại những thập niên đầu thế kỷ XXI / Bùi Đình Bôn chủ biên;
Trần Khánh, Phan Văn Rân, Phạm Quốc Thành,... - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 3
tập; 21cm
T.3 : Châu Á - Thái Bình Dương. - 259tr.
Tóm tắt: Trình bày các nhân tố tác động đến cục diện châu Á - Thái Bình Dương;
Dự báo xu hướng phát triển của cục diện châu Á - Thái Bình Dương đến năm 2030; Vai
trò của Asean trong thế giới đương đại.
+ Môn loại: 320.9 / TH250GI
- Phòng Đọc: DV 60786
- Phòng Mượn: MA 25544-25545
62/. Xu hướng mới về quyền con người - Lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo/
Nguyễn Văn Cương, Trương Hồng Quang chủ biên, Nguyễn Thị Lương Trà... - H. : Chính
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trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 378tr.; 24cm
ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Viện Khoa học pháp lý
Tóm tắt: Cung cấp một số vấn đề lý luận cơ bản về quyền con người, nhận diện xu
hướng mới về quyền con người và đánh giá thực tiễn một số xu hướng mới về quyền con
người tại Việt Nam.
+ Môn loại: 323 / X500H
- Phòng Đọc: DL 20243
63/. Think tanks trong đời sống chính trị Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và những
gợi ý đối với Việt Nam : Sách chuyên khảo / Đoàn Trường Thụ chủ biên; Nguyễn Văn
Đáng, Nguyễn Trọng Bình, Phan Duy Anh,... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021.
271tr.; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề lý luận về think tanks trong đời sống chính trị
hiện đại; Think tanks trong đời sống chính trị Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và những
gợi ý tham khảo cho Việt Nam qua nghiên cứu think tanks trong nền chính trị Hoa Kỳ,
Trung Quốc, Nhật Bản.
+ Môn loại: 324.2 / TH311T
- Phòng Đọc: DV 60921
64/. Điều lệ Đảng và một số quy định hướng dẫn thi hành. - H. : Chính trị Quốc gia
- Sự thật, 2021. - 163tr; 21cm
ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và các quy định
hướng dẫn thi hành điều lệ, quy định về những điều đảng viên không được làm.
+ Môn loại: 324.2597075 / Đ309L
- Phòng Đọc: DV 60847
- Phòng Mượn: MH 13244-13245
65/. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong điều
kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế /
Trương Thị Mai chủ biên; Hà Ngọc Anh, Bùi Tuấn Quang... - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021. - 374tr.; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát những vấn đề lý luận về đổi mới phương thức lãnh
đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với
công tác dân vận từ khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đến nay; Đồng thời đưa ra
quan điểm và giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận
trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập
quốc tế.
+ Môn loại: 324.2597075 / Đ452M
- Phòng Đọc: DL 20255
66/. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự
lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc : Tài liệu sinh hoạt
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chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2021 và toàn khoá. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự
thật, 2021. - 206tr.; 15cm
ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
Tóm tắt: Gồm các bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về một số vấn đề lý
luận và thực tiễn việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự
lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện
nay.
+ Môn loại: 324.2597075 / H419T
- Phòng Mượn: MH 13324-13325
67/. LÊ VĂN CƯƠNG. Phiêu lưu trong vùng cực tối của thế giới : Sách tham khảo/
Lê Văn Cương. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 231tr.; 21cm
Tóm tắt: Giúp bạn đọc có hiểu biết toàn diện hơn về những vấn đề quan hệ quốc tế
thời gian qua, dự báo chiến lược phát triển, mối quan hệ giữa các nước lớn trong thời gian
tới.
+ Môn loại: 327.1 / PH309L
- Phòng Mượn: MA 25660
68/. VŨ DƯƠNG NINH. Lịch sử quan hệ đối ngoại Việt Nam (1940 - 2020) : Sách
tham khảo / Vũ Dương Ninh. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 447tr. : 10tr. ảnh;
24cm
Tóm tắt: Khái quát các công trình nghiên cứu về lịch sử quan hệ đối ngoại Việt
Nam. Trình bày lịch sử quan hệ đối ngoại của Việt Nam qua các thời kỳ: Chuẩn bị Tổng
khởi nghĩa (1940-1945); Năm đầu của nền Cộng hoà dân chủ (1946); Chống thực dân
Pháp (1946-1954); Chống đế quốc Mỹ giai đoạn 1954-1968 và giai đoạn 1968-1975; Bảo
vệ biên giới và giải toả tình trạng bị bao vây, cấm vận (1975-1995); Xây dựng đất nước,
hội nhập quốc tế (1995-2020).
+ Môn loại: 327.597 / L302S
- Phòng Đọc: DL 20229
330. KINH TẾ HỌC:
69/. LANDSBURG, STEVEN E. Luật chơi công bằng = Fair play: What your child
can teach you about economics, values, and the meaning of life : Con cái dạy chúng ta về
kinh tế học, giá trị và ý nghĩa cuộc đời ra sao? / Steven E. Landsburg; Trần Trọng Hải
Minh dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 311tr.; 21cm. - (Tủ sách: Business)
Tóm tắt: Tác giả đã sử dụng kinh tế học để làm rõ những bí ẩn của đời sống hằng
ngày, dùng đời sống hằng ngày để soi tỏ những bí ẩn của kinh tế học. Giải thích tính kinh
tế của thương mại tự do và nhập cư, thuế luỹ tiến, mức lương tối thiểu, phân biệt chủng
tộc và vai trò của tiền tệ.
+ Môn loại: 330.15 / L504CH
- Phòng Đọc: DV 60911
- Phòng Mượn: MA 25644-25645
70/. Kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc
thiểu số năm 2019 - Một số chỉ tiêu chủ yếu : Song ngữ Việt - Hoa / Lê Trung Kiên,
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Nguyễn Thanh Hoà, Lê Đăng Thanh Phong, Trần Thị Hiền,... - Cần Thơ : Ban Dân tộc,
2021. - 99tr. : Ảnh, bảng, biểu đồ; 29cm
ĐTTS ghi: Uỷ Ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Ban Dân tộc
Tóm tắt: Nội dung phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số;
phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Hoạch
định chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 20212025. Cập nhật hệ thống thông tin trong tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
+ Môn loại: 330.9597 / K258QU
- Phòng Tra cứu: TC 4628
71/. Kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc
thiểu số năm 2019 - Một số chỉ tiêu chủ yếu : Song ngữ Việt - Khmer / Lê Trung Kiên,
Nguyễn Thanh Hoà, Lê Đăng Thanh Phong, Trần Thị Hiền,.... - Cần Thơ : Ban Dân tộc,
2021. - 130tr. : Ảnh, bảng, biểu đồ; 29cm
ĐTTS ghi: Uỷ Ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Ban Dân tộc
Tóm tắt: Nội dung phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số;
phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Hoạch
định chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 20212025. Cập nhật hệ thống thông tin trong tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
+ Môn loại: 330.9597 / K258QU
- Phòng Tra cứu: TC 4627
72/. GOINS, JEFF. Cẩm nang chọn nghề = The art of work : 7 bước để sở hữu một
công việc như ý / Jeff Goins; Ngân Tuyết dịch. - H. : Lao động, 2018. - 304tr.; 21cm
Tóm tắt: Cung cấp lộ trình 7 bước hướng dẫn bạn đi tìm "tiếng gọi sự nghiệp" đích
thực, chọn đúng nghề nghiệp yêu thích, theo đuổi được ước mơ của bản thân.
+ Môn loại: 331.702 / C120N
- Phòng Đọc: DV 60775
- Phòng Mượn: MA 25536-25537
73/. RICKARDS, JAMES. Hậu khủng hoảng = Aftermath : Bảy bí quyết bảo toàn
của cái trong thời gian tới / James Rickards; Mai Mai Hương dịch. - Tp. Hồ Chí Minh :
Nxb. Trẻ, 2021. - 405tr.; 23cm
Tóm tắt: Phân tích giai đoạn sau khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và nỗ
lực của các ngân hàng trung ương ngăn không cho thị trường vốn sụp đổ hoàn toàn, khôi
phục tăng trưởng và rút bỏ can thiệp tài chính liên miên. Qua đó đưa ra những bí quyết
bảo toàn của cải phòng ngừa khủng hoảng kinh tế cho bản thân.
+ Môn loại: 332.024 / H125KH
- Phòng Đọc: DL 20302
- Phòng Mượn: MA 25636-25637
74/. Giải quyết mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất - Một số
vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Phạm Văn Linh chủ biên; Ngô Tuấn
Nghĩa, Mạch Quang Thắng, Vũ Hồng Sơn,... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021.
407tr.; 21cm
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Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và vận dụng
của một số Đảng Cộng sản trên thế giới về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan
hệ sản xuất; Nhận thức và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin về mối quan hệ giữa lực lượng
sản xuất và quan hệ sản xuất trong điều kiện Việt Nam; Bối cảnh tác động và việc tiếp
tục bổ sung, phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về mối quan hệ giữa lực lượng
sản xuất và quan hệ sản xuất trong điều kiện mới.
+ Môn loại: 335.4112 / GI-103QU
- Phòng Đọc: DL 20247
75/. NGUYỄN THANH TÚ. Hồ Chí Minh mạch nguồn và ánh sáng / Nguyễn Thanh
Tú. - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 298tr.; 21cm
Tóm tắt: Tuyển chọn những bài nghiên cứu, những tham luận khoa học của tác giả
để trình bày tại các hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế những năm gần đây.
+ Môn loại: 335.4346 / H450CH
- Phòng Đọc: DV 60827
- Phòng Mượn: MH 13188-13189
76/. Nghiên cứu chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh /
Tô Huy Rứa, Hoàng Chí Bảo chủ biên, Phùng Hữu Phú... - H. : Nxb. Hà Nội, 2021.
276tr.; 24cm
ĐTTS ghi: Hội đồng lý luận Trung ương
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và lịch sử nghiên cứu chủ thuyết phát
triển. Chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Vận dụng chủ
thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh vào những thập kỷ đầu thế kỷ
XXI (Hướng tầm nhìn tới năm 2020, 2045).
+ Môn loại: 335.4346 / NGH305C
- Phòng Đọc: DL 20291
- Phòng Mượn: MH 13286-13287
77/. LÊ THỊ THUÝ BÌNH. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao dân trí và vận dụng
trong giai đoạn hiện nay / Lê Thị Thuý Bình. - H. : Tư pháp, 2021. - 258tr.; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu những nội dung cơ bản và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh
về nâng cao dân trí Việt Nam trong giai đoạn mới hiện nay.
+ Môn loại: 335.4346 / T550T
- Phòng Đọc: DV 60829
- Phòng Mượn: MH 13192-13193
78/. NGUYỄN DUY DŨNG. Xây dựng và phát triển kinh tế nông thôn mới ở Việt
Nam gắn liền với bảo vệ môi trường / Nguyễn Duy Dũng. - H. : Xây dựng, 2021. - 237tr.;
21cm
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề về xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam; Quản lý
nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn trong thời kỳ xây dựng nông thôn mới;
Vấn đề môi trường nông thôn ở một số quốc gia trên thế giới và Việt Nam; Xây dựng hệ
thống công trình phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế nông thôn Việt Nam.
+ Môn loại: 338.1 / X126D
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- Phòng Đọc: DV 60790
- Phòng Mượn: MA 25552-25553
79/. LƯƠNG VĂN THIẾT. Tri thức dân gian trong sản xuất nông nghiệp của người
Khơ Mú ở Nghệ An / Lương Văn Thiết. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 535tr. : Ảnh,
bảng; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu về người Khơ Mú ở Nghệ An; Những kinh nghiệm, tri thức dân
gian trong sản xuất nông nghiệp của người Khơ Mú ở tỉnh Nghệ An; Nghiên cứu những
biến đổi tri thức dân gian trong sản xuất nông nghiệp của người Khơ Mú hiện nay.
+ Môn loại: 338.10959741 / TR300TH
- Phòng Đọc: DV 60877
- Phòng Mượn: MA 25569
80/. WOON KIN CHUNG. 50 năm thúc đẩy năng suất của Singapore / Woon Kin
Chung, Loo Ya Lee; Trịnh Lan Hương hiệu đính; Hà Minh Hiệp dịch. - H. : Chính trị
Quốc gia - Sự thật, 2021. - 583tr.; 24cm
Tên sách tiếng Anh: 50 years of Singapore's productivity drive
Tóm tắt: Trình bày tổng quan về hành trình 50 năm năng suất của Singapore; Đánh
giá, xác định sự phát triển của năng suất và đưa ra cái nhìn bao quát về hoạt động thúc
đẩy năng suất, phân tích những chính sách, kế hoạch trong các giai đoạn tăng trưởng của
nền kinh tế Singapore trong 5 giai đoạn: Những năm 1960-1970, những năm 1980, những
năm 1990, những năm 2000 và những năm 2010, đồng thời đưa ra những vấn đề, hướng
đi cần thảo luận, hoạch định trong tương lai.
+ Môn loại: 338.4095957 / N114M
- Phòng Mượn: MA 25633
- Phòng Đọc: DL 20204
81/. Di sản làng nghề xứ Thanh với phát triển du lịch : Sách chuyên khảo / Nguyễn
Thị Thục, Nguyễn Thị Lan Hương đồng chủ biên, Nguyễn Đức Thắng... - H. : Khoa học
xã hội, 2021. - 370tr.; 21cm
Tóm tắt: Cơ sở lý thuyết về làng nghề, du lịch làng nghề và khái quát làng nghề ở
Thanh Hoá; Thực trạng quy mô, hoạt động của các làng nghề trên địa bàn tỉnh Thanh
Hoá; Mô hình làng nghề ở Thanh Hoá gắn với việt phát triển du lịch; Giải pháp khai thác
việc phát triển và nhân rộng mô hình du lịch làng nghề ở Thanh Hoá.
+ Môn loại: 338.40959741 / D300S
- Phòng Đọc: DV 60918
- Phòng Mượn: MA 25655
82/. Doanh nghiệp xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội ở Việt Nam : Sách
chuyên khảo / Bùi Đức Thọ, Trương Thị Nam Thắng chủ biên, Vũ Hoàng Nam... - H. :
Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 259tr.; 24cm
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về doanh nghiệp xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển
xã hội và kinh nghiệm của một số quốc gia; Thực trạng khu vực doanh nghiệp xã hội ở
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Việt Nam; Các yếu tố tác động đến doanh nghiệp xã hội và vai trò của doanh nghiệp xã
hội đối với phát triển xã hội; Quan điểm và các giải pháp thúc đẩy khu vực doanh nghiệp
xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội.
+ Môn loại: 338.709597 / D408NGH
- Phòng Đọc: DL 20203
- Phòng Mượn: MA 25586-25587
83/. TAKASHI UNO. Quán tươi cười là nơi khách đến / Takashi Uno; Kam Tròn
dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 251tr.; 20cm
Tên sách tiếng Nhật: Warau Mise iha kyaku kitaru tanoshimu hito niha fuku ga mau
Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện của chính tác giả, cùng những bạn nhân viên
đã "tốt nghiệp" từ Raku để tự mình đứng ra mở một quán ăn riêng.
+ Môn loại: 338.7 / QU105T
- Phòng Đọc: DV 60922
- Phòng Mượn: MA 25661-25662
84/. HUNDREDS, BOBBY. Không chỉ là chiếc áo phông : Kỷ nguyên streetwear
và câu chuyện làm thương hiệu trong thời đại số / Bobby Hundreds; Thoại Dương dịch.
H. : Thế giới, 2021. - 343tr.; 24cm
Tên sách nguyên bản: This is not a T-shirt: A brand, a culture, a community - a life
in streetwear
Tóm tắt: Giới thiệu quá trình xây dựng thương hiệu thời trang đường phố The
Hundreds của doanh nhân Bobby Hundreds; Kinh nghiệm của ông khi bắt đầu một thương
hiệu, thiết kế sản phẩm, chào hàng, ứng dụng Internet và mạng xã hội để xây dựng thương
hiệu thời trang nổi tiếng trong thời đại công nghệ số.
+ Môn loại: 338.7 / KH455CH
- Phòng Đọc: DL 20132
- Phòng Mượn: MA 25581-25582
85/. TRẦN MINH HẰNG. Các tổ chức quốc tế với phát triển ở vùng dân tộc thiểu
số và miền núi Việt Nam (1990-2020) = International organisations with development for
ethnic minority and mountainous areas in Vietnam (1990 - 2020) / Trần Minh Hằng chủ
biên, Nguyễn Thị Tám, Vương Xuân Tình, ... - H. : Khoa học xã hội, 2021. - 874tr.: Minh
hoạ; 21cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Dân tộc học
Tóm tắt: Trình bày kết quả thực hiện các chương trình, dự án ODA và các chương
trình dự án của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thực hiện ở vùng dân tộc thiểu số
Việt Nam; Đánh giá tác động, hiệu quả và phân tích các yếu tố tác động đến việc thực thi
các chương trình, dự án thuộc hai loại hình đó.
+ Môn loại: 338.90089 / C101T
- Phòng Đọc: DV 60914
- Phòng Mượn: MA 25651
86/. Mô hình tăng trưởng dựa vào khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trong
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 : Sách chuyên khảo
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/ Bùi Quang Tuấn, Hà Huy Ngọc đồng chủ biên, Hà Đình Thành, Lê Văn Hùng... H. :
Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 471tr.; 24cm
Tóm tắt: Sách hệ thống lý luận và thực tiễn, kinh nghiệm quốc tế về xây dựng mô
hình tăng trưởng dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đánh giá
tình hình thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn (2011-2020). Phân tích
những lợi thế, bất lợi, thách thức và cơ hội của Việt Nam trong bối cảnh phát triển mới...
+ Môn loại: 338.9597 / M450H
- Phòng Mượn: MA 25632
87/. VÕ ANH TUẤN. Toàn cầu hoá - Hợp tác và đấu tranh / Võ Anh Tuấn. - Tp.
Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 343tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách trình bày những vấn đề liên quan đến xu thế toàn cầu hoá và khuynh
hướng ly khai, cũng như chủ trương vừa tích cực hội nhập quốc tế, vừa bảo vệ vững chắc
chủ quyền quốc gia.
+ Môn loại: 338.9597 / T406C
- Phòng Đọc: DV 60912
- Phòng Mượn: MA 25648-25649
88/. BÙI QUANG TUẤN. Chiến lược tăng trưởng xanh trong mô hình tăng trưởng
kinh tế ở Việt Nam = Green economic development strategy in models of economic
growth in Vietnam : Sách chuyên khảo / Bùi Quang Tuấn, Hà Huy Ngọc chủ biên, Trần
Thị Hà,... - H. : Khoa học xã hội, 2021. - 611tr.; 21cm
Tóm tắt: Gồm 5 chương: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về mô hình tăng
trưởng xanh; Thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh ở Việt Nam giai đoạn
2012 - 2020; Bối cảnh mới và dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam; Xu hướng chuyển
dịch đầu tư xanh và tiềm năng ứng dụng công nghệ trong các ngành xanh; Quan điểm,
giải pháp thúc đẩy tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030.
+ Môn loại: 338.959707 / CH305L
- Phòng Đọc: DV 60915
- Phòng Mượn: MA 25652
340. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT:
89/. TRỊNH TIẾN VIỆT. 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật hình sự năm
2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 : Tài liệu nghiên cứu, tìm hiểu, giảng dạy và học tập /
Trịnh Tiến Việt. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 311tr.; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu cách xác định tội danh bằng nhau, tội danh nặng hơn và tội danh
nhẹ hơn; Nêu phương pháp học - hiểu - nhớ tội danh, các vấn đề cần lưu ý và làm sáng tỏ
những điểm mấu chốt phân biệt 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật Hình sự năm
2015.
+ Môn loại: 345.597 / N114M
- Phòng Mượn: MA 25588-25589
90/. Luật doanh nghiệp năm 2020 và các nghị định hướng dẫn thi hành. - H. : Chính
trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 531tr.; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Doanh nghiệp bao gồm những quy định chung
và quy định cụ thể về thành lập doanh nghiệp; Công ty trách nhiệm hữu hạn; Doanh
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nghiệp nhà nuớc; Công ty cổ phần; Công ty hợp danh; Doanh nghiệp tư nhân; Nhóm công
ty; Tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp; Tổ chức thực hiện.
+ Môn loại: 346.59707 / L504D
- Phòng Đọc: DV 60919
- Phòng Mượn: MA 25656-25657
91/. Bộ luật dân sự năm 2015 và các nghị định hướng dẫn thi hành. - H. : Chính trị
Quốc gia - Sự thật, 2021. - 526tr.; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Bộ luật Dân sự năm 2015; Nghị định số 102/2017/NĐCP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm; Nghị định số
82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân, gia đình, thi hành án dân sự,
phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã...
+ Môn loại: 349.597 / B450L
- Phòng Đọc: DL 20202
- Phòng Mượn: MA 25585
350. HÀNH CHÍNH CÔNG & KHOA HỌC QUÂN SỰ:
92/. Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà
nước ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Biên soạn: Phan Trung Lý, Nguyễn
Trung Thành chủ biên, Nguyễn Đức Bách... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021.
591tr.; 24cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Viện Khoa học Môi
trường và Xã hội
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận, thực trạng thực thi pháp luật; Đường lối,
chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công khai, minh bạch và trách nhiệm
giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước hiện nay. Giới
thiệu những quan điểm, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công khai, minh bạch và
trách nhiệm giải trình.
+ Môn loại: 351.597 / C455KH
- Phòng Đọc: DL 20256
93/. NGUYỄN QUỐC SỬU. Phòng, chống tham nhũng trong hoạt động thanh tra ở
Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Quốc Sửu. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. H. :
Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 587tr.; 24cm
Tóm tắt: Trình bày khái luận về hoạt động thanh tra. Tham nhũng và các hành vi
tham nhũng có thể xảy ra trong hoạt động thanh tra ở Việt Nam. Cơ sở lí luận, chính trị,
pháp lý về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động thanh tra. Thực trạng công tác
phòng, chống tham nhũng trong hoạt động thanh tra ở Việt Nam hiện nay. Giải pháp nâng
cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng trong hoạt động thanh tra ở Việt Nam.
+ Môn loại: 352.309597 / PH431CH
- Phòng Đọc: DL 20208
94/. Cơ chế, chính sách về giá dịch vụ công trong lĩnh vực y tế, giáo dục. - H. : Tài
chính, 2021. - 460tr. : Bảng; 24cm
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ĐTTS ghi: Bộ Tài chính
Tóm tắt: Giới thiệu những nội dung trong cơ chế, chính sách về giá dịch vụ công
trong lĩnh vực y tế, giáo dục: Luật Giá và các văn bản hướng dẫn; Cơ chế tự chủ của đơn
vị sự nghiệp, giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân
sách nhà nước; Chính sách về giá dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục; Chính sách về
giá dịch vụ công trong lĩnh vực y tế.
+ Môn loại: 353.609597 / C460CH
- Phòng Đọc: DL 20205
- Phòng Mượn: MA 25590-25591
95/. Thế giới đương đại những thập niên đầu thế kỷ XXI / Bùi Đình Bôn chủ biên;
Triệu Minh Phương, Nguyễn Ngọc Thanh, Phạm Quốc Thành. - H. : Quân đội nhân dân,
2021. - 3 tập; 21cm
T.2 : Quân sự và an ninh. - 298tr.
Tóm tắt: Trình bày xu thế quân sự của thế giới; Tính chất, đặc điểm nổi bật của
chiến tranh và xu hướng phát triển quân đội trong tương lai; An ninh phi truyền thống và
tội phạm quốc tế trên thế giới.
+ Môn loại: 355.009 / TH250GI
- Phòng Đọc: DV 60785
- Phòng Mượn: MA 25542-25543
96/. Quân đội đẩy mạnh tham gia thực hiện công tác dân tộc trong giai đoạn hiện
nay : Sách chuyên khảo / Biên soạn: Nguyễn Hùng Oanh, Lê Trọng Tuyển chủ biên, Bùi
Mạnh Hùng, Lê Đại Nghĩa... - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 251tr.; 21cm
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản cũng như những vấn đề thực tiễn
về Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia thực hiện công tác dân tộc. Đề xuất yêu cầu và
giải pháp đối với Quân đội nhân dân Việt Nam trong việc tham gia thực hiện công tác
dân tộc trong tình hình mới.
+ Môn loại: 355.309597 / QU121Đ
- Phòng Đọc: DV 60741
- Phòng Mượn: MA 25465-25466
97/. NGUYỄN XUÂN QUẢNG. Xây dựng đội ngũ cán bộ Bộ đội Biên phòng người
dân tộc thiểu số trong tình hình mới : Sách chuyên khảo / Nguyễn Xuân Quảng. H. : Quân
đội nhân dân, 2021. - 220tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Quân đội nhân dân Việt Nam. Tổng cục Chính trị
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản về xây dựng đội ngũ cán bộ Bộ
đội Biên phòng người dân tộc thiểu số; Thực trạng xây dựng đôi ngũ cán bộ Bộ đội Biên
phòng người dân tộc thiểu số thời gian qua; Yêu cầu và giải pháp cơ bản xây dựng đội
ngũ cán bộ Bộ đội Biên phòng người dân tộc thiểu số trong tình hình mới.
+ Môn loại: 355.309597 / X126D
- Phòng Đọc: DV 60742
- Phòng Mượn: MA 25467-25468
98/. ĐINH VŨ THUỶ. Bộ đội Biên phòng vận động người có uy tín trong đồng bào
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dân tộc thiểu số tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh ở khu vực biên giới : Sách chuyên
khảo / Đinh Vũ Thuỷ. - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 172tr.; 21cm
Tóm tắt: Nội dung sách làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn, đề xuất giải pháp
cơ bản tăng cường hiệu quả công tác vận động người có uy tín trong đồng bào dân tộc
thiểu số của Bộ đội Biên phòng trong tình hình mới.
+ Môn loại: 355.309597 / B450Đ
- Phòng Đọc: DV 60740
- Phòng Mượn: MA 25463-25464
99/. NGÔ THỊ PHƯƠNG THẢO. Vận dụng quan hệ tộc người xuyên quốc gia trong
bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của Bộ đội Biên phòng hiện nay : Sách chuyên khảo
/ Ngô Thị Phương Thảo. - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 276tr.; 21cm
Tóm tắt: Nội dung nói về quan hệ tộc người xuyên quốc gia và vận dụng quan hệ
tộc người xuyên quốc gia trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của Bộ đội Biên
phòng; Tình hình quan hệ tộc người xuyên quốc gia; Yêu cầu và giải pháp vận dụng quan
hệ tộc người xuyên quốc gia trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của Bộ đội Biên
phòng.
+ Môn loại: 355.309597 / V121D
- Phòng Đọc: DV 60743
- Phòng Mượn: MA 25469-25470
100/. VŨ HỒNG KHANH. Bộ đội Biên phòng vận động ngư dân tham gia quản lý,
bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trên biển / Vũ Hồng Khanh. - H. : Quân đội
nhân dân, 2021. - 176tr.; 21cm
Tóm tắt: Tổng quan nghiên cứu về Bộ đội Biên phòng vận động ngư dân tham gia
quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trên biển. Đặc điểm tình hình, thực
trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả bộ đội biên phòng vận động ngư dân tham gia quản
lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trên biển ở miền Trung.
+ Môn loại: 355.3095974 / B450Đ
- Phòng Đọc: DV 60739
- Phòng Mượn: MA 25461-25462
101/. PHẠM VĂN MINH. Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa con người
và vũ khí trong hoạt động quân sự : Sách chuyên khảo / Phạm Văn Minh. - H. : Quân đội
nhân dân, 2021. - 254tr.; 21cm
Tóm tắt: Trình bày cơ sở và quá trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
về mối quan hệ giữa con người và vũ khí trong hoạt động quân sự. Nội dung cơ bản của
tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa con người và vũ khí trong hoạt động quân sự.
Giá trị và định hướng vận dụng tư tưởng trên về mối quan hệ giữa con người và vũ khí
trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
+ Môn loại: 355.4 / T550T
- Phòng Đọc: DV 60828
- Phòng Mượn: MH 13190-13191
360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI:
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102/. CORBURN, JASON. Quy hoạch đô thị lành mạnh : Từ khu dân cư đến bình
đẳng y tế quốc gia / Jason Corburn; Dịch: Trần Thị Trang, Nguyễn Thị Ngọc Hoà... ;
Phạm Khánh Toàn hiệu đính. - H. : Xây dựng, 2021. - 249tr.; 24cm
Tóm tắt: Tác giả điểm lại ngắn gọn các sự kiện, tác nhân, hệ tư tưởng, thể chế cùng
chính sách chính đã định hình và tái định hình quy hoạch và y tế cộng đồng đô thị từ thế
kỷ XIX cho đến ngày nay. Mỗi điển hình đều bắt đầu bằng một đánh giá lịch sử về địa
điểm, các chính sách của nó và các phong trào xã hội xung quanh quá trình phát triển đô
thị và y tế cộng đồng, và mỗi điển hình đều là một ví dụ về người nghèo đô thị tham gia
vào, hình thành nên và bị tác động bởi sự quy hoạch đô thị lành mạnh.
+ Môn loại: 362.109173 / QU600H
- Phòng Đọc: DL 20223
- Phòng Mượn: MA 25623
103/. Công an nhân dân đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, thù địch, góp
phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng : Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Thành, Lê
Văn Thắng, Nguyễn Ngọc Toàn đồng chủ biên, Lê Ngọc An... - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021. - 591tr.; 24cm
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về sự đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù
địch, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - Những vấn đề lý luận;
Nhận diện âm mưu, phương thức, thủ đoạn và hoạt động xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch; Vai trò của Công an nhân
dân và phương hướng đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin,
tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.
+ Môn loại: 363.209597 / C455A
- Phòng Đọc: DL 20245
104/. GUPTA, DIPAK K. Hiểu thấu khủng bố và bạo lực chính trị : Ra đời, phát
triển, biến chất và sụp đỗ / Dipak K. Gupta; Trọng Minh dịch. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021. - 572tr. : Minh hoạ; 24cm
Tên sách ting Anh: Understanding terrorism and political violence: The life cycle of
birth, growth, transformation, and demise
Tóm tắt: Sách phân tích về khủng bố mà còn mở rộng phạm vi bàn luận về những
phong trào bạo lực, các lực ảnh hưởng gây ra bạo lực chính trị và những hành động mang
động cơ chính trị khác đe doạ đến hoà bình và thịnh vượng.
+ Môn loại: 363.32 / H309TH
- Phòng Đọc: DL 20253
105/. NGUYỄN ĐÌNH ĐÁP. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm và cấp độ rủi ro
thiên tai / Nguyễn Đình Đáp, Nguyễn Tự Nam. - H. : Tài nguyên Môi trường và Bản đồ
Việt Nam, 2021. - 199tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách cung cấp những thông tin, hiểu biết cơ bản về các hiện tượng thời
tiết nguy hiểm, các cấp độ rủi ro thiên tai, ứng phó với các hiện tượng thời tiết, thiên tai,
từ đó giảm thiểu tối đa những thiệt hại cho người dân và xã hội.
+ Môn loại: 363.34 / C101H
- Phòng Đọc: DV 60738
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- Phòng Mượn: MA 25459-25460
106/. NGUYỄN VĂN LIÊM. Thiên tai từ biển và các giải pháp phòng ngừa và ứng
phó / Nguyễn Văn Liêm. - H. : Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2021. 203tr.;
21cm
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về thiên tai ở Việt Nam; Các loại thiên tai
từ biển ở Việt Nam; Kỹ năng phòng, chống thiên tai từ biển; Đánh giá và quản lý rủi ro
thiên tai dựa vào cộng đồng; Hướng dẫn tập huấn phòng, chống thiên tai từ biển trong bối
cảnh biến đổi khí hậu ở Việt Nam.
+ Môn loại: 363.34 / TH305T
- Phòng Đọc: DV 60737
- Phòng Mượn: MA 25457-25458
107/. Bảo vệ môi trường qua góc nhìn của tôn giáo và triết học / Trần Văn Chánh,
Lại Phẩm Siêu, Tinh Vân...; Thích Nhuận Đạt tuyển dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp
Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 277tr.; 21cm
Tóm tắt: Gồm các bài viết đề xuất giải pháp cho vấn đề bảo vệ môi trường dưới góc
nhìn của tôn giáo và triết học: Vấn đề bảo vệ môi sinh theo quan điểm của tôn giáo và
triết học, tôn giáo và sự quan tâm sinh thái, quan điểm Phật giáo về vấn đề môi trường...
+ Môn loại: 363.7 / B108V
- Phòng Đọc: DV 60923
- Phòng Mượn: MA 25663-25664
108/. PRINCE - RUIZ, REBECCA. Không sử dụng nhựa: Câu chuyện đầy cảm hứng
về một chiến dịch môi trường toàn cầu : Sách chuyên khảo / Rebecca Prince - Ruiz,
Joanna Atherfold Finn; Nguyễn Hồng Đăng dịch; Trần Quang Trung hiệu đính. - H. :
Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 355tr.; 24cm
Tên sách tiếng Anh: The inspiring story of a global environment al movement and
why it matters
Tóm tắt: Cuốn sách gồm 10 chương, tập trung vào các vấn đề xung quanh rác thải
nhựa, từ đó đưa ra các giải pháp thiết thực của mỗi vấn đề nhằm góp phần cải tạo môi
trường, hướng tới mục tiêu “không nhựa” trong tương lai.
+ Môn loại: 363.72 / KH455S
- Phòng Đọc: DL 20244
109/. Quản lý & xử lý rác thải nhựa / Hoàng Minh Giang, Nguyễn Thành Trung, Lê
Mạnh Cường, Nguyễn Đức Lượng... - H. : Xây dựng, 2021. - 300tr.; 21cm
Tóm tắt: Trình bày về khối lượng rác thải nhựa phát sinh, thành phần và tính chất
rác thải nhựa, ảnh hưởng của rác thải nhựa đến mô trường và quản lý dòng rác thải. Nội
dung về tái chế và tiêu huỷ nhựa cùng cách tiếp cận trong quản lý chất thải nhựa trong
bối cảnh nền kinh tế tuần hoàn.
+ Môn loại: 363.72 / QU105L
- Phòng Đọc: DV 60791
- Phòng Mượn: MA 25554-25555
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370. GIÁO DỤC:
110/. VƯƠNG QUYÊN. Du học trên đất Mỹ : Hướng về tương lai - sống trong hiện
tại. Ước mơ ở không xa phía trước / Vương Quyên; Mạnh Linh dịch. - Tái bản lần 3.- H.:
Lao động, 2018. - 375tr.; 21cm
Tên sách tiếng Trung: 考拉小巫的留学成长日记 : 写给在人生路上不曾停步的人
Tóm tắt: Chia sẻ kinh nghiệm về hành trình hoà nhập từ ngôn ngữ, văn hoá đến
phong cách học và sống của tác giả khi nhận được học bổng đi du học từ Trung Quốc đến
Mỹ.
+ Môn loại: 370.11 / D500H
- Phòng Đọc: DV 60758
- Phòng Mượn: MA 25500-25501
111/. LANDSBERGER, JOE. Học tập cũng cần chiến lược = Study guides and
strategies / Joe Landsberger; Dịch: Nguyễn Thanh Hương... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Lao
động, 2018. - 279tr. : Bảng, sơ đồ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu kỹ năng, nguyên lý tổng thể đến các mẹo nhỏ trong học tập đạt
kết quả tốt: Bước chuẩn bị, chiến lược, các dạng và cách làm bài tập.
+ Môn loại: 371.3028 / H419T
- Phòng Mượn: MA 25499
112/. NGUYỄN HỮU THĂNG. Muốn con ngoan, con giỏi : Sách tham khảo /
Nguyễn Hữu Thăng. - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 168tr.; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu những nguyên tắc và phương pháp giúp trẻ ham thích học tập
và học như thế nào để mang lại hiệu quả, dựa theo quy tắc tâm lý tuổi thiếu niên, nhi
đồng, đã qua kinh nghiệm tư vấn tâm lý và hướng dẫn thực hành nhiều năm của tác giả.
+ Môn loại: 371.3028 / M517C
- Phòng Mượn: MA 25502-25503
380. THƯƠNG MẠI, PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG (LIÊN LẠC) VÀ GIAO
THÔNG VẬN TẢI:
113/. KLEIN, MATTHEW C. Chiến tranh thương mại hay mâu thuẫn giai cấp : Bất
bình đẳng bóp méo kinh tế toàn cầu và đe doạ hoà bình thế giới / Matthew C. Klein,
Michael Pettis; Nguyễn Minh Thu dịch. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 367tr.;
24cm
Tên sách tiếng Anh: Trade wars are class wars - how rising inequality distorts the
global economy and threatens international peace
Tóm tắt: Sách phân tích về kinh tế và chính trị với lịch sử sâu sắc nhằm làm rõ
những chính sách quốc nội có lợi cho người giàu và bất lợi cho người lao động, nội dung
đề cập gay gắt và trực diện một trong những thách thức to lớn của thời đại.
+ Môn loại: 382 / CH305TR
- Phòng Đọc: DL 20254
114/. HULOT, FRÉDÉRIC. Đường sắt Pháp ở Đông dương và Vân Nam = Les
chemins de fer de la France d'Outre-Mer: L'Indochine - Le Yunnan / Frédéric Hulot; Dịch:
Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Thục Hạp; Nguyễn Văn Trường khảo cứu. - H. : Khoa học
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xã hội, 2021. - 367tr. : Minh hoạ; 24cm. - (Bộ sách Ký ức Đông Dương = Mémoire de
l'Indochine)
Tóm tắt: Giới thiệu tổng thể đường sắt Pháp xây dựng ở Đông Dương, cả đường
tàu hoả và tàu điện, cung cấp những tư liệu lịch sử về sự hình thành và phát triển của
mạng lưới đường sắt ở Đông Dương như tuyến chính từ Hà Nội đến Sài Gòn, các tuyến
nhánh ngang sang Lào, sang Campuchia, nhánh từ miền biển Việt Nam lên Đà Lạt và các
nhánh Đông Dương đi Côn Minh (Vân Nam Phủ, Trung Quốc).
+ Môn loại: 385 / Đ561S
- Phòng Đọc: DL 20200
390. PHONG TỤC, NGHI LỄ & VĂN HOÁ DÂN GIAN:
115/. Diễn xướng nghi lễ di sản văn hoá đặc sắc của dân tộc Mường / Bùi Thiện sưu
tầm, biên dịch, giới thiệu; Hà Lý tuyển chọn, chỉnh lí. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. 2
tập; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Q.2. - 663tr.
Tóm tắt: Giới thiệu một số diễn xướng nghi lễ và phong tục của dân tộc Mường
như: Các Roóng mô chuyển kiếp về với tổ và đạo lý Mường, tế trời đất, tổ tiên, cầu mát
lành và một số câu chuyện và tri thức dân gian liên quan đến diễn xướng nghi lễ và phong
tục Mường.
+ Môn loại: 390.09597 / D305X
- Phòng Đọc: DV 60697
- Phòng Mượn: MA 25443
116/. Diễn xướng nghi lễ di sản văn hoá đặc sắc của dân tộc Mường / Bùi Thiện sưu
tầm, biên dịch, giới thiệu; Hà Lý tuyển chọn, chỉnh lí. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. 2
tập; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Q.1. - 851tr.
Tóm tắt: Giới thiệu không gian văn hoá Mường, thần thoại, huyền tích người
Mường, quan niệm dân gian của người Mường về vũ trụ và hát mo đẻ đất đẻ nước của
người Mường.
+ Môn loại: 390.09597 / D305X
- Phòng Đọc: DV 60696
- Phòng Mượn: MA 25442
117/. ĐÀO CHUÔNG. Phong tục kiêng kị của người Khmer ở Kiên Giang / Đào
Chuông. - H. : Văn học, 2019. - 261tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Khái quát những vấn đề về kiêng kị của người Khmer ở Kiên Giang; Kiêng
kị gắn với vòng đời con người; Kiêng kị gắn với ứng xử.
+ Môn loại: 390.0959795 / PH431T
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- Phòng Đọc: DV 60879
- Phòng Mượn: MA 25571
118/. LÂM QUANG HÙNG. Một số phong tục, tập quán của người Sán Dìu ở Vĩnh
Phúc / Lâm Quang Hùng biên soạn. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 119tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu vài nét khái quát về người Sán Dìu ở Vĩnh Phúc, một số tục lệ
trong đời sống, phong tục lễ tết và một số giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá
trong tục lễ truyền thống của người Sán Dìu ở Vĩnh Phúc.
+ Môn loại: 390.0959723 / M458S
- Phòng Đọc: DV 60881
- Phòng Mượn: MA 25573
119/. NGUYỄN THỊ THUÝ. Văn hoá dân tộc Cống ở Việt Nam / Nguyễn Thị Thuý
chủ biên, Châm Nhật Tân, Nguyễn Cảnh Phương. - H. : Văn hoá dân tộc, 2019. - 691tr.;
21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu điều kiện tự nhiên, môi trường cư trú, dân số, tên gọi và nguồn
gốc tộc người của dân tộc Cống ở Việt Nam; Hoạt động kinh tế truyền thống; Văn hoá
ứng xử; Văn hoá tinh thần; Giá trị văn hoá dân tộc Cống và việc bảo tồn, phát huy trong
giai đoạn hiện hay.
+ Môn loại: 390.09597 / V115H
- Phòng Đọc: DV 60884
- Phòng Mượn: MA 25576
120/. LÝ VIẾT TRƯỜNG. Phong tục và lễ hội của người Tày, Nùng ở Lạng Sơn /
Lý Viết Trường. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 255tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu một số phong tục và lễ hội của người Tày, Nùng ở Lạng Sơn
như: Tục thờ Thổ công, đón Tết Nguyên Đán, dán giấy đỏ ngày Tết Nguyên Đán, dựng
cây nêu ngày tết...
+ Môn loại: 390.0959711 / PH431T
- Phòng Đọc: DV 60701
- Phòng Mượn: MA 25447
121/. TRẦN QUỐC HÙNG. Văn hoá dân gian người Dao Thanh Phán vùng biên
giới tỉnh Quảng Ninh / Biên soạn: Trần Quốc Hùng, Tô Đình Hiệu. - H. : Văn hoá dân
tộc, 2020. - 251tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Khái quát về vị trí địa lí tỉnh Quảng Ninh và người Dao Thanh Phán vùng
biên giới tỉnh Quảng Ninh. Văn hoá vật chất, văn hoá tinh thần của người Dao Thanh
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Phán vùng biên giới tỉnh Quảng Ninh.
+ Môn loại: 390.0959729 / V115H
- Phòng Đọc: DV 60875
- Phòng Mượn: MA 25567
122/. VÕ THỊ HOÀNG LAN. Văn hoá dân gian biển đảo vùng Bắc Bộ : Sách chuyên
khảo / Võ Thị Hoàng Lan chủ biên, Trần Thị Thuỷ, Vũ Anh Tú. - H. : Quân đội nhân dân,
2021. - 403tr.; 21cm
Tóm tắt: Phân tích từng thành tố của văn hoá dân gian biển đảo Bắc Bộ và đề xuất
các giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị của văn hoá dân gian biển đảo Bắc Bộ trong tác
động nhiều chiều của bối cảnh tự nhiên - chính trị - kinh tế - xã hội đương thời.
+ Môn loại: 390.09597 / V115H
- Phòng Đọc: DV 60787
- Phòng Mượn: MA 25546-25547
123/. TRẦN VĂN THỤC. Di sản văn hoá dân gian trên vùng kinh đô cổ Văn Lang/
Trần Văn Thục chủ biên. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 685tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về văn hoá, văn hoá dân gian, di sản văn
hoá và hướng tiếp cận; Vị thế địa - chính trị và bản sắc địa - văn hoá vùng kinh đô cổ Văn
Lang; Những di sản văn hoá dân gian tiêu biểu trên vùng kinh đô cổ Văn Lang; Tiềm
năng, thực trạng và một số giải pháp bảo tồn, dịch sản văn hoá dân gian vùng kinh đô cổ
Văn Lang.
+ Môn loại: 390.0959721 / D300S
- Phòng Đọc: DV 60700
- Phòng Mượn: MA 25446
124/. TRẦN VĂN THỤC. Văn hoá, văn học dân gian Phú Thọ / Trần Văn Thục. H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 643tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Khái quát chung về văn hoá, đặc điểm văn hoá cội nguồn, văn hoá lễ hội,
di chỉ, di tích lịch sử, nghi lễ, phong tục tập quán, ẩm thực ở Phú Thọ. Giới thiệu tổng
quan về văn học dân gian, truyện cổ dân gian và các thể loại văn vần dân gian Phú Thọ.
+ Môn loại: 390.0959721 / V115H
- Phòng Đọc: DV 60708
- Phòng Mượn: MA 25454
125/. LÂM QUANG HÙNG. Văn hoá truyền thống của người Cao Lan và người
Dao Quần Chẹt ở Vĩnh Phúc / Lâm Quang Hùng biên soạn. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020.
179tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
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Tóm tắt: Giới thiệu khái quát chung về người Cao Lan và người Dao Quần Chẹt ở
Vĩnh Phúc. Nghiên cứu văn hoá truyền thống của người Cao Lan và người Dao Quần
Chẹt trên nhiều phương diện: Kinh tế, văn hoá vật chất, văn hoá ứng xử, văn hoá tinh
thần.
+ Môn loại: 390.0959723 / V115H
- Phòng Đọc: DV 60873
- Phòng Mượn: MA 25565
126/. LÊ THỊ DỰ. Văn hoá dân gian làng Hoạch Trạch / Lê Thị Dự. - H. : Văn hoá
dân tộc, 2020. - 221tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Khái quát về vị trí địa lí, cảnh quan, lịch sử và con người làng Hoạch
Trạch, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Giới thiệu văn hoá dân gian làng
Hoạch Trạch như: Tín ngưỡng, phong tục, nhà ở, trang phục...
+ Môn loại: 390.0959734 / V115H
- Phòng Đọc: DV 60883
- Phòng Mượn: MA 25575
127/. NGUYỄN CHÍ BỀN. Văn hoá dân gian biển đảo vùng Trung Bộ : Sách chuyên
khảo / Nguyễn Chí Bền, Phạm Lan Oanh chủ biên, Lê Anh Tuấn,... - H. : Quân đội nhân
dân, 2021. - 402tr.; 21cm
Tóm tắt: Các thành tố của văn hoá dân gian biển đảo Trung Bộ; Giá trị của văn hoá
dân gian biển đảo Trung Bộ và đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị của văn hoá
dân gian biển đảo Trung Bộ.
+ Môn loại: 390.095975 / V115H
- Phòng Đọc: DV 60788
- Phòng Mượn: MA 25548-25549
128/. BÙI VĂN TIẾNG. Văn hoá dân gian đất Quảng dưới góc nhìn đương đại / Bùi
Văn Tiếng. - H. : Văn học, 2019. - 285tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Tổng quan về văn hoá, văn nghệ dân gian đất Quảng; Giới thiệu truyện cổ
dân gian Việt Nam - một góc nhìn; Khái quát Đà Nẵng đương đại - nhìn từ văn hoá dân
gian.
+ Môn loại: 390.0959752 / V115H
- Phòng Đọc: DV 60874
- Phòng Mượn: MA 25566
129/. LINH NGA NIÊ KDAM. Văn hoá Tây Nguyên giàu và đẹp / Linh Nga Niê
Kdam. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 463tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
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Tóm tắt: Trình bày khái quát về văn hoá dân gian Tây Nguyên như: Luật tục, thổ
cẩm, nhà sàn, lễ hội, tục uống rượu cần, trò chơi dân gian, phong tục hôn nhân, gia đình
truyền thống, nghệ thuật diễn xướng, trường ca, sử thi, dân ca, nhạc cụ dân gian... trong
đời sống các tộc người ở Tây Nguyên.
+ Môn loại: 390.095976 / V115H
- Phòng Đọc: DV 60707
- Phòng Mượn: MA 25453
130/. PHẠM LAN OANH. Văn hoá dân gian biển đảo vùng Nam Bộ : Sách chuyên
khảo / Phạm Lan Oanh chủ biên, Huỳnh Văn Tới, Lâm Nhân,... - H. : Quân đội nhân dân,
2021. - 402tr.; 21cm
Tóm tắt: Không gian văn hoá Nam Bộ và văn hoá dân gian biển đảo Nam Bộ; Các
thành tố của văn hoá dân gian biển đảo Nam Bộ; Các giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị
của văn hoá dân gian biển đảo Nam Bộ.
+ Môn loại: 390.095977 / V115H
- Phòng Đọc: DV 60789
- Phòng Mượn: MA 25550-25551
131/. BÙI DUY CHIẾN. Ngôi nhà truyền thống trong đời sống của người Phù Lá ở
Lào Cai / Bùi Duy Chiến. - H. : Văn hoá dân tộc, 2019. - 319tr. : Minh hoạ; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Khái quát về người Phù Lá ở Lào Cai; Hình thái cư trú, kỹ thuật dựng nhà,
một số biến đổi về hình thái cư trú và nhà ở trong giai đoạn hiện nay; Tập tục liên quan
đến dựng nhà mới, tín ngưỡng, một số phong tục tập quán diễn ra trong ngôi nhà và một
số biến đổi về phong tục, tín ngưỡng, văn hoá ứng xử dưới nếp nhà của người Phù Lá ở
Lào Cai trong giai đoạn hiện nay.
+ Môn loại: 392.309597167 / NG452NH
- Phòng Đọc: DV 60885
- Phòng Mượn: MA 25577
132/. TRẦN QUỐC HÙNG. Hôn nhân và gia đình dân tộc Sán Dìu, Khơ Mú ở Việt
Nam / Biên soạn: Trần Quốc Hùng, Nguyễn Thị Thuận. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020.
479tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về hôn nhân và gia đình dân tộc Sán Dìu và dân
tộc Khơ Mú; Nghiên cứu một số đặc trưng văn hoá, tục lệ, phong tục trong hôn nhân và
gia đình dân tộc Sán Dìu, Khơ Mú; Một số giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị văn
hoá trong hôn nhân và gia đình dân tộc Sán Dìu, Khơ Mú trong giai đoạn hiện nay.
+ Môn loại: 392.509597 / H454NH
- Phòng Đọc: DV 60882
- Phòng Mượn: MA 25574
133/. HOÀNG THỊ NHUẬN. Phong tục tang ma của người Tày huyện Trùng
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Khánh, tỉnh Cao Bằng / Hoàng Thị Nhuận. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 251tr. : Ảnh,
bảng; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Khái quát về người Tày huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Phong tục,
nghi lễ tang ma, tác động của các yếu tố tín ngưỡng, tôn giáo và những biến đổi trong
phong tục tang ma của người Tày ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.
+ Môn loại: 393.0959712 / PH431T
- Phòng Đọc: DV 60878
- Phòng Mượn: MA 25570
134/. TÒNG VĂN HÂN. Tang lễ cổ truyền của người Thái Đen ở Điện Biên / Tòng
Văn Hân. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 359tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu các lễ tiết cụ thể cùng một số quan niệm và kiêng kỵ trong ba
ngày lễ tang của người Thái Đen tỉnh Điện Biên với nét đặc sắc và nhân văn từ thời điểm
các thành viên trong gia đình tập trung bên cạnh người sắp ra đi cho đến khi trút hơi thở
cuối cùng, những công việc chuẩn bị cho tang lễ trong ngày thứ hai, sau ngày chôn cất và
một số quy định trong tang lễ.
+ Môn loại: 393.09597177 / T106L
- Phòng Đọc: DV 60699
- Phòng Mượn: MA 25445
135/. BÙI THỊ GIANG. Ẩm thực của người Pa Dí huyện Mường Khương, tỉnh Lào
Cai / Bùi Thị Giang. - H. : Văn hoá dân tộc, 2019. - 277tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về người Pa Dí ở huyện Mường Khương, tỉnh
Lào Cai; Ẩm thực của người Pa Dí; Tập quán và những biến đổi trong ăn uống của người
Pa Dí.
+ Môn loại: 394.109597167 / Â120TH
- Phòng Đọc: DV 60872
- Phòng Mượn: MA 25564
136/. NGUYỄN THỊ YÊN. Kin Pang Một của người Thái huyện Tân Uyên, tỉnh Lai
Châu / Nguyễn Thị Yên chủ biên, Vàng Thị Ngoạn. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. 779tr.;
21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu về người Thái huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu. Khái quát về
Một và Kin Pang Một của người Thái huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu và lời ca trong lễ
Kin Pang Một.
+ Môn loại: 394.269597173 / K311P
- Phòng Đọc: DV 60876
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- Phòng Mượn: MA 25568
137/. HOÀNG TUẤN CƯ. Lễ đầy tháng của người Tày ở Bắc Kạn / Hoàng Tuấn
Cư chủ biên, Hoàng Văn Hạnh. - H. : Văn hoá dân tộc, 2019. - 495tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về lễ đầy tháng của người Tày ở Bắc Kạn như: Nguồn
gốc, ý nghĩa tên gọi lễ đầy tháng; Những tập tục liên quan đến lễ đầy tháng; Tổ chức lễ
đầy tháng; Một số biểu tượng trong lễ đầy tháng; Hát pụt trong lễ đầy tháng; Những biến
đổi trong tổ chức lễ đầy tháng; Lễ đầy tháng - nét đẹp văn hoá truyền thống của người
Tày. Giới thiệu những bài cúng trong lễ đầy tháng của người Tày ở Bắc Kạn.
+ Môn loại: 395.10959713 / L250Đ
- Phòng Đọc: DV 60705
- Phòng Mượn: MA 25451
138/. TỐNG ĐẠI HỒNG. Phong tục lấy rể kế thế của người Tày ở Tuyên Quang /
Tống Đại Hồng. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 375tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Khái quát chung về người Tày và tục cưới hỏi, phong tục lấy rể kế thế của
người Tày ở Tuyên Quang. Giới thiệu một số bài văn khấn trong lễ ăn hỏi, lễ cưới. Ghi
chép một số trường hợp lấy rể kế thế của người Tày ở huyện Chiêm Hoá (Tuyên Quang)
và các tỉnh miền núi phía Bắc cùng một số hình ảnh đám cưới lấy rể kế thế hiện nay.
+ Môn loại: 395.209597153 / PH431T
- Phòng Đọc: DV 60709
- Phòng Mượn: MA 25455
139/. TRƯƠNG BI. Không gian diễn xướng sử thi Ê Đê, M'Nông / Trương Bi. H.:
Sân khấu, 2020. - 687tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Tổng quan về văn hoá dân gian Ê Đê, M'Nông; Những kết quả sưu tầm,
nghiên cứu sử thi Ê Đê, M'Nông; Không gian diễn xướng, nghệ nhân kể sử thi và tên tác
phẩm sử thi Ê Đê, M'Nông; Những câu chuyện huyền thoại về không gian diễn xướng sử
thi Ê Đê, M'Nông; Không gian "sống" và giải pháp bảo tồn không gian diễn xướng sử thi
Ê Đê, M'Nông.
+ Môn loại: 398.09597 / KH455GI
- Phòng Đọc: DV 60706
- Phòng Mượn: MA 25452
140/. Đánh bắt ở hồ thần / Đỗ Hồng Kỳ sưu tầm, giới thiệu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn,
2020. - 2 tập; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Q. 1 : Tiếng Việt. - 1499tr.
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+ Môn loại: 398.209597 / Đ107B
- Phòng Đọc: DV 60905
- Phòng Mượn: MV 23651
141/. TRƯƠNG BI. Sự tích đoàn kết các dân tộc = Klei Yăl Dlei Đưm Hgum Mguôp
Djăp Djuê Ana : Kho tàng truyện cổ Ê Đê / Trương Bi chủ biên, sưu tầm; Kể: Y Wih
H'wing...; Y Wơl Knah dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 363tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
+ Môn loại: 398.209597 / S550T
- Phòng Đọc: DV 60727
- Phòng Mượn: MV 23603
142/. Sử thi Ê Đê - Nghệ thuật diễn xướng và sự trao truyền : Sách chuyên khảo /
Kiều Trung Sơn chủ biên, Lê Văn Kỳ, Vũ Quang Dũng... - H. : Văn hoá dân tộc, 2020.
451tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề lý luận và tổng quan tư liệu và hướng tiếp cận sử
thi Tây Nguyên; Nghệ thuật ngôn từ trong diễn xướng sử thi Ê Đê; Công thức nhạc điệu
trong diễn xướng sử thi Ê Đê; Nghệ nhân và vấn đề trao truyền sử thi Ê Đê.
+ Môn loại: 398.209597 / S550TH
- Phòng Đọc: DV 60886
- Phòng Mượn: MA 25578
143/. Y MANG. Truyện cổ Xơ Đăng / Y Mang sưu tầm, biên dịch. - H. : Nxb. Hội
Nhà văn, 2020. - 334tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
+ Môn loại: 398.209597 / TR527C
- Phòng Đọc: DV 60890
- Phòng Mượn: MV 23638
144/. NGUYỄN THỊ HUẾ. Văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam - Những
hướng tiếp cận : Nghiên cứu / Nguyễn Thị Huế. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. 1271tr.;
21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Sách gồm 4 phần: Văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam - tiếp
cận từ những tương đồng; Thần thoại các dân tộc thiểu số Việt Nam - tiếp cận bản chất
thể loại và khảo sát loại hình kiểu truyện; Truyện cổ tích các dân tộc thiểu số Việt Nam tiếp cận thể loại và loại hình nhân vật xấu xí mà tài ba; Văn học dân gian các dân tộc thiểu
số Việt Nam - tiếp cận đặc trưng văn hoá tộc người.
+ Môn loại: 398.209597 / V115H
- Phòng Đọc: DV 60887
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- Phòng Mượn: MB 8493
145/. Voi một ngà chở da thú đổi muối / Đỗ Hồng Kỳ sưu tầm, giới thiệu. - H. : Nxb.
Hội Nhà văn, 2020. - 2 tập; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Q. 2 : Tiếng Mơ Nông. - 1043 tr.
+ Môn loại: 398.209597 / V428M
- Phòng Đọc: DV 60735
- Phòng Mượn: MV 23611
146/. VŨ ANH TUẤN. Khảo cứu hệ thống loại hình truyện kể Tày ở vùng Đông
Bắc Việt Nam / Vũ Anh Tuấn sưu tầm, biên soạn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. 699tr.;
21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu truyện dân gian Tày trong bối cảnh địa lý, lịch sử, văn hoá dân
tộc người ở Việt Bắc; Những đặc điểm loại hình khu vực trong một số típ truyện kể dân
gian Tày; Những phẩm chất độc đáo loại hình trong một số típ truyện kể dân gian Tày.
+ Môn loại: 398.2095971 / KH108C
- Phòng Đọc: DV 60711
- Phòng Mượn: MB 8472
147/. Thần thoại, truyền thuyết và truyện cổ tích dân tộc Thái / Lò Văn Lá sưu tầm.
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 2 tập; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Q. 1. - 611tr.
+ Môn loại: 398.2095971 / TH121TH
- Phòng Đọc: DV 60718
- Phòng Mượn: MV 23594
148/. Thần thoại, truyền thuyết và truyện cổ tích dân tộc Thái / Lò Văn Lá sưu tầm.
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 2 tập; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Q. 2. - 463tr.
+ Môn loại: 398.2095974 / TH121TH
- Phòng Đọc: DV 60719
- Phòng Mượn: MV 23595
149/. Giới thiệu tác phẩm sử thi Tây Nguyên : Sử thi Ba Na / Vũ Quang Dũng tuyển
chọn, giới thiệu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 639tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
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Tóm tắt: Giới thiệu một số bài viết về các tác phẩm sử thi Tây Nguyên như: Giông
cưới nàng khỉ, Giông đạp đổ núi đá cao ngất, Giông lấy nàng Bia Phu...
+ Môn loại: 398.2095976 / GI-462TH
- Phòng Đọc: DV 60710
- Phòng Mượn: MB 8471
150/. CẦM BAO. Lời ca xên mường của người Thái Đen vùng Mường La / Sưu
tầm: Cầm Bao, Quàng Văn Đôi; Lò Văn Lả biên dịch. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 2
tập; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
T.1 : Chữ Thái cổ. - 699tr.
Tóm tắt: Sơ lược về diễn trình thực hiện lễ xên mường của người Thái Đen vùng
Mường La, tỉnh Sơn La; Giới thiệu lời ca xên mường của người Thái Đen vùng Mường
La bằng chữ Thái cổ.
+ Môn loại: 398.0959718 / L462C
- Phòng Đọc: DV 60892
- Phòng Mượn: MA 25579
151/. CẦM BAO. Lời ca xên mường của người Thái Đen vùng Mường La / Sưu
tầm: Cầm Bao, Quàng Văn Đôi; Lò Văn Lả biên dịch. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 2
tập; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
T.2 : Phiên âm tiếng Thái và dịch nghĩa tiếng Việt. - 981tr.
Tóm tắt: Gồm bản phiên âm tiếng Thái dịch nghĩa sang tiếng Việt trong lời ca xên
mường của người Thái Đen ở Mường La, tỉnh Sơn La.
+ Môn loại: 398.0959718 / L462C
- Phòng Đọc: DV 60893
- Phòng Mượn: MA 25580
152/. Y MANG. Cây nêu trong hội mừng cơm mới của người Xơ Đăng ở buôn Kon
H'Ring xã Ea H'Đing huyện Cư M'Gar tỉnh Đắk Lắk / Y Mang. - H. : Văn học, 2019.
331tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu về xã hội truyền thống, phong tục tập quán tộc người Xơ Đăng;
Cây nêu trong hội mừng ăn cơm mới của đồng bào Xơ Đăng (nhóm XTeang) ở buôn Kon
H'Ring, xã Ea H'Đing huyện Cư M'Gar tỉnh Đắk Lắk.
+ Môn loại: 398.0959765 / C126N
- Phòng Đọc: DV 60703
- Phòng Mượn: MA 25449
153/. VŨ THỊ TÚ ANH. Quyền lực mềm của người phụ nữ trong văn hoá Đạo Mẫu/
Vũ Thị Tú Anh. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 347tr. : Ảnh; 21cm
37

THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 03/ 2022

Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu văn hoá Đạo Mẫu và vấn đề quyền lực mềm của người phụ nữ
trong văn hoá Đạo Mẫu; Sự gắn kết của phụ nữ Việt Nam với Đạo Mẫu; Thực hành nghi
lễ và bổn phận của tín đồ Đạo Mẫu; Đền thờ và tục đi lễ thánh; Yếu tố thế tục và tính giải
trí trong thực hành tín ngưỡng Đạo Mẫu.
+ Môn loại: 398.09597 / QU603L
- Phòng Đọc: DV 60880
- Phòng Mượn: MA 25572
154/. Câu đố Thái ở Nghệ An / Quán Vi Miên sưu tầm, biên dịch. - H. : Văn hoá dân
tộc, 2020. - 207tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu câu đố của người Thái ở Nghệ An gồm câu đố ngắn về các hiện
tượng, sự vật tự nhiên, thực vật, động vật, côn trùng... câu đố trong bài hát, hát đối, hát
đồng giao, hát Mo. Mỗi câu, bài được trình bày theo thứ tự: tiếng Thái phiên âm, dịch
nghĩa tiếng Việt và giải thích tiếng Việt.
+ Môn loại: 398.60959742 / C125Đ
- Phòng Đọc: DV 60702
- Phòng Mượn: MA 25448
155/. Kể chuyện dựng bản xây Mường của người Thái đen vùng Mường La / Lò Văn
Lả sưu tầm, biên dịch. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 3 tập; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Q.1, Ph.2 : Chữ Thái cổ. - 371tr.
+ Môn loại: 398.80959718 / K250CH
- Phòng Đọc: DV 60894
- Phòng Mượn: MV 23640
156/. Kể chuyện dựng bản xây Mường của người Thái đen vùng Mường La / Lò Văn
Lả sưu tầm, biên dịch. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 3 tập; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Q.1, Ph.3 : Chữ Thái cổ. - 395tr.
+ Môn loại: 398.80959718 / K250CH
- Phòng Đọc: DV 60895
- Phòng Mượn: MV 23641
157/. Kể chuyện dựng bản xây Mường của người Thái đen vùng Mường La / Lò Văn
Lả sưu tầm, biên dịch. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 3 tập; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Q.2, Ph.1 : Phiên âm tiếng Thái. - 539tr.
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+ Môn loại: 398.80959718 / K250CH
- Phòng Đọc: DV 60896
- Phòng Mượn: MV 23642
158/. Kể chuyện dựng bản xây Mường của người Thái Đen vùng Mường La / Lò
Văn Lả sưu tầm, biên dịch. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 3 tập; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Q.2, Ph.2. - 375tr.
+ Môn loại: 398.80959718 / K250CH
- Phòng Đọc: DV 60730
- Phòng Mượn: MV 23606
159/. Kể chuyện dựng bản xây Mường của người Thái đen vùng Mường La / Lò Văn
Lả sưu tầm, biên dịch. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 3 tập; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Q.2, Ph.3 : Phiên âm tiếng Thái. - 379tr.
+ Môn loại: 398.80959718 / K250CH
- Phòng Đọc: DV 60897
- Phòng Mượn: MV 23643
160/. Kể chuyện dựng bản xây Mường của người Thái đen vùng Mường La / Lò Văn
Lả sưu tầm, biên dịch. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 3 tập; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Q.3, Ph.1 : Dịch nghĩa tiếng Việt. - 511tr.
+ Môn loại: 398.80959718 / K250CH
- Phòng Đọc: DV 60898
- Phòng Mượn: MV 23644
161/. Kể chuyện dựng bản xây Mường của người Thái đen vùng Mường La / Lò Văn
Lả sưu tầm, biên dịch. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 3 tập; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Q.3, Ph.2 : Dịch nghĩa tiếng Việt. - 319tr.
+ Môn loại: 398.80959718 / K250CH
- Phòng Đọc: DV 60899
- Phòng Mượn: MV 23645
162/. Kể chuyện dựng bản xây Mường của người Thái đen vùng Mường La / Lò Văn
Lả sưu tầm, biên dịch. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 3 tập; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Q.3, Ph.3 : Dịch nghĩa tiếng Việt. - 341tr.
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+ Môn loại: 398.80959718 / K250CH
- Phòng Đọc: DV 60900
- Phòng Mượn: MV 23646
163/. LÒ XUÂN DỪA. Đặc điểm truyện thơ Thái "Chàng Lú - Nàng Ủa" (Khun Lú
- Náng Ủa) về phương diện thi pháp : Chuyên luận / Lò Xuân Dừa. - H. : Nxb. Hội Nhà
văn, 2020. - 259tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Nghiên cứu đặc điểm thi pháp trong truyện thơ dân gian Thái nói chung
và truyện thơ "Chàng Lú - Nàng Ủa" nói riêng về các mặt: Trong môi trường địa, văn hoá
Thái Tây Bắc; Thi pháp kết cấu cốt truyện; Thi pháp nhân vật; Thi pháp không gian, thời
gian nghệ thuật; Thi pháp nghệ thuật diễn đạt.
+ Môn loại: 398.808995911 / Đ113Đ
- Phòng Đọc: DV 60712
- Phòng Mượn: MB 8473
164/. A JAR. Lời nói vần của người Jrai ở Kon Tum / A Jar, Nguyễn Tiến Dũng.
H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 223tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Ghi chép những lời nói vần được sưu tập trong đời sống sinh hoạt, văn
hoá, tập tục, sinh hoạt của dân tộc Jrai ở Kon Tum, thể hiện những nét đẹp trong phương
ngữ người Jrai.
+ Môn loại: 398.80959761 / L462N
- Phòng Đọc: DV 60698
- Phòng Mượn: MA 25444
165/. ĐẶNG HOÀNH LOAN. Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam /
Biên soạn: Đặng Hoành Loan, Phạm Minh Hương, Nguyễn Thuỷ Tiên. - H. : Văn hoá
dân tộc, 2020. - Ảnh. - 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Q.2 : Lời hát Then dân tộc Nùng, Thái. - 1215tr.
Tóm tắt: Gồm bản phiên âm và dịch nghĩa lời hát của dân tộc Tày, Nùng trong lễ
Then cầu mùa - cầu bình an của người Nùng ở Lạng Sơn; Lễ Then cầu phúc của người
Nùng ở Cao Bằng; Lễ Then tạ ơn tổ tiên của người Nùng ở Bắc Giang; Lễ Then bắc cầu
truyền nghề của người Thái trắng ở Điện Biên.
+ Môn loại: 398.809597 / H110TH
- Phòng Đọc: DV 60901
- Phòng Mượn: MV 23647
166/. ĐẶNG HOÀNH LOAN. Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam /
Biên soạn: Đặng Hoành Loan, Phạm Minh Hương, Nguyễn Thuỷ Tiên. - H. : Văn hoá
dân tộc, 2020. - Ảnh. - 21cm
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ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Q.3 : Lời hát Then dân tộc Tày ở Cao Bằng, Bắc Kạn. - 1266tr.
Tóm tắt: Gồm bản phiên âm và dịch nghĩa lời hát của dân tộc Tày trong lễ Then Sa
khoăn tẩu Long Vương (Tìm vía dưới Long Vương) của người Tày ở Cao Bằng và Khảu
lườn mấu của người Tày ở Bắc Kạn trong lễ Then Pây thử (đi Sứ).
+ Môn loại: 398.809597 / H110TH
- Phòng Đọc: DV 60902
- Phòng Mượn: MV 23648
167/. ĐẶNG HOÀNH LOAN. Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam /
Biên soạn: Đặng Hoành Loan, Phạm Minh Hương, Nguyễn Thuỷ Tiên. - H. : Văn hoá
dân tộc, 2020. - Ảnh. - 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Q.6 : Lời hát Then dân tộc Tày ở Tuyên Quang, Hà Giang. - 1119tr.
Tóm tắt: Gồm bản phiên âm và dịch nghĩa lời hát của dân tộc Tày trong các lễ Then:
Cầu khoăn của người Tày ở Tuyên Quang; Trình tổ (Nhập vía cô dâu về nhà chồng); Nối
số (Rước lễ vật từ cửa quan lên cửa vua Hành Khiển) của người Tày ở Hà Giang.
+ Môn loại: 398.809597 / H110TH
- Phòng Đọc: DV 60903
- Phòng Mượn: MV 23649
168/. ĐẶNG HOÀNH LOAN. Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam /
Biên soạn: Đặng Hoành Loan, Phạm Minh Hương, Nguyễn Thuỷ Tiên. - H. : Văn hoá
dân tộc, 2020. - Ảnh. - 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Q.7 : Lời hát Then dân tộc Tày ở Lào Cai, Thái Nguyên, Quảng Ninh. - 1319tr.
Tóm tắt: Gồm các lời hát của dân tộc Tày trong lễ Then gọi hồn, mừng thọ; Lễ then
cầu mùa ở Lai Cai; Lễ Then phi tỳ; Hai tiết lễ "Khẩu tu" và "Niệm" của người Tày ở
Quảng Ninh; Lễ Then cúng mụ; Lễ hội Xuân của người Tày ở Thái Nguyên.
+ Môn loại: 398.809597 / H110TH
- Phòng Đọc: DV 60904
- Phòng Mượn: MV 23650
400. NGÔN NGỮ HỌC:
169/. LƯU MINH HIỂN. IELTS từ A đến Z - Writing / Lưu Minh Hiển. - H. : Thế
giới, 2021. - 323tr.; 24cm
Tóm tắt: Khai thác các dạng câu hỏi phổ biến trong IELTS, cung cấp lượng từ vựng
và cấu trúc câu đa dạng, phù hợp với từng kiểu văn phong, giúp ngời học luyện tập viết
đoạn và viết cả bài.
+ Môn loại: 428.2 / I-302T
- Phòng Đọc: DL 20236
- Phòng Mượn: MB 8505-8506
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170/. KENJI SHIMIZU. Nghiền từ vựng tiếng Anh - học qua gốc từ bằng hình ảnh:
Gốc từ là bí quyết để ghi nhớ hàng nghìn từ vựng / Kenji Shimizu, Suzuki Hiroshi; Đặng
Thanh Vân dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 2 tập; 20cm
Q,1. - 318tr.
Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp học từ vựng qua gốc từ sẽ giúp bạn ghi nhớ 10000
từ vựng trong một thời gian ngắn.
+ Môn loại: 428.2 / NGH305T
- Phòng Đọc: DV 60781
- Phòng Mượn: MB 8483-8484
171/. KENJI SHIMIZU. Nghiền từ vựng tiếng Anh - học qua gốc từ bằng hình ảnh:
Gốc từ là bí quyết để ghi nhớ hàng nghìn từ vựng / Kenji Shimizu, Suzuki Hiroshi; Đặng
Thanh Vân dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 2 tập; 20cm
Q.2. - 318tr.
Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp học từ vựng qua gốc từ sẽ giúp bạn ghi nhớ 10000
từ vựng trong một thời gian ngắn.
+ Môn loại: 428.2 / NGH305T
- Phòng Đọc: DV 60782
- Phòng Mượn: MB 8485-8486
172/. HỒ XUÂN MAI. Ai làm đau tiếng Việt? / Hồ Xuân Mai. - Tp. Hồ Chí Minh:
Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 133tr.; 20cm
Tóm tắt: Bàn về các lỗi phổ biến khiến tiếng Việt mất sự trong sáng, Đưa ra thực
trạng, nguyên nhân và cách khắc phục dưới dạng bài tập thực hành về tiếng Việt.
+ Môn loại: 495.922 / A103L
- Phòng Đọc: DV 60930
- Phòng Mượn: MB 8529-8530
173/. NGUYỄN THỊ SỬU. Cấu tạo từ tiếng Tà Ôi / Nguyễn Thị Sửu. - H. : Văn hoá
dân tộc, 2020. - 815tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Khái quát cơ sở lý thuyết tiếng Tà Ôi, từ và cấu tạo từ, đặc điểm loại hình
trong tiếng Tà Ôi liên quan đến cấu tạo từ, quy ước trình bày; Phương thức phụ tố; Phương
thức láy; Phương thức biến âm; Phương thức ghép.
+ Môn loại: 495.935 / C125T
- Phòng Đọc: DV 60888
- Phòng Mượn: MB 8494
500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC:
174/. REVELL, TIMOTHY. Toán không hề ngán : Sức mạnh của toán học trong đời
sống hiện tại / Timothy Revell; Thuý Nga dịch; Joe Lyward minh hoạ. - H. : Dân trí,
2020. - 266tr.; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Man vs maths
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Tóm tắt: Toán học luôn song hành cùng chúng ta trong mọi chuyến đi, công việc
hay những hoạt động đời sống hàng ngày. Từ kiểm soát giao thông đến tìm kiếm bạn đời,
mua sắm trên mạng hay xây những toà nhà chọc trời, ảnh hưởng của toán học đến thế
giới thật tuyệt vời. Tác giả sẽ minh chứng cho chúng ta hiểu biết về toán học và nó có ý
nghĩa hơn nhiều trong cuộc sống.
+ Môn loại: 510.1 / T406KH
- Phòng Mượn: MC 6159-6160
175/. SANDERS, ELLA FRANCES. Chúng ta ăn mặt trời : Vẩn vơ về tụi mình, tình
yêu và vũ trụ / Ella Frances Sanders; Jupiter Arp148 dịch. - H. : Thế giới, 2021. 171tr.;
20cm
Tên sách tiếng Anh: Eating the sun: Small musings on a vast universe
Tóm tắt: Gồm những bài viết mô tả vẻ đẹp của vũ trụ, tìm hiểu các nguyên tắc, định
luật và hiện tượng đang tồn tại ở các hành tinh xung quanh chúng ta.
+ Môn loại: 520 / CH513T
- Phòng Mượn: MC 6158
176/. Thành phần hoá học và hoạt tính sinh học của một số loài Ardisia thuộc họ
Myrsinaceae ở Việt Nam / Nguyễn Thị Hồng Vân chủ biên, Phạm Minh Quân, Trịnh Anh
Viên... - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 247tr.; 24cm
ĐTTS ghi : Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Bộ sách Đại học và
Sau Đại học
Tóm tắt: Trình bày các vấn đề bao gồm: Thực vật học họ đơn nem (Myrsina - Ceae)
và chi cơm nguội (Ardisia) ở Việt Nam; Tổng quan tình hình nghiên cứu về thành phần
hoá học và hoạt tính sinh học chi Ardisia; Nghiên cứu thành phần hoá học và hoạt tính
sinh học của các hợp chất phân lập được từ chi Ardisia; Mô phỏng tương tác phân tử dự
đoán cơ chế hoạt động các hoạt chất trong chi Ardisia ở Việt Nam.
+ Môn loại: 583 / TH107PH
- Phòng Đọc: DL 20271
- Phòng Mượn: MC 6170
610. Y HỌC VÀ SỨC KHOẺ:
177/. Mẹ giúp con gái bước qua tuổi dậy thì / Nguyễn Thanh Hà sưu tầm, tuyển dịch.
H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 200tr.; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu những thay đổi về tâm sinh lý trong tuổi vị thành niên của các
bạn gái, đồng thời hướng dẫn tỉ mỉ cho các bậc phụ huynh và các bạn gái cách ứng xử với
những sự thay đổi đó như thế nào.
+ Môn loại: 612.6 / M200GI
- Phòng Mượn: ME 8602-8603
178/. BAKER, CLAIRE. Tất tật về "nàng dâu" : Sức khoẻ kinh nguyệt và những
điều bạn chưa biết về nó / Claire Baker; Thu Hà dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 155tr. : Hình
vẽ; 21cm
Tóm tắt: Gồm 50 lời khuyên và những kiến thức chăm sóc cơ thể của phụ nữ trong
thời kỳ kinh nguyệt, giúp họ hiểu hơn về chu kỳ và đặc biệt là cách mà nó ảnh hưởng tới
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cuộc sống, từ đó tìm ra cách để khiến bạn cởi mở hơn về nó, học được cách trân trọng nó
và thậm chí là tận dụng những thế mạnh của nó để khiến cho cuộc sống tốt đẹp hơn.
+ Môn loại: 612.6 / T124T
- Phòng Đọc: DV 60807
- Phòng Mượn: ME 8610-8611
179/. MEDINA, JOHN. Luật trí não : 12 quy luật để tồn tại và phát triển ở nơi làm
việc, ở nhà và trường học / John Medina; Mai Khanh dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thế
giới, 2019. - 444tr.; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Brain rules
Tóm tắt: Giảng giải về 12 quy luật hoạt động của trí não. Đưa ra những ý tưởng để
khai thác và phát huy triệt để sức mạnh của trí não trong đời sống hàng ngày.
+ Môn loại: 612.8 / L504TR
- Phòng Đọc: DV 60804
- Phòng Mượn: ME 8598-8599
180/. PERSAUD, NADIRA V. Vận động khuôn mặt thức tỉnh tinh thần = Face
workouts / Nadira V Persaud; Eve La Lune dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 123tr.; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu các bài tập vận động cho khuôn mặt đem lại hiệu quả tốt nhất
nếu được thực hiện thường xuyên và theo đúng trình tự chi tiết. Mỗi bài vận động sử dụng
các kỹ thuật khác nhau để giải toả căng thẳng, kích thích tuần hoàn máu, làm tan dịch ứ
đọng, giúp làm săn chắc da và cải thiện kết cấu khuôn mặt.
+ Môn loại: 615.8 / V121Đ
- Phòng Đọc: DL 20274
- Phòng Mượn: ME 8613-8614
181/. TAYLOR, JILL BOLTE. Đột quỵ - Quả bom không hẹn trước / Jill Bolte
Taylor; Bùi Thanh Hằng dịch; Lưu Cảnh Linh hiệu đính. - H. : Thanh niên, 2021. 221tr.;
21cm
Tên sách Tiếng Anh: My stroke of insight
Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức về não bộ. Mô tả bệnh đột quỵ của chính tác
giả và quá trình phục hồi nhờ sự giúp đỡ của khoa học, y tế, gia đình, những người xung
quanh kèm theo những kiến thức quan trọng trong việc chăm sóc bệnh nhân đột quỵ, giúp
họ phục hồi nhằm truyền tải năng lượng sống và niềm tin vào chính sự kì diệu của cơ thể
con người.
+ Môn loại: 616.8 / Đ458QU
- Phòng Đọc: DV 60805
- Phòng Mượn: ME 8608-8609
182/. CALL, ANNIE PAYSON. Làm gì khi bạn luôn vội vã, lo lắng và dễ cáu giận/
Annie Payson Call; Trần Việt Kiên dịch. - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 136tr.; 21cm
Tên sách tiếng Anh: The freedom of life
Tóm tắt: Trình bày những nền tảng cơ bản của học thuyết phi kháng cự như một
cách tiếp cận mới trong điều trị nhiều triệu chứng thần kinh phổ biến như: Tình trạng mất
ngủ, cảm giác bồn chồn, lo lắng hay cáu gắt… và phân tích, áp dụng sự phi kháng cự
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trong cuộc sống hàng ngày nhằm đạt được sự thanh thản trong tâm hồn và hạnh phúc
trong cuộc sống.
+ Môn loại: 616.89 / L104GI
- Phòng Đọc: DV 60806
- Phòng Mượn: ME 8606-8607
183/. LÊ VĂN SƠN. Bệnh lý và phẫu thuật hàm mặt : Sách dùng cho sinh viên Răng
Hàm Mặt / Lê Văn Sơn chủ biên, Trương Mạnh Dũng, Trần Minh Thịnh... - H. : Giáo
dục Việt Nam, 2021. - 2 tập; 27cm
ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt
T.1. - 387tr.
Tóm tắt: Giới thiệu các kiến thức cơ bản về giải phẫu mô tả vùng hàm mặt, chấn
thương, dị tật bẩm sinh và tạo hình vùng hàm mặt, bệnh lý tuyến nước bọt và u lành tính
vùng hàm mặt.
+ Môn loại: 617.5 / B256L
- Phòng Đọc: DL 20312
- Phòng Mượn: ME 8620-8621
184/. LÊ VĂN SƠN. Bệnh lý và phẫu thuật hàm mặt : Sách dùng cho sinh viên Răng
Hàm Mặt / Lê Văn Sơn chủ biên, Trương Mạnh Dũng, Trần Minh Thịnh... - H. : Giáo
dục Việt Nam, 2021. - 2 tập; 27cm
ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt
T.2. - 339tr.
Tóm tắt: Giới thiệu các kiến thức cơ bản về nang vùng hàm mặt, ung thư miệng
hàm mặt, viêm nhiễm răng miệng hàm mặt, bệnh lý khớp thái dương hàm và bệnh niêm
mạc miệng.
+ Môn loại: 617.5 / B256L
- Phòng Đọc: DL 20313
- Phòng Mượn: ME 8622-8623
185/. Phẫu thuật miệng 2 : Dùng cho sinh viên răng hàm mặt / Biên soạn: Nguyễn
Phú Thắng chủ biên, Hoàng Kim Loan, Văn Trọng Lân... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2021.
239tr.; 27cm
ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt
Tóm tắt: Gồm các chương: Chấn thương răng vĩnh viễn; Răng khôn và biến chứng;
Cấp cứu trong nha khoa; Một số phẫu thuật trong miệng.
+ Môn loại: 617.6 / PH125TH
- Phòng Đọc: DL 20315
- Phòng Mượn: ME 8626-8627
186/. ĐẶNG TRIỆU HÙNG. Thực hành phẫu thuật miệng hàm mặt / Đặng Triệu
Hùng chủ biên, Nghiêm Chi Phương, Nguyễn An Nghĩa... - H. : Giáo dục Việt Nam,
2021. - 463tr.; 27cm
ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt
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Tóm tắt: Giới thiệu các nguyên tắc, kỹ thuật của phẫu thuật miệng như vô trùng,
gây tê, nhổ răng… Các u lành tính ở vùng miệng, xương hàm và cổ. Viêm xoang hàm do
răng, implant nha khoa và phẫu thuật tiền phục hình...
+ Môn loại: 617.6 / TH552H
- Phòng Đọc: DL 20314
- Phòng Mượn: ME 8624-8625
620. KỸ THUẬT:
187/. NGUYỄN HOÀNG MINH VŨ. Quy hoạch phát triển nguồn điện & kinh tế
carbon thấp tại Việt Nam đến năm 2030 / Nguyễn Hoàng Minh Vũ. - H. : Xây dựng,
2021. - 152tr.; 27cm
Tóm tắt: Cung cấp các phương pháp dự báo nhu cầu điện dài hạn phù hợp với điều
kiện số thực tế tại Việt Nam và từ đó xây dựng các kịch bản tối ưu chi phí phát điện và
giảm lượng phát thải CO2 ra môi trường cho hệ thống nguồn phát điện Việt Nam tới năm
2030, phục vụ cho công tác quy hoạch phát triển nguồn điện một cách bền vững.
+ Môn loại: 621.319 / QU600H
- Phòng Đọc: DL 20320
- Phòng Mượn: MD 9956-9957
188/. ĐỖ NGỌC THÁI. Thi công công trình ngầm / Đỗ Ngọc Thái chủ biên, Phạm
Thị Nhàn. - H. : Xây dựng, 2021. - 218tr.; 27cm
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về công trình ngầm, kết cấu chống giữ công trình
ngầm, thi công công trình ngầm bằng phương pháp khoan nổ mìn và bằng máy đào hầm...
+ Môn loại: 624.1 / TH300C
- Phòng Đọc: DL 20316
- Phòng Mượn: MD 9948-9949
189/. NGUYỄN HỒNG SƠN. Kết cấu thép tạo hình nguội thiết kế theo tiêu chuẩn
Châu Âu / Nguyễn Hồng Sơn chủ biên, Võ Thanh Lương, Trần Thị Thuý Vân. - H. : Xây
dựng, 2021. - 320tr.; 27cm
Tóm tắt: Giới thiệu về kết cấu thép tạo hình nguội, cơ sở thiết kế kết cấu thép tạo
hình nguội, tính toán cấu kiện chịu kéo đúng tâm, tính toán cấu kiện chịu uốn và cắt, tính
toán xà gỗ tạo hình nguội...
+ Môn loại: 624.1 / K258C
- Phòng Đọc: DL 20319
- Phòng Mượn: MD 9954-9955
190/. NGUYỄN LƯƠNG BẰNG. Cẩm nang hướng dẫn kỹ thuật tưới tiên tiến tiết
kiệm nước / Nguyễn Lương Bằng chủ biên, Trần Quốc Lập. - H. : Xây dựng, 2021. 300tr.;
21cm
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát một số kiến thức về tưới nước cho cây trồng; Thiết kế
hệ thống tưới mặt ruộng; Kỹ thuật tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; Lựa chọn kỹ thuật tưới
phù hợp và quy trình thiết kế hệ thống tưới; Hướng dẫn thiết kế, thi công, lắp đặt hệ thống
tưới tiết kiệm nước...
+ Môn loại: 627 / C120N
- Phòng Đọc: DV 60799
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- Phòng Mượn: MD 9928-9929
191/. Phòng chống hạn và xâm nhập mặn bằng giải pháp công trình và phi công
trình/ Vũ Thanh Tú chủ biên, Nguyễn Thanh Thuỷ, Lê Thị Thu Hiền... - H. : Xây dựng,
2021. - 298tr.; 21cm
Tóm tắt: Trình bày tổng quan về hạn hán và xâm nhập mặn trên thế giới cũng như
ở Việt Nam, nguyên nhân ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn. Đánh giá hạn hán và
xâm nhập mặn; Các giải pháp phòng chống và thích ứng với hạn hán và xâm nhập mặn;
Giới thiệu hệ thống thuỷ lợi Cái Lớn - Cái Bè - công trình mang lại hiệu quả kinh tế xã
hội và môi trường rất lớn trong kiểm soát mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
+ Môn loại: 627 / PH431CH
- Phòng Đọc: DV 60797
- Phòng Mượn: MD 9924-9925
192/. Tác động của biến đổi khí hậu đến hệ thống thuỷ lợi và các giải pháp ứng phó/
Nguyễn Tuấn Anh chủ biên, Lê Văn Chín, Ngô Lê An, Phạm Tất Thắng. - H. : Xây dựng,
2021. - 200tr.; 21cm
Tóm tắt: Tổng quan về tác động của biến đổi khí hậu; Phương pháp đánh giá tác
động của biến đổi khí hậu đến các hệ thống thuỷ lợi; Xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu
cho các tiểu vùng; Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến hệ thống thuỷ lợi và các
giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.
+ Môn loại: 627 / T101Đ
- Phòng Đọc: DV 60796
- Phòng Mượn: MD 9922-9923
193/. Sổ tay hướng dẫn thiết kế, thi công các giải pháp phòng chống xói lở bảo vệ
bờ biển / Lê Hải Trung chủ biên, Trần Thanh Tùng, Lê Xuân Roanh, Nguyễn Thị Thế
Nguyên. - H. : Xây dựng, 2021. - 200tr.; 21cm
Tóm tắt: Trình bày hướng dẫn thiết kế, thi công một số giải pháp công nghệ bảo vệ,
chống xói lở bờ biển theo hướng ổn định bền vững, thân thiện với môi trường và phù hợp
với điều kiện thuỷ hải văn, địa hình, địa chất, địa mạo và điều kiện kinh tế, xã hội của khu
vực miền Trung.
+ Môn loại: 627 / S450T
- Phòng Đọc: DV 60800
- Phòng Mượn: MD 9930-9931
194/. ĐOÀN THU HÀ. Thiết kế công trình nước sạch nông thôn / Đoàn Thu Hà.
H.: Xây dựng, 2021. - 180tr. : Bảng, ảnh; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu các bước thiết kế, lựa chọn quy mô một số hệ thống, công trình
cấp nước nông thôn quy mô nhỏ, phân tán đảm bảo cung cấp nước sạch có chất lượng đạt
tiêu chuẩn cho các vùng dân cư nông thôn.
+ Môn loại: 628.1 / TH308K
- Phòng Đọc: DV 60798
- Phòng Mượn: MD 9926-9927
47

THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 03/ 2022

Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ

195/. LÊ THỊ NHI CÔNG. Màng sinh học (Biofilm) từ vi sinh vật và ứng dụng trong
xử lý ô nhiễm dầu ở Việt Nam : Bộ sách chuyên khảo tài nguyên thiên nhiên và môi
trường Việt Nam / Lê Thị Nhi Công chủ biên, Đồng Văn Quyền. - H. : Nxb. Hà Nội,
2021. - 228tr.; 24cm
ĐTTS ghi : Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Tóm tắt: Trình bày khái niệm, sự hình thành , thành phần, cấu trúc màng sinh học
và một số ứng dụng. Các sinh vật, yếu tố ảnh hưởng tới khả năng tạo màng của vi sinh
vật; Ứng dụng màng sinh học trong xử lý môi trường và xử lý ô nhiễm dầu.
+ Môn loại: 628.1 / M106S
- Phòng Đọc: DL 20272
- Phòng Mượn: MD 9947
640. QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH:
196/. HELEN LÊ HẠ HUYỀN. Món chay bếp nhà : Các món chay Việt đậm đà
hương vị ba miền / Helen Lê Hạ Huyền. - H. : Thế giới, 2021. - 211tr. : Minh hoạ; 21cm
Tóm tắt: Sách hướng dẫn các món chay Việt vừa ngon vừa lành, với sự dẫn dắt đầy
cảm hứng, tận tình và khoa học. Với những hình ảnh minh hoạ sinh động, chi tiết từng
bước chế biến, giúp bạn dễ dàng vào bếp và thiết kế được mâm cơm chay phong phú cả
về lượng món ăn lẫn cách nấu cho gia đình.
+ Môn loại: 641.5 / M430CH
- Phòng Đọc: DV 60929
- Phòng Mượn: MD 9958-9959
197/. LÝ TUYẾT. Trách nhiệm gia đình là hữu hạn : Một cuốn sách giúp bạn hiểu
và yêu thương gia đình hơn / Lý Tuyết; Thảo Nguyên dịch. - H. : Thanh niên, 2021.
255tr.; 19cm
Tóm tắt: Sách tìm hiểu về cốt lõi quan hệ của cha mẹ đối với con cái trong gia đình,
đồng thời tiết lộ những tác động có thể xảy ra do hành vi của cha mẹ đối với cuộc sống
về sau của con cái.
+ Môn loại: 646.7 / TR102NH
- Phòng Đọc: DV 60907
- Phòng Mượn: ME 8628-8629
198/. NGUYỄN HỮU THĂNG. Dạy con từ thuở còn thơ : Sách tham khảo / Nguyễn
Hữu Thăng. - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 147tr.; 21cm
Tóm tắt: Quyển sách là tập hợp những kiến thức cơ bản về việc nuôi dạy con của
nhiều chuyên gia tâm lý học, giáo dục học phương Đông và phương Tây như: Làm thế
nào để giáo dục nhân cách cho trẻ em; Dạy con ra sao để con chóng sớm phát triển ngôn
ngữ thật tốt; Dạy như thế nào để trẻ phát triển toàn diện...
+ Môn loại: 649 / D112C
- Phòng Mượn: ME 8600-8601
199/. NGUYỄN THANH HÀ. Mẹ cần làm gì với con cái trước tuổi 13 / Nguyễn
Thanh Hà sưu tầm, tuyển dịch. - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 172tr.; 21cm
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Tóm tắt: Sách đề cập đến các phương pháp giáo dục, tâm lý, thói quen, cá tính, sinh
hoạt, học tập... ở trẻ trước 13 tuổi. Qua đó giúp phụ huynh có được những kiến thức phù
hợp để áp dụng vào thực tế.
+ Môn loại: 649 / M200C
- Phòng Mượn: ME 8604-8605
650. QUẢN LÝ VÀ CÁC DỊCH VỤ PHỤ TRỢ:
200/. BARKER, ERIC. Chó sủa nhầm cây: Tại sao những gì ta biết về thành công
có khi lại sai = Barking up the wrong tree: The surprising science behind why everything
you know about success is (mostly) wrong / Eric Barker; Dịch: Phạm Quốc Khánh,
Nguyễn Hạo Nhiên. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh,
2019. - 311tr.; 24cm
Tóm tắt: Nghiên cứu, phân tích những yếu tố mang lại thành công trong công việc
và cuộc sống: Đâu là mấu chốt tạo nên thành công; Có nên thận trọng và vâng lời nếu
muốn thành công; Liệu người tốt có về đích cuối cùng; Có phải kẻ bỏ cuộc không bao
giờ chiến thắng và người chiến thắng không bao giờ bỏ cuộc; Tin vào chính mình; Biết
cân bằng giữa công việc và cuộc sống.
+ Môn loại: 650.1 / CH400S
- Phòng Mượn: MA 25631
201/. PHAN MINH THÔNG. Vượt lên, những con đường kinh doanh : Tập truyện
& những ghi chép rời / Phan Minh Thông. - H. : Hồng Đức, 2021. - 203tr.; 21cm
Tóm tắt: Gồm những ghi chép về những trải nghiệm, câu chuyện thực tế trong hành
trình kinh doanh, thúc đẩy tinh thần lạc quan, tích cực của các nhà kinh doanh, đặc biệt
cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19.
+ Môn loại: 650.1 / V563L
- Phòng Đọc: DV 60795
- Phòng Mượn: MA 25562-25563
202/. Mật mã động lực = The Motivation code: Discover the hidden forces that drive
your best work : Cẩm nang kích hoạt niềm cảm hứng trong công việc / Todd Henry, Rod
Penner, Todd W. Hall, Joshua Miller; Lương Ngân dịch. - H. : Thế giới, 2021. 315tr.;
21cm
Tóm tắt: Tìm hiểu về động lực cá nhân, mã động lực và các chủ đề động lực, họ
động lực khác nhau như: Tầm nhìn, thành tựu, làm việc nhóm, học hỏi, cầu toàn, nhân
vật chính và cách vận dụng kiến thức về mã động lực vào cuộc sống, công việc của bạn.
+ Môn loại: 650.1 / M124M
- Phòng Đọc: DV 60794
- Phòng Mượn: MA 25560-25561
203/. Ấn tượng hoàn hảo : Bài học đầu tiên nơi công sở / Instant Research Institude;
Ngọc Anh dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 279tr.; 21cm
Tóm tắt: Giúp giải quyết những vướng mắc trong việc tạo dựng ấn tượng trong đối
nhân xử thế, qua đó có thể giành được thiện cảm của người xung quanh, góp phần nâng
cao hiệu quả công việc.
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+ Môn loại: 650.1 / Â121T
- Phòng Đọc: DV 60920
- Phòng Mượn: MA 25658-25659
204/. SIROLLI, ERNESTO. Làm thế nào để khởi nghiệp và toả sáng : Ba nguyên
tắc thiết yếu bạn cần biết để biến giấc mơ khởi nghiệp của bạn thành sự thật / Ernesto
Sirolli; Phạm Thị Ngọc dịch. - H. : Lao động, 2020. - 190tr.; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu và hướng dẫn cách khởi nghiệp thành công như: Lựa chọn lĩnh
vực kinh doanh mà bạn cho là phù hợp, tạo dựng nhóm làm việc, lập kế hoạch kinh
doanh... đồng thời giúp trả lời các câu hỏi của bạn đang đặt ra hoặc khơi nguồn ánh sáng
để giải quyết các vấn đề mà doanh nghiệp cần phải đối mặt.
+ Môn loại: 658.1 / L104TH
- Phòng Mượn: MA 25667-25668
205/. OTA HAJIME. Nghệ thuật kiến tạo động lực cho nhân viên : Những yếu tố
giúp doanh nghiệp thu hút và giữ chân nhân tài / Ota Hajime; Đoàn Hồng Ly dịch. - H.:
Lao động, 2020. - 277tr.; 21cm
Tên sách tiếng Nhật: Saikyo no motivation jutsu
Tóm tắt: Giới thiệu thủ thuật giúp các nhà quản lý doanh nghiệp thu hút và giữ chân
nhân tài một cách phù hợp, tạo động lực thúc đẩy nhân viên phát huy hết tài năng, làm
việc hiệu quả và gắn bó lâu dài và những trường hợp cụ thể hay xảy ra tại nơi làm việc
cũng như phương án giải quyết.
+ Môn loại: 658.3 / NGH250TH
- Phòng Mượn: MA 25646-25647
206/. Hiểu hết về quản lý / Cố vấn biên tập: Philippa Anderson; Kim Luyến dịch.
H. : Thế giới, 2021. - 217tr.; 23cm
Tên sách nguyên bản: How management works
Tóm tắt: Cuốn sách chỉ cho bạn bí quyết để giao tiếp, đàm phán, lãnh đạo và quản
lý dự án tốt hơn; Giải thích mọi điều bạn cần biết để xây dựng các kỹ năng quản lý cũng
như phát huy tối đa năng lực nhóm của bạn.
+ Môn loại: 658.4 / H309H
- Phòng Đọc: DL 20289
207/. SCARAMUCCI, ANTHONY. Leo ra khỏi hang thỏ : Vực dậy công ty khốn
khó bằng tư duy khác biệt / Anthony Scaramucci; Vương Thu Ngân dịch. - H. : Thế giới,
2021. - 290tr.; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Hopping over the rabbit hole
Tóm tắt: Sách chỉ cho bạn cách sử dụng nghịch cảnh làm lợi thế cuối cùng của bạn
và xây dựng các kỹ năng cần thiết để ứng phó hiệu quả với những điều không mong đợi;
Học cách đối phó với các sự kiện không lường trước; Lập kế hoạch dự phòng chiến lược
A và sau đó là kế hoạch dự phòng B; Rèn luyện bản thân để phản ứng theo cách hiệu quả
nhất...
+ Môn loại: 658.4 / L205R
- Phòng Đọc: DV 60793
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- Phòng Mượn: MA 25558-25559
690. NHÀ & XÂY DỰNG:
208/. NGUYỄN VĂN THUYÊN. Hướng dẫn tính toán thiết kế xưởng / Nguyễn Văn
Thuyên chủ biên, Nguyễn Thoại Anh, Nguyễn Anh Ngọc. - H. : Xây dựng, 2021. 144tr.;
24cm
Tóm tắt: Giới thiệu một số lý thuyết cơ bản về các thông số của xí nghiệp sửa chữa
máy xây dựng, các biểu thức sử dụng trong thiết kế sơ bộ và thiết kế kỹ thuật; Các nội
dung tính toán chủ yếu trong thiết kế xí nghiệp sửa chữa máy xây dựng và thiết kế phân
xưởng gia công kết cấu thép.
+ Môn loại: 690 / H561D
- Phòng Đọc: DL 20268
- Phòng Mượn: MD 9939-9940
209/. NGUYỄN TIẾN CHƯƠNG. Sàn bê tông ứng suất trước căng sau : Thiết kế
và chỉ dẫn kỹ thuật / Nguyễn Tiến Chương chủ biên, Chu Tuấn Long, Nguyễn Thị Thanh
Thuý. - H. : Xây dựng, 2021. - 178tr.; 24cm
Tóm tắt: Gồm các chương: Sàn bê tông ứng suất trước căng sau; Cơ sở thiết kế kết
cấu bê tông ứng suất trước theo ACI; Thiết kế sàn bê tông ứng suất trước căng sau theo
ACI; Chỉ dẫn kỹ thuật sàn bê tông ứng suất trước căng sau.
+ Môn loại: 693 / S105B
- Phòng Đọc: DL 20267
- Phòng Mượn: MD 9937-9938
700. NGHỆ THUẬT:
210/. TRẦN MINH TÙNG. Xanh hoá các khu đô thị mới / Trần Minh Tùng. - H. :
Xây dựng, 2021. - 236tr. : Ảnh minh hoạ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về khu đô thị mới và các hình thức vườn mới; Hướng
dẫn xanh hoá khu đô thị mới bằng các hình thức vườn mới.
+ Môn loại: 711 / X107H
- Phòng Đọc: DV 60824
- Phòng Mượn: MG 10921-10922
211/. FIGUEIREDO, SERGIO M. Kiến trúc và thành phố thông minh / Sergio M.
Figueiredo, Sukanya Krishnamurthy, Torsten Schroeder. - H. : Xây dựng, 2021. - 395tr.;
24cm
Tóm tắt: Cung cấp một góc nhìn kiến trúc về sự xuất hiện của thành phố thông minh
và phương thức để tìm hiểu về cách mà kiến trúc thông minh, thành phố thông minh và
hệ thống thông minh trong môi trường xây dựng được thảo luận, thiết kế và hiện thực
hoá. Cuốn sách có sự đóng góp của một loạt các nhà tư tưởng và chuyên gia quốc tế để
thảo luận về các hệ thống thông minh thông qua bốn phần chuyên đề: “Lịch sử và tương
lai”, “Cơ quan và kiểm soát”, “Vật chất và không gian” và “Mạng và nút”.
+ Môn loại: 720 / K305TR
- Phòng Đọc: DL 20277
- Phòng Mượn: MG 10932

51

THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 03/ 2022

Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ

212/. NGUYỄN VĂN TUYÊN. Cấu trúc hành lang xanh thành phố / Nguyễn Văn
Tuyên. - H. : Xây dựng, 2021. - 300tr.; 21cm
Tóm tắt: Trình bày gồm 6 chương: Khái niệm chung, tổng quan cấu trúc quy hoạch,
thực trạng không gian xanh, các yếu tố tác động đến việc thiết lập cấu trúc, giải pháp thiết
lập cấu trúc quy hoạch, giải pháp quản lí phát triển hành lang xanh thành phố tại Việt
Nam.
+ Môn loại: 720 / C125TR
- Phòng Đọc: DV 60823
- Phòng Mượn: MG 10919-10920
213/. ĐÀM LIÊN. Phía sau ánh hào quang / Đàm Liên. - H. : Sân khấu, 2018. 391tr.;
21cm
Tóm tắt: Chia sẻ về cuộc đời và sự nghiệp của nghệ sĩ nhân dân Đàm Liên - một
nghệ sỹ rất nổi tiếng trong nghệ thuật Tuồng. Giới thiệu những bài viết của bà và những
bài viết của nhiều tác giả viết về bà.
+ Môn loại: 781.620092 / PH301S
- Phòng Đọc: DV 60810
- Phòng Mượn: MG 10895-10896
214/. NGUYỄN PHI KHANH. Nghệ thuật diễn xướng Soọng cô của người Sán Dìu
huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang / Nguyễn Phi Khanh. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020.
243tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về người Sán Dìu ở Tuyên Quang; Nguồn gốc, nghi
thức diễn xướng Soọng cô - nét nghệ thuật dân gian đặc sắc của người Sán Dìu; Một số
bài hát Soọng cô được sưu tầm ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang về hát đối đáp
giao duyên, hát trong lễ cưới, hát trong đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất.
+ Môn loại: 781.62 / NGH250TH
- Phòng Đọc: DV 60714
- Phòng Mượn: MG 10894
215/. NGỌC THỤ. Nghĩ và viết / Ngọc Thụ. - H. : Sân khấu, 2018. - 531tr.; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp những bài viết của tác giả Ngọc Thụ được đúc kết sau 50 năm
theo nghiệp sân khấu nghiên cứu, phê bình thể hiện quan điểm, suy nghĩ tâm thế của tác
giả nghĩ về nghề và trao đổi về nghề.
+ Môn loại: 792.01 / NGH300V
- Phòng Đọc: DV 60817
- Phòng Mượn: MG 10909-10910
216/. VĂN SỬ. Sân khấu & đời sống / Văn Sử. - H. : Sân khấu, 2018. - 427tr.; 21cm
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề về quản lý sân khấu đất nước thời kinh tế thị
trường, chân dung và hoạt động sáng tạo của các tên tuổi nghệ sĩ sân khấu. Đồng thời,
giới thiệu về chèo Hưng Yên xưa và nay.
+ Môn loại: 792.01 / S121KH
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- Phòng Đọc: DV 60814
- Phòng Mượn: MG 10903-10904
217/. HÀ ĐÌNH CẨN. Buồn vui đào kép / Hà Đình Cẩn. - H. : Sân khấu, 2018.
431tr.; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện về những người làm nghề về nghệ thuật sân
khấu như: Chèo, tuồng, múa rối nhằm cung cấp thêm những kiến thức về sự hình thành
và phát triển cùng với những đặc thù của sân khấu truyền thống Việt Nam.
+ Môn loại: 792.09597 / B517V
- Phòng Đọc: DV 60816
- Phòng Mượn: MG 10907-10908
218/. LÊ QUÝ HIỀN. Nghệ thuật sân khấu với hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh/
Lê Quý Hiền. - H. : Sân khấu, 2018. - 351tr.; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp 3 kịch bản sáng tác về hình tượng Bác Hồ: Cờ chuẩn Điện Biên,
Bác không phải là Vua, Bệ phóng, viết về các giai đoạn hoạt động cách mạng khác nhau
của Hồ Chủ Tịch.
+ Môn loại: 792.09597 / NGH250TH
- Phòng Đọc: DV 60818
- Phòng Mượn: MG 10911-10912
219/. NGHIÊM THANH. Sân khấu - Một góc nhìn : Phê bình, tiểu luận, ghi chép
và phỏng vấn / Nghiêm Thanh. - H. : Sân khấu, 2018. - 455tr.; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp những bài phê bình vở diễn, tiểu luận, ghi chép và phỏng vấn sân
khấu của tác giả: Thái hậu Dương Vân Nga - tầm nhìn xuyên thế kỷ, chèo Nỗi đau tình
mẹ, công chúa Lý Nguyệt Sinh, chuyển động của tuồng và cải lương qua Liên hoan sân
khấu chuyên...
+ Môn loại: 792.09597 / S121KH
- Phòng Đọc: DV 60815
- Phòng Mượn: MG 10905-10906
220/. ĐẶNG BÁ TÀI. Từ thầy tuồng đến đạo diễn tuồng / Đặng Bá Tài. - H. : Sân
khấu, 2018. - 431tr.; 21cm
Tóm tắt: Trên cơ sở phân tích sự đóng góp của các thầy tuồng trong tiến trình lịch
sử phát triển tuồng cùng nhu cầu đòi hỏi về kỹ năng tác nghiệp của đạo diễn tuồng, tác
giả giới thiệu về quá trình hình thành công việc đạo diễn trong việc dàn dựng một vở
tuồng cũng như những yêu cầu đối với nghề này...
+ Môn loại: 792.509 / T550TH
- Phòng Đọc: DV 60813
- Phòng Mượn: MG 10901-10902
221/. ĐOÀN THỊ TÌNH. Mỹ thuật sân khấu tuồng truyền thống / Đoàn Thị Tình.
H. : Sân khấu, 2018. - 319tr. : Ảnh; 21cm
Tóm tắt: Tóm lược lịch sử hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu tuồng truyền
thống cũng như một số đặc trưng thể loại và các vấn đề về mỹ thuật như cấu trúc sàn diễn,
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trang trí bài trí, trang phục, hoá trang, đạo cụ, ánh sáng sân khấu cùng những mối quan
hệ giữa các thành tố nghệ thuật cấu thành và các ý kiến kế thừa, phát huy những yếu tố
mỹ thuật sân khấu tuồng truyền thống.
+ Môn loại: 792.5 / M600TH
- Phòng Đọc: DV 60812
- Phòng Mượn: MG 10899-10900
222/. ĐẶNG MINH NGUYỆT. Hoá trang cải lương / Đặng Minh Nguyệt. - H. : Sân
khấu, 2018. - 511tr. : Minh hoạ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu về nghệ thuật hoá trang trong sân khấu cải lương, những nguyên
lý cơ bản, đặc trưng hoá trang của hệ thống nhân vật cải lương trên cơ sở nhân tướng học,
sinh lý học, tâm lý học, nhân chủng học và y học.
+ Môn loại: 792.5 / H401TR
- Phòng Đọc: DV 60811
- Phòng Mượn: MG 10897-10898
223/. MỊCH QUANG. Mịch Quang tuyển tập / Mịch Quang. - H. : Sân khấu, 2018.
1295tr.; 21cm
Tóm tắt: Gồm 4 công trình nghiên cứu của tác giả đã được tặng Giải thưởng Nhà
nước và Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật: "Đặc trưng nghệ thuật Tuồng",
"Âm nhạc và sân khấu kịch hát dân tộc", "Kinh dịch và Nghệ thuật truyền thống", "Khơi
nguồn mỹ học dân tộc".
+ Môn loại: 792.509597 / M302QU
- Phòng Đọc: DV 60819
- Phòng Mượn: MG 10913-10914
810. VĂN HỌC MỸ BẰNG TIẾNG ANH:
224/. VUONG, OCEAN. Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian : Tiểu thuyết / Ocean
Vuong; Khánh Nguyên dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 302tr.; 21cm
Tên sách tiếng Anh: On Earth we're briefly gorgeous: A novel
+ Môn loại: 813 / M458TH
- Phòng Mượn: MN 12367
225/. BLEEKER, EMILY. Ngày em rời xa / Emily Bleeker; Hoàng Bích Thuỷ dịch.
H. : Nxb.Văn học, 2021. - 471tr.; 21cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: When I'm gone
+ Môn loại: 813 / NG112E
- Phòng Mượn: MN 12331
226/. GAIMAN, NEIL. Những vị thần nước Mỹ : Tiểu thuyết hư cấu / Neil Gaiman;
Lê Minh Đức dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 643tr.; 24cm
Tên sách tiếng Anh: American Gods: The tenth anniversary edition
+ Môn loại: 813 / NH556V
- Phòng Mượn: MN 12353
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820. VĂN HỌC ANH & VĂN HỌC ANH CỔ:
227/. FLEMING, IAN. Casino royale (James Bond) : Dành cho tuổi trưởng thành /
Ian Fleming; Jack Frogg dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 211tr.; 23cm
+ Môn loại: 823 / C109R
- Phòng Mượn: MN 12343
228/. HILTON, JAMES. Tạm biệt thầy Chips : Tiểu thuyết / James Hilton; Thư Điền
dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 141tr.; 18cm
+ Môn loại: 823 / T104B
- Phòng Mượn: MN 12362
840. VĂN HỌC PHÁP & VĂN HỌC LIÊN QUAN:
229/. DEMOULIN, LAURENT. Robinson có-tự kỷ của tôi / Laurent Demoulin;
Dịch: Trần Thị Khánh Vân, Hà Thị Bích Thuỷ. - H. : Hội nhà văn, 2021. - 275tr.; 21cm
+ Môn loại: 843 / R418C
- Phòng Mượn: MN 12368
230/. CHALANDON, SORJ. Nghề nghiệp của bố / Sorj Chalandon; Mai Chi dịch.
H. : Thế giới, 2021. - 365tr.; 21cm
Tên sách tiếng Pháp: Profession du Père
+ Môn loại: 843 / NGH250NGH
- Phòng Mượn: MN 12325
892. VĂN HỌC NGÔN NGỮ Á PHI:
231/. NAIM, RANIA. Thư viết cho người, dịu dàng cho tôi / Rania Naim; Yuki dịch.
H. : Thế giới, 2021. - 230tr.; 17cm
Tên sách tiếng Anh: All the letters I should have sent
+ Môn loại: 892.7 / TH550V
- Phòng Mượn: MN 12363-12364
895.1. VĂN HỌC TRUNG QUỐC:
232/. CƯƠNG TUYẾT ẤN. Hồ sơ tâm lí tội phạm : Dành cho tuổi trưởng thành /
Cương Tuyết Ấn; Phiêu dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 23cm
T.1. - 419tr.
+ Môn loại: 895.1 / H450S
- Phòng Mượn: MN 12354
233/. CƯƠNG TUYẾT ẤN. Hồ sơ tâm lí tội phạm : Dành cho tuổi trưởng thành /
Cương Tuyết Ấn; Phiêu dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 23cm
T.2. - 363tr.
+ Môn loại: 895.1 / H450S
- Phòng Mượn: MN 12355
234/. TÔN DIỄN. Nếm trải buồn vui, ngắm nhìn nhân thế / Tôn Diễn; Tố Hinh dịch.
H. : Thanh niên, 2021. - 256tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.1 / N253TR
- Phòng Mượn: MN 12330
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235/. CAO MINH. Thiên hồn : Mệnh do trời định, vận do ta sinh / Cao Minh;
Phương Linh dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 366tr.; 24cm
+ Môn loại: 895.1 / TH305H
- Phòng Mượn: MN 12351
236/. LI QIONG. Trên thế giới có trăm ngàn kiểu yêu : Truyện ngắn / Li Qiong; Mỹ
Tịch dịch. - H. : Văn học, 2019. - 328tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.1 / TR254TH
- Phòng Mượn: MN 12326
237/. TRÚC DĨ. Vụng trộm yêu anh / Trúc Dĩ; Thuỷ An dịch. - H. : Nxb. Hà Nội,
2021. - 2 tập; 21cm
T.1. - 446tr.
+ Môn loại: 895.1 / V513TR
- Phòng Mượn: MN 12332
238/. TRÚC DĨ. Vụng trộm yêu anh / Trúc Dĩ; Thuỷ An dịch. - H. : Nxb. Hà Nội,
2021. - 2 tập; 21cm
T.2. - 438tr.
+ Môn loại: 895.1 / V513TR
- Phòng Mượn: MN 12333
239/. BẠCH LẠC MAI. Ba nghìn năm trước đoá sen nở trong đêm thanh vắng : Tản
văn / Bạch Lạc Mai; Tố Hinh dịch. - H. : Nxb.Văn học, 2021. - 356tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.1 / B100NGH
- Phòng Mượn: MN 12329
895.6. VĂN HỌC NHẬT BẢN:
240/. KEIGO, HIGASHINO. Khách sạn mặt nạ / Higashino Keigo; Lam Ngọc dịch.
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 481tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.6 / KH102S
- Phòng Mượn: MN 12365
241/. KEIGO, HIGASHINO. Khách sạn mặt nạ : Đêm trước lễ hội hoá trang /
Higashino Keigo; Lam Ngọc dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 312tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.6 / KH102S
- Phòng Mượn: MN 12366
242/. YUKI NATSUHARA. Mùa hè cuối cùng nơi này có cậu / Yuki Natsuhara;
Thuý Lương dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 299tr.; 18cm
+ Môn loại: 895.6 / M501H
- Phòng Mượn: MN 12361
243/. SEIICHIRO OYAMA. Người phá vỡ chứng cứ ngoại phạm / Eiichiro Oyama;
Liên Vũ dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 350tr.; 19cm
+ Môn loại: 895.6 / NG558PH
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- Phòng Mượn: MN 12360
244/. SAEKISAN. Thiên sứ nhà bên : Dành cho lứa tuổi 18+ / Saekisan; Hanekoto
tranh bìa; Trân Trân dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 19cm
T.1. - 319tr.
+ Môn loại: 895.6 / TH305S
- Phòng Mượn: MN 12356
895.7. VĂN HỌC TRIỀU TIÊN:
245/. Truyện ngắn đương đại Hàn Quốc : Tuyển chọn từ tạp chí Koreana / Phan Thị
Thu Hiền, Nguyễn Thị Hiền chủ biên; Dịch giả: Hiền Nguyễn, Hoàng Trang, Bùi Phan
Anh Thư... - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - Minh hoạ; 22cm
T.2. - 319tr.
+ Môn loại: 895.7 / TR527NG
- Phòng Mượn: MN 12342
246/. GU BYEONG - MO. Người cá / Gu Byeong - mo; Ngân Hà dịch. - H. : Dân
trí, 2021. - 230tr.; 19cm
+ Môn loại: 895.7 / NG558C
- Phòng Mượn: MN 12358-12359
247/. CHANG WANG KIM. Xin chào, ngày mới của tôi : Lời hỏi thăm dành cho
những điều nhỏ nhoi, bình dị / Chang Wang Kim; Vũ Hưng dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam,
2021. - 224tr.; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Hello, all my days
+ Môn loại: 895.7 / X311CH
- Phòng Mượn: MN 12327-12328
248/. KWON RABIN. Tôi muốn về nhà dù cho đang ở nhà : Ốc sên thật hạnh phúc
vì có cả ngôi nhà trên lưng / Kwon Rabin; Hà Hương dịch. - H. : Văn học, 2021. - 187tr.;
20cm
Tên sách tiếng Hàn: 십애 있는 도집에 가고 싶어
+ Môn loại: 895.7 / T452M
- Phòng Mượn: MN 12334-12335
895. 922. VĂN HỌC VIỆT NAM:
249/. VŨ DƯƠNG THUÝ NGÀ. Tự sự giữa đôi dòng : Tuyển tập tác phẩm Phạm
Tú Châu / Vũ Dương Thuý Ngà sưu tầm và biên soạn. - H. : Văn học, 2018. - 557tr.;
21cm
Tóm tắt: Sách gồm 3 phần: Biên niên tiểu sử Phạm Tú Châu, Thư mục Phạm Tú
Châu và các tác phẩm tuyển chọn. Bên cạnh đó, sách còn tổng hợp các bài viết của những
người đã từng công tác chung với Phạm Tú Châu, nói về con người, tính cách và phong
cách làm việc của bà.
+ Môn loại: 895.92209 / T550S
- Phòng Đọc: DL 20234
- Phòng Mượn: MB 8501-8502
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250/. BÙI VIỆT PHƯƠNG. Văn chương - Tầm đón : Tiểu luận, phê bình / Bùi Việt
Phương. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 375tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Gồm những bài tiểu luận, phê bình nhằm bảo tồn, phát huy giá trị tác phẩm
văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, quảng bá di sản văn hoá các dân tộc
thiểu số Việt Nam: Nghĩ về lao động của nhà văn, văn học và cuộc kiếm tìm nhân vật,
trăm năm một dáng dấp con người...
+ Môn loại: 895.92209 / V115CH
- Phòng Đọc: DV 60713
- Phòng Mượn: MB 8474
251/. Văn học Nam Bộ 1945 - 1954 / Võ Văn Nhơn, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Lê
Thuỵ Tường Vi... - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 367tr.; 23cm
Tóm tắt: Trình bày bối cảnh chính trị, xã hội, văn hoá và đặc điểm của văn học Nam
Bộ 1945 - 1954; Thơ, ký, truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch và nghiên cứu, lý luận, phê bình
văn học ở Nam Bộ giai đoạn 1945 - 1954.
+ Môn loại: 895.922090034 / V115H
- Phòng Đọc: DL 20300
- Phòng Mượn: MB 8519-8520
252/. NGUYỄN THANH PHONG. Truyện Kiều ở Nam bộ / Nguyễn Thanh Phong.
Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 364tr.; 23cm
Tóm tắt: Đây là một cuốn sách thuộc về tư liệu mở đầu cho một khảo hướng mới
về Truyện Kiều và về ý thích chỉ đạo trong sự thưởng thức tác phẩm văn nghệ của người
dân Nam bộ, ít ra là từ nửa cuối thế kỷ 19 tới nửa đầu của thế kỷ 20.
+ Môn loại: 895.92212 / TR527K
- Phòng Đọc: DL 20299
- Phòng Mượn: MB 8517-8518
253/. VI HỒNG NHÂN. Hương núi - Thi nhân hợp quyển : Thơ / Vi Hồng Nhân.
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 575tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
+ Môn loại: 895.922134 / H561N
- Phòng Đọc: DV 60716
- Phòng Mượn: MV 23592
254/. YÊN MÃ SƠN. Đá nảy mầm : Thơ / Yên Mã Sơn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn,
2020. - 159tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
+ Môn loại: 895.92214 / Đ100N
- Phòng Đọc: DV 60731
- Phòng Mượn: MV 23607
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255/. VŨ TRỌNG THÁI. Đêm trắng : Những bài thơ về đại dịch Covid / Vũ Trọng
Thái. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 95tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.92214 / Đ253TR
- Phòng Mượn: MV 23620-23621
256/. NGUYỄN LONG. Mưa nguồn gió núi : Thơ / Nguyễn Long. - H. : Nxb. Hội
Nhà văn, 2020. - 141tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
+ Môn loại: 895.92214 / M551NG
- Phòng Đọc: DV 60729
- Phòng Mượn: MV 23605
257/. VŨ THANH THUỶ. Nơi không tôi : Thơ / Vũ Thanh Thuỷ. - H. : Nxb. Hội
Nhà văn, 2020. - 213tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
+ Môn loại: 895.92214 / N462KH
- Phòng Đọc: DV 60726
- Phòng Mượn: MV 23602
258/. XUÂN YẾN. Những đặc điểm trong nghệ thuật biên kịch tuồng / Xuân Yến.
H. : Sân khấu, 2018. - 423tr.; 21cm
Tóm tắt: Trình bày quá trình hình thành và phát triển của kịch bản tuồng. Những
đặc điểm trong phương thức tái hiện cuộc sống qua cấu trúc cốt truyện, trong xây dựng
nhân vật và tính cách nhân vật cũng như ngôn ngữ văn học kịch bản tuồng.
+ Môn loại: 895.9222009 / NH556Đ
- Phòng Đọc: DV 60820
- Phòng Mượn: MB 8491-8492
259/. VĂN TRỌNG HÙNG. Khúc ca bi tráng : Kịch bản sân khấu / Văn Trọng
Hùng. - H. : Sân khấu, 2018. - 655tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.922234 / KH506C
- Phòng Đọc: DV 60869
- Phòng Mượn: MV 23618-23619
260/. LỆ DUNG. Chuyện tình làng lụa / Lệ Dung. - H. : Sân khấu, 2018. - 375tr.;
21cm
+ Môn loại: 895.92224 / CH527T
- Phòng Mượn: MV 23612-23613
261/. TRƯƠNG TỬU. Tuyển tập văn xuôi / Trương Tửu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn,
2020. - 2 tập; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
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Q.1. - 833tr.
+ Môn loại: 895.922334 / T527T
- Phòng Đọc: DV 60723
- Phòng Mượn: MV 23599
262/. TRƯƠNG TỬU. Tuyển tập văn xuôi / Trương Tửu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn,
2020. - 2 tập; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Q.2. - 967tr
+ Môn loại: 895.922334 / T527T
- Phòng Đọc: DV 60724
- Phòng Mượn: MV 23600
263/. NHUỴ NGUYÊN. Bóng thuyền ảnh hiện : Tập truyện ngắn / Nhuỵ Nguyên.
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 181tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
+ Môn loại: 895.92234 / B431TH
- Phòng Đọc: DV 60725
- Phòng Mượn: MV 23601
264/. HOÀNG LUẬN. Đêm có mặt trời : Tiểu thuyết / Hoàng Luận. - H. : Nxb. Hội
Nhà văn, 2020. - 207tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
+ Môn loại: 895.92234 / Đ253C
- Phòng Đọc: DV 60721
- Phòng Mượn: MV 23597
265/. ĐỖ NHẬT MINH. Đêm vỡ / Đỗ Nhật Minh. - H. : Sân khấu, 2020. - 175tr.;
21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
+ Môn loại: 895.92234 / Đ253V
- Phòng Đọc: DV 60720
- Phòng Mượn: MV 23596
266/. VŨ THỊ HẠNH. Đường chân trời : Tập truyện ngắn / Vũ Thị Hạnh. - H. : Nxb.
Hội Nhà văn, 2020. - 261tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
+ Môn loại: 895.92234 / Đ561CH
- Phòng Đọc: DV 60732
- Phòng Mượn: MV 23608
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267/. NÔNG QUỐC LẬP. Đường đi trong lòng mình : Tiểu thuyết / Nông Quốc
Lập. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 485tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
+ Môn loại: 895.92234 / Đ561Đ
- Phòng Đọc: DV 60722
- Phòng Mượn: MV 23598
268/. PHÙ NINH. Giã biệt núi Gấu : Tập truyện ngắn / Phù Ninh. - H. : Sân khấu,
2020. - 247tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
+ Môn loại: 895.92234 / GI-100B
- Phòng Đọc: DV 60715
- Phòng Mượn: MV 23591
269/. ĐOÀN NGỌC MINH. Giấc mơ của núi : Tập truyện / Đoàn Ngọc Minh. - H.:
Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 715tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
+ Môn loại: 895.92234 / GI-119M
- Phòng Đọc: DV 60717
- Phòng Mượn: MV 23593
270/. ĐẶNG HOÀNG THÁM. Nơi cuối dòng sông : Tập truyện ngắn / Đặng Hoàng
Thám. - H. : Hồng Đức, 2021. - 259tr.; 19cm
+ Môn loại: 895.92234 / N462C
- Phòng Mượn: MV 23665
271/. LƯƠNG LIỄM. Tiếng xoè trong đêm : Truyện ngắn / Lương Liễm. - H. : Sân
khấu, 2020. - 205tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
+ Môn loại: 895.92234 / T306X
- Phòng Đọc: DV 60891
- Phòng Mượn: MV 23639
272/. DIỆU PHÚC. Thiên hồ hay là chuyện bản thảo hồi sinh : Tập truyện ngắn /
Diệu Phúc. - H. : Văn học, 2021. - 159tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.92234 / TH305H
- Phòng Mượn: MV 23622-23623
273/. Truyện ngắn đặc sắc 2021 / Sbooks tuyển chọn. - H. : Văn học, 2021. - 246tr.;
21cm
+ Môn loại: 895.92234 / TR527NG
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- Phòng Mượn: MV 23625
274/. LẠC AN. Vì mùa xuân nào cũng phải trôi đi : Tập truyện ngắn. Dành cho lứa
tuổi 16+ / Lạc An, Nhiên Phượng. - H. : Kim Đồng, 2021. - 169tr.; 20cm
+ Môn loại: 895.9223408 / V300M
- Phòng Mượn: MV 23616-23617
275/. ĐINH XUÂN DŨNG. Đọc và Nghĩ / Đinh Xuân Dũng. - H. : Chính trị Quốc
gia - Sự thật, 2021. - 415tr.; 24cm
Tóm tắt: Gồm những bút kí ghi chép việc đọc và cảm nhận sau khi đọc gần 80 tác
phẩm, sáng tác văn học của hơn 100 tác giả được xuất bản và những suy nghĩ, cảm nhận,
liên hệ thực tiễn, những đề xuất của tác giả trong lĩnh vực văn hoá, văn học nghệ thuật.
+ Môn loại: 895.92244 / Đ419V
- Phòng Đọc: DL 20233
276/. HỒ VĂN MẪN. Nhất ký đời tôi - Tuổi thơ, khói lửa đồng đội và cuộc sống
đời thường / Hồ Văn Mẫn. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2021. - 166tr.; 21cm
Lời tựa bởi Trần Trung Kiên
+ Môn loại: 895.922803 / NH124K
- Phòng Đọc: DV 60868
- Phòng Mượn: MV 23614-23615
277/. NGUYỄN ĐAN THY. Nguồn cội : Chuyện về những người hai quê hương /
Nguyễn Đan Thy; Trang dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 123tr.; 21cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: An Immigrant's Journey in America
+ Môn loại: 895.92284 / NG517C
- Phòng Mượn: MV 23666-23667
278/. HÀ MINH ĐÔ. Đoàn nữ giao liên mang tên Trường Sơn : Truyện - Ký / Hà
Minh Đô. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 303tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
+ Môn loại: 895.9228403 / Đ406N
- Phòng Đọc: DV 60734
- Phòng Mượn: MV 23610
279/. NGUYỄN MINH KHIÊM. Đường cổng trời huyền thoại : Ký / Nguyễn Minh
Khiêm. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 395tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
+ Môn loại: 895.9228403 / Đ561C
- Phòng Đọc: DV 60733
- Phòng Mượn: MV 23609
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280/. VĂN LỢI. Những người trong bóng núi : Tập truyện ký / Văn Lợi. - H. : Nxb.
Hội Nhà văn, 2020. - 243tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
+ Môn loại: 895.9228403 / NH556NG
- Phòng Đọc: DV 60728
- Phòng Mượn: MV 23604
281/. PHẠM TRUNG TUYẾN. Tiện nhân ở phố : Ngẫm ngợi loanh quanh của một
thị dân đương đại / Phạm Trung Tuyến. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 227tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.9228408 / T305NH
- Phòng Mượn: MV 23624
910. ĐỊA LÝ VÀ DU HÀNH:
282/. HOÀNG THỊ NHUẬN. Đền, chùa ở Cao Bằng / Hoàng Thị Nhuận biên soạn.
H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 251tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Khái quát về lịch sử, đặc điểm tự nhiên, dân cư, văn hoá truyền thống tỉnh
Cao Bằng và giới thiệu một số di tích lịch sử, văn hoá đền, chùa ở Cao Bằng như: Chùa
Giang Động, chùa Đà Quận, chùa Sùng Phúc...
+ Môn loại: 915.9712 / Đ254CH
- Phòng Đọc: DV 60889
- Phòng Mượn: MG 10929
940. LỊCH SỬ CHÂU ÂU:
283/. SHIRER, WILLIAM L. Sự trỗi dậy và suy tàn của Đế chế thứ ba : Lịch sử Đức
quốc xã / William L. Shirer; Diệp Minh Tâm dịch. - H. : Thông tin và Truyền thông,
2021. - 1503tr.; 24cm
Tên sách tiếng Anh: The rise and fall of the third Reich
Tóm tắt: Phản ánh một cách trung thực nước Đức của Quốc xã và những tội ác
chống lại tình người và chống lại những người láng giềng của họ và chống lại người Do
Thái ở Châu Âu giai đoạn 1933-1945: Sự nổi lên của Hilter, những bước ngoặt từ Cộng
hoà Đức chuyển sang chế độ Quốc xã đồng thời chiến tranh xảy ra khiến cho Ba Lan bị
sụp đổ, Đức xâm lấn Đanh Mạch và Na Uy... khởi đầu cho sự sụp đổ dẫn tới sự suy tàn
của Đế chế thứ 3.
+ Môn loại: 943.086 / S550TR
- Phòng Đọc: DL 20304
- Phòng Mượn: MG 10960
284/. LÝ CẢNH LONG. Putin - từ trung tá KGB đến Tổng thống Liên bang Nga /
Lý Cảnh Long; Biên dịch, hiệu đính: Tạ Ngọc Ái, Thanh An. - H. : Công ty Sách Panda,
2016. - 531tr.; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, cuộc đời và sự nghiệp của Tổng thống Nga Vlađimia
Vlađimirôvich Putin. Từ một học sinh tiểu học xuất sắc đến khi nổi danh trên chính
trường, những ngày tháng khổ chiến trong bầu cử, đắc cử tổng thống và những hành động
quan trọng của Putin sau khi nhậm chức. Xu thế phát triển của nước Nga thời đại Putin.
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+ Môn loại: 947.086092 / P522T
- Phòng Mượn: MG 10927
950. LỊCH SỬ CHÂU Á; VIỄN ĐÔNG:
285/. NIQUET, VALÉRIE. Nhật Bản qua 100 câu hỏi: Một mô hình đang suy thoái?:
Sách tham khảo / Valérie Niquet; Nguyễn Thị Tươi dịch. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự
thật, 2021. - 363tr.; 21cm
Tóm tắt: Thể hiện dưới hình thức đặt câu hỏi cho từng vấn đề, giúp độc giả tìm hiểu
sâu hơn về lịch sử, văn hoá, xã hội, kinh tế, chính trị, chiến lược phát triển và chính sách
đối ngoại của Nhật Bản. Đồng thời, đưa ra những luận điểm để chứng minh rằng Nhật
Bản không phải là một cường quốc không có tương lai, một "mô hình đang suy thoái"
trong sự phát triển không ngừng của thế giới đương đại.
+ Môn loại: 952 / NH124B
- Phòng Đọc: DV 60866
- Phòng Mượn: MG 10928
286/. VŨ NGỌC KHÁNH. Danh nhân và thánh thần các dân tộc thiểu số Việt Nam/
Vũ Ngọc Khánh biên soạn. - In lần thứ 2. - H. : Hồng Đức, 2021. - 306tr.; 21cm
Tóm tắt: Bằng những dẫn chứng về lịch sử, tư liệu dân gian, sách giới thiệu đến bạn
đọc các danh nhân và các nhân vật thần kỳ trong kho tàng huyền thoại của các dân tộc
thiểu số Việt Nam từ xưa đến năm 1945. Đó là những gương mặt xuất sắc, những gương
mặt có công lao dựng nước, có thành tích chiến đấu giữ nước, chống phong kiến phương
Bắc, chống đế quốc phương Tây, bảo vệ biên cương, giữ gìn độc lập.
+ Môn loại: 959.7009 / D107NH
- Phòng Đọc: DV 60821
- Phòng Mượn: MG 10915-10916
287/. DONNET, GASTON. Ở Đông Dương = En Indochine / Gaston Donnet; Ninh
Thị Sinh, Cù Thị Dung, Ninh Xuân Thảo dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 319tr.; 24cm. (Bộ
sách ký ức Đông Dương)
Tóm tắt: Tổng quan về lịch sử, đời sống kinh tế, xã hội, văn hoá và đặc biệt những
phác hoạ về nhiều tầng lớp cư dân xứ Đông Dương từ quan lại, nhà nho, binh lính, thợ
thủ công đến người dân cày vào thời điểm mà Liên bang Đông Dương mới ra đời (1887).
+ Môn loại: 959.703 / Ơ460Đ
- Phòng Đọc: DL 20287
288/. TRẦN ĐỨC LƯƠNG. Trần Đức Lương tuyển tập / Biên soạn: Nguyễn Văn
Bích, Nguyễn Dũng Tiến... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 24cm
T.1. - 551tr.
Tóm tắt: Những bài phát biểu, bài viết, thư khen... của nguyên Chủ tịch nước Trần
Đức Lương trong hai nhiệm kỳ (1997 - 2006) về công cuộc Đổi mới của Việt Nam, về
Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
+ Môn loại: 959.704 / TR121Đ
- Phòng Đọc: DL 20257
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289/. TRẦN ĐỨC LƯƠNG. Trần Đức Lương tuyển tập / Biên soạn: Nguyễn Văn
Bích, Nguyễn Dũng Tiến, Đỗ Trường Giang... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021.
24cm
T.2. - 726tr.
Tóm tắt: Những bài phát biểu, bài viết, thư khen... của nguyên Chủ tịch nước Trần
Đức Lương trong hai nhiệm kỳ (1997 - 2006) về phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội và
an ninh - quốc phòng.
+ Môn loại: 959.704 / TR121Đ
- Phòng Đọc: DL 20258
290/. TRẦN ĐỨC LƯƠNG. Trần Đức Lương tuyển tập / Biên soạn: Nguyễn Văn
Bích, Nguyễn Dũng Tiến, Đỗ Trường Giang... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021.
24cm
T.3. - 642tr.
Tóm tắt: Tập hợp những bài phát biểu, bài viết, thư khen... của nguyên Chủ tích
nước Trần Đức Lương trong hai nhiệm kỳ Chủ tịch nước (1997-2006) về công tác đối
ngoại và hội nhập quốc tế; Công tác nội chính và xây dựng nhà nước pháp quyền cùng
một số thư, lưu bút và hồi ký của ông.
+ Môn loại: 959.704 / TR121Đ
- Phòng Đọc: DL 20259
291/. NGUYỄN HẰNG THANH. Bạch Long Vĩ - Đảo thanh niên / Nguyễn Hằng
Thanh chủ biên. - H. : Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2021. - 299tr.; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về vị trí địa lí và lịch sử truyền thống huyện Bạch
Long Vĩ (Hải Phòng); Quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trên đảo Bạch
Long Vĩ của đội ngũ thanh niên trên đảo, góp phần tạo nên một Bạch Long Vĩ sáng bừng
một màu xanh.
+ Môn loại: 959.735 / B102L
- Phòng Đọc: DV 60822
- Phòng Mượn: MG 10917-10918
292/. Di sản đặc thù của Việt Nam - Kinh đô Huế / Đỗ Bang chủ biên, Nguyễn Văn
Đăng, Nguyễn Ngọc Tùng... - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 304tr. : Hình ảnh; 24cm
ĐTTS ghi: Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế
Tóm tắt: Gồm các bài tham luận tại hội thảo với chủ đề "Kinh đô Huế thế kỷ XIX"
của các nhà nghiên cứu như: Thành tựu nghiên cứu về Kinh đô Huế thế kỷ XIX; Diện
mạo đô thị Huế nửa đầu thế kỷ XIX; Quá trình biến đổi cấu trúc Kinh thành Huế từ lúc
xây dựng cho đến nay...
+ Môn loại: 959.74903 / D300S
- Phòng Đọc: DL 20278
- Phòng Mượn: MG 10933-10934
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