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000. TIN HỌC, TRI THỨC & HỆ THỐNG:
1/. Phỏng vấn trong chính luận truyền hình / Biên soạn: Trần Bảo Khánh chủ biên,
Trần Phúc Trung, Trần Tiến.... - H. : Thông tin và Truyền thông, 2020. - 298tr. : Ảnh,
bảng; 21cm
Tóm tắt: Trình bày lý luận và thực tiễn phỏng vấn trong các chương trình thời sự,
chính luận trên truyền hình. Khảo sát việc sử dụng phỏng vấn trong các chương trình thời
sự, chính luận trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và đề xuất một số khuyến
nghị nhằm nâng cao chất lượng phỏng vấn trong các chương trình này.
+ Môn loại: 070.4 / PH431V
- Phòng Đọc: DV 61099
- Phòng Mượn: MH 13375-13376
100. TRIẾT HỌC, CẬN TÂM LÝ VÀ THUYẾT HUYỀN BÍ, TÂM LÝ HỌC:
2/. NGUỴ TRI SIÊU. Tâm lý học hiện đại - Nhìn thấu tâm can thay đổi tâm trí / Nguỵ
Tri Siêu, Vương Hiểu Vy; Nguyễn Khánh Linh dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 319tr.;
24cm
Tên sách tiếng Trung: 进击的心智：优化思维和明智行动的心理学新知
Tóm tắt: Trình bày một số kiến thức mới về tâm lý học thông qua ba yếu tố cốt lõi
cấu thành nên tâm trí con người gồm: Tri (tư duy và kiến thức), tình (cảm xúc và tình cảm),
ý (ý chí và hành động), nhằm giúp bạn điều chỉnh cảm xúc, hoạt động tư duy trở nên linh
hoạt hơn thông qua phương pháp chuyển đổi tư duy, và chiến lược giúp nâng cao hiệu quả
giao tiếp xã hội, để cải thiện cuộc sống bản thân hiệu quả cũng như liên tục khám phá tiềm
năng của chính mình.
+ Môn loại: 152 / T120L
- Phòng Đọc: DL 20485
- Phòng Mượn: MH 13497-13498
3/. CAREY, BENEDICT. Chúng ta học thế nào : Sự thật khó tin về việc học nó diễn
ra khi nào, ở đâu, và tại sao / Benedict Carey; Trần Trọng Hải Minh dịch. - H. : Thế giới,
2022. - 402tr.; 21cm
Tên sách tiếng Anh: How we learn: The surprising truth about when, where, and why
it happens
Tóm tắt: Giới thiệu những cách thức các tế bào não hình thành và lưu trữ thông tin
mới. Làm rõ mối liên hệ giữa ghi nhớ, quên và học tập. Tìm hiểu cơ chế học tập của bộ
não: Lưu trữ ký ức, giải quyết vấn đề và khai thác tiềm thức để quá trình học tập hiệu quả
hơn.
+ Môn loại: 153.1 / CH513T
- Phòng Đọc: DV 61092
- Phòng Mượn: MH 13347-13348
4/. NGUYỄN ANH DŨNG. Tư duy ngược : Sống cuộc đời mà bạn muốn / Nguyễn
Anh Dũng. - H. : Dân trí, 2021. - 242tr.; 20cm
Tóm tắt: Sách giải mã bạn là ai, bạn cần tư duy ngược để thành công và hạnh phúc
như thế nào và các phương pháp giúp bạn dũng cảm sống cuộc đời mà bạn muốn.
+ Môn loại: 153.4 / T550D
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- Phòng Đọc: DV 61133
- Phòng Mượn: MH 13456-13457
5/. BAYER, MIKE. Kỹ năng ra quyết định sáng suốt / Mike Bayer; Hoàng Di dịch. H. : Dân trí, 2021. - 249tr.; 24cm
Tên sách tiếng bằng Anh: One decision: The first step to a better life
Tóm tắt: Đưa ra cách thiết lập một kế hoạch hành động tới đích mong muốn tìm thấy
mục đích sống, cải thiện sức khoẻ tinh thần, xây dựng những mối quan hệ chất lượng hơn,
làm ra nhiều tiền hơn, cải thiện sức khoẻ thể chất; nâng cao đời sống tinh thần.
+ Môn loại: 153.8 / K600N
- Phòng Đọc: DL 20476
- Phòng Mượn: MH 13481-13482
6/. SÁNDOR, MÁRAI. Lời cỏ cây : Bàn về thân phận con người trong cuộc đời /
Márai Sándor; Nguyễn Hồng Nhung dịch. - H. : Lao động, 2021. - 219tr.; 21cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Hungari: Füves Könyv
Tóm tắt: Bàn về thân phận con người, là hành trình trải nghiệm với đời, là tiếng lòng
tác giả tâm sự với chúng ta để hiểu về thế giới này, về con người, về cuộc đời mà chúng ta
sẽ đi qua. Tác phẩm như một phương thuốc xoa dịu nỗi đau của chiến tranh, chữa lành
những tổn thương, nỗi cô độc của người Hungari đương thời.
+ Môn loại: 155.2 / L462C
- Phòng Đọc: DV 61134
- Phòng Mượn: MH 13458-13459
7/. Bí mật của sự tử tế : Tuyển chọn từ cuộc thi viết về sự tử tế / Lương Thị Hoà, Trần
Phương Ngân Châu, Jane Nguyễn.... - H. : Lao động, 2021. - 379tr.; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện sâu sắc và ý nghĩa về sự tử tế mỗi ngày, về
những con người bình dị sẵn sàng giúp đỡ mọi người, để rồi sau đó cả cuộc đời của họ lẫn
người được họ giúp đỡ đều thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn.
+ Môn loại: 158 / B300M
- Phòng Đọc: DV 61100
- Phòng Mượn: MH 13377-13378
8/. GARDNER, HOWARD. Chân, Thiện, Mĩ trong tầm nhìn đương đại / Howard
Gardner; Hiếu Tân dịch. - H. : Tri thức, 2021. - 415tr. : Minh hoạ; 21cm. - (Tủ sách Tâm
lý học giáo dục Cánh Buồm)
Tên sách tiếng Anh: Truth, beauty and goodnes reframed
Tóm tắt: Nghiên cứu ba phẩm tính Chân - Thiện - Mỹ trong thời đại ngày nay và giải
thích lý do chúng ta có thể nuôi dưỡng những phẩm tính này, đồng thời gợi ra những biện
pháp để giữ lại và nâng cao những giá trị ấy trong xã hội và trong giáo dục.
+ Môn loại: 158 / CH121TH
- Phòng Đọc: DV 61124
- Phòng Mượn: MH 13436-13437

2

THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 04/ 2022

Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ

9/. NGUYỄN GIA LINH. 11 lời khuyên dành cho thế hệ trẻ của Bill Gates / Nguyễn
Gia Linh. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Lao động Xã hội, 2021. - 231tr. : Ảnh; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu những bài học kinh nghiệm được Bill Gates đúc kết từ những
kinh nghiệm của chính bản thân, nhằm giúp các bạn trẻ biết cách trở thành người thành
công trong cuộc sống và thành đạt trong công việc.
+ Môn loại: 158 / M558M
- Phòng Đọc: DV 61107
- Phòng Mượn: MH 13395-13396
10/. TRẦN NGỌC NAM. Tôi lái máy bay đến đại học : Làm sao để một học sinh mất
gốc thi đỗ Đại học TOP đầu ? / Trần Ngọc Nam. - H. : Thế giới, 2021. - 298tr.; 20cm
Tóm tắt: Sách hướng dẫn từng bước cách làm chủ và áp dụng việc học tập vào trong
mọi khía cạnh của cuộc sống. Giúp bạn đọc sở hữu được các bí mật và công thức của
những người thành công và xuất sắc.
+ Môn loại: 158 / T452L
- Phòng Đọc: DV 61116
- Phòng Mượn: MH 13418-13419
11/. MARDLIN, EMMA. Bước ra khỏi vùng an toàn / Emma Mardlin; Quỳnh Anh
Nguyễn dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 294tr.; 21cm
Tóm tắt: Cùng với những kiến thức cần thiết sẽ giúp bạn từng bước vượt ra khỏi
vùng an toàn của bản thân để chinh phục những nổi sợ hãi sâu thẳm nhất, từ những vấn đề
hữu hình cho đến gánh nặng tâm lý vô hình.
+ Môn loại: 158.1 / B557R
- Phòng Đọc: DV 60997
- Phòng Mượn: MH 13373-13374
12/. THANG BỘI. Đi đường cũ không thể tới nơi mới / Thang Bội; Nguyễn Thị Sen
dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 290tr.; 20cm
Tóm tắt: Giới thiệu về hầu hết mọi thứ mà một cô gái có thể phải đối mặt trong quá
trình trưởng thành như những suy ngẫm về bản thân, khám phá mối quan hệ giữa hai giới,
hay mối quan hệ với người thân trong gia đình...
+ Môn loại: 158.1 / Đ300Đ
- Phòng Đọc: DV 61132
- Phòng Mượn: MH 13454-13455
13/. CÁ CHÉP. Hạnh phúc không khó định danh / Cá Chép. - H. : Dân trí, 2021.
250tr.; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp những suy nghĩ xoay quanh tình yêu, hôn nhân, sự nghiệp và gia
đình của một người làm nghề tư vấn số mệnh, qua đó thấy được hạnh phúc do bản thân
chúng ta quyết định, hạnh phúc không nằm ở thời vận hay trời định, sống tích cực, sống
hướng thiện là sống có phúc, có phúc thì chắc chắn có phần.
+ Môn loại: 158.1 / H107PH
- Phòng Đọc: DV 61119
- Phòng Mượn: MH 13424-13425
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14/. TRẦN NGỌC NAM. Kiến tạo tuổi trẻ ngoại hạng / Trần Ngọc Nam. - H. : Thế
giới, 2021. - 286tr.; 20cm
Tóm tắt: Bằng những lời khuyên, tư vấn đơn giản, hiệu quả, bất kỳ ai cũng có thể áp
dụng, sách giúp người đọc có thể từng bước trưởng thành nhanh chóng, tìm kiếm được
đam mê và hoàn thiện tính cách, thói quen của người thành công.
+ Môn loại: 158.1 / K305T
- Phòng Đọc: DV 61121
- Phòng Mượn: MH 13428-13429
15/. CHAMBERLAIN, CLAIRE. Không ổn cũng không sao = It''s ok not to be ok /
Claire Chamberlain; Nghiêm Nghiên dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 157tr.;
21cm
Tóm tắt: Gồm vô số mẹo nhỏ thiết thực và nhiều ý tưởng truyền cảm hứng, giúp tự
chăm sóc bản thân mỗi khi xuống tinh thần hoặc khi mọi chuyện trở nên quá sức, không
thể đương đầu nổi.
+ Môn loại: 158.1 / KH455Ô
- Phòng Mượn: MH 13407-13408
16/. ÂU DƯƠNG LẬP TRUNG. McDonald's xếp hàng dọc, Starbuck xếp hàng ngang
- Bí mật phía sau thành công của thầy giáo nghìn "like" / Âu Dương Lập Trung; Losedow
dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 304tr.; 18cm
Tóm tắt: Trên cương vị giáo viên, lấy tư cách của người từng trải, tác giả đã chỉ ra
rằng: Tích cực, cầu tiến, chăm chỉ, đọc nhiều, nghĩ nhiều, liên kết, hành động, trải nghiệm,
tích luỹ, sáng tạo, đột phá, vượt qua… mới có thể thực sự thoát khỏi tầm thường, tiến tới
phi phàm.
+ Môn loại: 158.1 / MCD430X
- Phòng Đọc: DN 3320
- Phòng Mượn: MH 13506-13507
17/. ĐẶNG SỞ HÀM. Nhân sinh ngoại trừ từ bỏ thì không có gì gọi là thất bại / Đặng
Sở Hàm; Hoa Du dịch. - H. : Văn học, 2021. - 211tr.; 21cm
Tóm tắt: Thế giới này không bao giờ an ủi người chủ động bỏ cuộc, chỉ cần không
từ bỏ, chúng ta sẽ có đủ thời gian theo đuổi thành công. Dù bước chân đến được với thành
công chậm chạp như ốc sên bò, nhưng nó nhất định sẽ tới.
+ Môn loại: 158.1 / NH121S
- Phòng Đọc: DV 61097
- Phòng Mượn: MH 13369-13370
18/. ĐÀO NGỌC CƯỜNG. Sống ước mơ và khát vọng / Đào Ngọc Cường. - H. :
Dân trí, 2020. - 261tr. : Ảnh; 21cm
Tóm tắt: Kể về những khó khăn trong cuộc sống, những thử thách mỗi con người
phải vượt qua, cùng những câu chuyện mà tác giả chia sẻ từ chính cuộc sống của mình,
làm thế nào để nuôi dưỡng ước mơ, rèn luyện bản lĩnh, nghị lực, vượt qua khó khăn để
biến ước mơ thành hiện thực.
+ Môn loại: 158.1 / S455Ư
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- Phòng Đọc: DV 61120
- Phòng Mượn: MH 13426-13427
19/. DINES, CHRISTOPHER. Tôi tái sinh sau ngàn lần vụn vỡ / Christopher Dines;
Jen dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 191tr.; 20cm
Tóm tắt: Sách giới thiệu những câu chuyện truyền cảm hứng của các cá nhân đã nỗ
lực vượt qua “sự vụn vỡ” để “tái sinh”, đến những điều giúp bạn nâng niu bản thân một
cách trọn vẹn. Gần 200 câu hỏi và các bài tập thực hành sẽ dẫn dắt bạn bước qua hành
trình tự vấn sâu sắc, can đảm viết lại câu chuyện cuộc đời riêng mình.
+ Môn loại: 158.1 / T452T
- Phòng Đọc: DV 61177
- Phòng Mượn: MH 13462-13463
20/. MAI HƯƠNG. Chuyện về thầy cô và bạn bè : Lớp học về lòng trắc ẩn / Mai
Hương, Chí Thành biên soạn. - H. : Thế giới, 2021. - 179tr. : Hình vẽ; 21cm. - (Tủ sách
Cùng con trưởng thành. Sống đẹp mỗi ngày)
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện về tình cảm thầy cô, bạn bè, tình thương yêu
của gia đình với thông điệp chia sẻ yêu thương.
+ Môn loại: 158.2 / CH527V
- Phòng Mượn: MH 13438-13439
21/. VƯƠNG TRỌNG MINH. Giáo trình Đạo đức người lái xe và văn hoá giao thông:
Dùng cho các lớp đào tạo lái xe ô tô / Vương Trọng Minh; Nguyễn Thắng Quân... hiệu
đính. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Giao thông Vận tải, 2020. - 84tr. : Minh hoạ;
24cm
ĐTTS ghi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về phẩm chất đạo đức trong giai đoạn hiện
nay; đạo đức nghề nghiệp của người lái xe ô tô; vấn đề cơ chế thị trường và sự cạnh tranh
trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tác động đến đạo đức của người lái xe ô
tô; những quy định về trách nhiệm, quyền hạn của người sử dụng lao động, của người lái
xe trong kinh doanh vận tải bằng xe ô tô...
+ Môn loại: 174 / GI-108TR
- Phòng Đọc: DL 20368
- Phòng Mượn: MH 13499-13500
200. TÔN GIÁO:
22/. Tôn giáo ở Việt Nam với bảo vệ môi trường : Sách chuyên khảo / Vũ Thị Thu
Hà chủ biên, Trần Thị Phương Anh, Ngô Quốc Đồng.... - H. : Khoa học Xã hội, 2021. 266tr. : Bảng; 21cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Tôn giáo
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về mối quan hệ tôn giáo và môi trường;
quan điểm của một số tôn giáo ở Việt Nam về môi trưởng; thực trạng và một số vấn đề đặt
ra đối với hoạt động bảo vệ môi trường của một số tổ chức tôn giáo ở Việt Nam.
+ Môn loại: 201.09597 / T454GI
- Phòng Đọc: DV 61089
- Phòng Mượn: MH 13341-13342
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23/. TERKEURST, LYSA. Tha thứ cho những điều bạn không thể lãng quên / Lysa
TerKeurst ; Khanh Trần dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 359tr.; 21 cm
Tên sách tiếng Anh: Forgiving what you can't forget: Discover how to move on, make
peace with painful memories, and create a life that's beautiful again
Tóm tắt: Câu chuyện vô cùng chân thực của việc chữa lành sau tan vỡ và tổn thương,
với "sợi dây" mà tác giả đã bám vào trong lúc đau khổ chính là lời răn trong cuốn sách
Kinh Thánh về Ân điển (Grace) và Lẽ thật (Trace), hành trình dài không ngừng chiêm
nghiệm, tu dưỡng, học hỏi và tự vấn bản thân, để đến một ngày có thể thấu suốt mọi điều.
+ Môn loại: 234 / TH100T
- Phòng Đọc: DV 61103
- Phòng Mượn: MH 13385-13386
300. KHOA HỌC XÃ HỘI:
24/. NAM SƠN KÝ GIẢ - LINH SƠN. Nhìn qua kính nhà mình : Tập tiểu phẩm /
Nam Sơn Ký Giả - Linh Sơn. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2021. - 345tr.; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu 113 tiểu phẩm của tác giả viết cho các tạp chí Lý luận chính trị
và Truyền thông, Người làm báo từ năm 2013 đến 2020 về các chủ đề thời sự chính trị xã hội, báo chí truyền thông và nội dung quốc tế.
+ Môn loại: 303 / NH311QU
- Phòng Đọc: DV 60989
- Phòng Mượn: MA 25775-25776
25/. HỒNG TRÂN. Dành cả thanh xuân để chạy theo idol / Hồng Trân. - H. : Lao
động, 2021. - 231tr.; 21cm
Tóm tắt: Ghi lại chặng đường bay sang Hàn Quốc của tác giả để thực hiện ước mơ
xuất ngoại đi gặp thần tượng mà cô yêu thích. Qua đó nói lên những tâm tư tình cảm của
giới trẻ Việt Nam hiện đại và nhạy cảm, dám nghĩ, dám làm, cùng khát vọng đi ra bên
ngoài để quan sát, tìm hiểu, khám phá thế giới cũng như về văn hoá và con người khác
nhau.
+ Môn loại: 303.30835 / D107C
- Phòng Mượn: MA 25821-25822
26/. SHILLCUTT, SASHA K.. Tính nữ - Dữ dội và dịu êm / Sasha K. Shillcutt; Minh
Nguyệt dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 308 tr.; 21 cm
Tên sách tiếng Anh: Between grit and grace: The art of being feminine and formidable
Tóm tắt: Mô tả những người phụ nữ "thật sự", những người bừa bộn nhưng vô cùng
tài giỏi và những bài học, những sự thật đẹp đẽ, hỗn độn từ những người phụ nữ dẫn đầu
các cuộc cách mạng, vừa quan tâm đến những người đi theo mình và có thể thống trị, cũng
có thể hợp tác để thành công.
+ Môn loại: 303.3 / T312N
- Phòng Đọc: DV 60977
- Phòng Mượn: MA 25750-25751
27/. THẨM HỒNG THUỴ. Kẻ huỷ diệt trong thế giới phẳng / Thẩm Hồng Thuỵ. Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 330tr.; 24cm
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Tóm tắt: Gồm tuyển tập các bài báo về công nghệ của tác giả, một cây bút chuyên
về công nghệ. Nhưng chúng không phải những bài báo công nghệ mang tính học thuật,
chuyên môn mà là viết về thời sự công nghệ, công nghệ trong đời sống.
+ Môn loại: 303.48 / K200H
- Phòng Đọc: DL 20356
- Phòng Mượn: MA 25906-25907
28/. VŨ NHO. Văn hoá Việt Nam thời hội nhập / Vũ Nho. - H. : Quân đội nhân dân,
2021. - 251tr.; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp những bài viết về văn hoá Việt Nam dưới góc nhìn văn chương,
ngôn ngữ, đồng thời chia sẻ những suy nghĩ về các vấn đề văn hoá của những người liên
quan trực tiếp đến lĩnh vực văn chương và giáo dục.
+ Môn loại: 306.09597 / V115H
- Phòng Đọc: DV 60994
- Phòng Mượn: MA 25785-25786
29/. ĐỖ HUY. Xây dựng lối sống văn hoá truyền thống và hiện đại trong gia đình, ở
nông thôn và đô thị / Đỗ Huy. - H. : Hồng Đức, 2021. - 262tr.; 24cm
Tóm tắt: Trình bày bản chất của môi trường văn hoá và văn hoá đô thị ở nước ta từ
góc nhìn giá trị học; Môi trường văn hoá ở nông thôn, truyền thống và hiện đại; Môi trường
văn hoá gia đình trong môi trường văn hoá chung của xã hội; Xây dựng lối sống dân tộc
hiện đại trong môi trường văn hoá chung của chủ nghĩa xã hội...
+ Môn loại: 306.8509597 / X126D
- Phòng Đọc: DL 20323
- Phòng Mượn: MA 25843-25844
30/. MAI HƯƠNG. Tình yêu bất tận của mẹ : Truyện kể / Mai Hương, Chí Thành
biên soạn. - H. : Thế giới, 2021. - 187tr. : Hình vẽ; 21cm. - (Tủ sách Sống đẹp mỗi ngày)
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện cảm động về tình mẹ, những câu chuyện gây xúc
động bởi sự chân thật và những yêu thương vô bờ của tình mẹ con.
+ Môn loại: 306.8 / T312Y
- Phòng Mượn: MA 25791-25792
31/. Nông thôn Việt Nam trong lịch sử : Nghiên cứu xã hội nông thôn truyền thống /
Vũ Huy Phúc, Nguyễn Đổng Chi, Huy Vu.... - Tái bản theo bản in 1978. - H. : Khoa học
Xã hội, 2021. - 20cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Sử học
T.2. - 643tr.
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về nông thôn Việt Nam trong lịch sử: Thiết chế xã hội
và chính trị của làng xã; Văn hoá và hệ tư tưởng làng xã; Đánh giá di sản làng xã trước
cách mạng xã hội chủ nghĩa.
+ Môn loại: 307.7209597 / N455TH
- Phòng Đọc: DV 60980
- Phòng Mượn: MA 25756-25757
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32/. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHÂM. Vỉa hè Hà Nội - Không gian đa chiều tương
tác : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Phương Châm, Hoàng Cầm. - H. : Khoa học Xã hội,
2021. - 235 tr. : Tranh vẽ; 21cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Văn hoá
Tóm tắt: Khám phá về văn hoá vỉa hè Hà Nội từ lý luận đến thực tế qua đa dạng các
góc nhìn, đa dạng những trải nghiệm và đa dạng những quan điểm về các khía cạnh văn
hoá xã hội khác nhau của vỉa hè Hà Nội: Lịch sử nghiên cứu và các hướng tiếp cận và vỉa
hè Hà Nội với tư cách là không gian đa chức năng, không gian của những tương tác, dàn
xếp, thương thoả cũng như những góc nhìn đa chiều.
+ Môn loại: 307.760959731 / V301H
- Phòng Đọc: DV 60998
- Phòng Mượn: MA 25793-25794
320. CHÍNH TRỊ HỌC:
33/. NGUYỄN QUANG NGỌC. Hoàng Sa, Trường Sa chủ quyền của Việt Nam : Tư
liệu và sự thật lịch sử / Nguyễn Quang Ngọc. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 267tr. : Ảnh, bản
đồ; 24cm
Tóm tắt: Trình bày cơ sở tự nhiên, lịch sử, xã hội và văn hoá cho toàn bộ quá trình
xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa, Trường Sa. Sự thật lịch sử về
chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa từ đầu thế kỷ 17 đến
đầu thế kỷ 20; Tình hình tranh chấp, tranh biện về chủ quyền và thực trạng chiếm đóng ở
hai quần đảo này từ năm 1909 đến nay.
+ Môn loại: 320.109597 / H407S
- Phòng Đọc: DL 20353
- Phòng Mượn: MA 25902-25903
34/. Các cuộc vận động chỉnh đốn Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ 1930
- 1975 / Chủ biên: Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Biện Thị Hoàng Ngọc....
- H. : Chính trị Quốc gia, 2020. - 355tr.; 24cm
Tóm tắt: Phân tích bối cảnh lịch sử, nội dung, cách thức, kết quả, ý nghĩa tác động
của các cuộc vận động chỉnh đốn Đảng từ khi Đảng được thành lập năm 1930 đến năm
1975, từ đó bước đầu đưa ra một số nhận xét và kinh nghiệm lịch sử quý báu.
+ Môn loại: 324.2597075 / C101C
- Phòng Mượn: MH 13484-13485
35/. Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : Dùng cho
sinh viên đại học không chuyên Lí luận chính trị / Nguyễn Ngọc Hà, Trần Thị Mỹ Hường,
Nguyễn Minh Tuấn chủ biên.... - H. : Đại học Sư phạm, 2021. - 107tr.; 24cm
Tóm tắt: Hệ thống câu hỏi tự luận và hướng dẫn trả lời môn Lịch sử Đảng Cộng sản
Việt Nam theo các chủ đề: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành
chính quyền (1930-1945); Đảng lãnh đạo hai cuộc chiến chống ngoại xâm, hoàn thành giải
phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945-1975); Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ
nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (từ năm 1975 đến nay).
+ Môn loại: 324.259707509 / H561D
- Phòng Đọc: DL 20471
- Phòng Mượn: MH 13468-13469
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36/. NGUYỄN TRI TÔN. Tình báo - Gián điệp: Các tổ chức tình báo hàng đầu thế
giới : Sách tham khảo / Nguyễn Tri Tôn biên soạn. - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 200tr.;
21cm
Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử ra đời, quá trình hoạt động, cơ cấu tổ chức, một số vụ
án và chiến dịch tiêu biểu của các tổ chức tình báo hàng đầu trên thế giới như: FSB, CIA,
SIS, Mossad...
+ Môn loại: 327.1206 / T312B
- Phòng Đọc: DV 60992
- Phòng Mượn: MA 25781-25782
37/. LÊ VĂN THÀNH. Tình báo - Gián điệp: Những điệp viên lừng danh / Biên soạn:
Lê Văn Thành, Nguyễn Đăng Song. - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 204tr.; 21cm
Tóm tắt: Tái hiện lại một cách chân thực các hoạt động tình báo thông qua những
câu chuyện về các tổ chức, vụ án gián điệp và nhân vật tình báo như điệp viên Caminxki,
Lawrence, Dơrinxki...
+ Môn loại: 327.12092 / T312B
- Phòng Đọc: DV 60993
- Phòng Mượn: MA 25783-25784
38/. TRỊNH VĨNH THƯỜNG. Chinh chiến và từ bỏ - Nghiên cứu quan hệ Việt Nam
- Trung Quốc đời Minh / Trịnh Vĩnh Thường; Nguyễn Phúc An dịch và khảo chú. - Tp.
Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 387tr.; 24cm
Tóm tắt: Sách là chuyên luận lịch sử quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thời Minh có
hệ thống. Gồm các phần: Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trước đời Minh; Quan hệ Trung
Quốc - An Nam thời kỳ nhà Minh đời Hồng Vũ (1368-1398); Minh Thành Tổ xuất binh
An Nam và vấn đề đặt quận huyện ở đất ấy; An Nam dưới sự thống trị của Trung Quốc
đời Minh Vĩnh Lạc (1407-1424); Minh Tuyên Tông từ bỏ An Nam...
+ Môn loại: 327.597051 / CH312CH
- Phòng Đọc: DL 20352
- Phòng Mượn: MA 25900-25901
330. KINH TẾ HỌC:
39/. SERHANT, RYAN. Năng lượng lớn từ đồng tiền : Bứt phá mọi giới hạn trong
cuộc sống, công việc và kiếm tiền triệu đô / Ryan Serhant; Hồng Thắm dịch. - H. : Dân trí,
2022. - 306 tr.; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Big money energy
Tóm tắt: Ryan Serhant một ngôi sao truyền hình thực tế ở Mỹ và một trong những
người môi giới bất động sản thành công nhất trên thế giới truyền cảm hứng cho người đọc
cách anh ấy khai thác năng lượng lớn từ đồng tiền của mình để đạt được thành công, kiếm
về một triệu đô la đầu tiên như thế nào trước khi bước sang tuổi 30.
+ Môn loại: 332.024 / N116L
- Phòng Đọc: DV 60975
- Phòng Mượn: MA 25746-25747
40/. CLASON, GEORGE S.. Người giàu có thành Babylon : Cuốn sách làm giàu hiệu
quả / George S. Clason; Hà My dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 242tr; 21cm
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Tóm tắt: Giới thiệu về cách tiết kiệm, buôn bán, làm giàu của người dân thành
Babylon qua những câu chuyện ngụ ngôn, ẩn chứa nhiều bài học, kinh nghiệm quý giá về
quản lí tài chính nhằm đạt được thành công.
+ Môn loại: 332.024 / NG558GI
- Phòng Đọc: DV 61006
- Phòng Mượn: MA 25809-25810
41/. GODFREY, JOLINE. Dạy con về tài chính = Raising financially fit kids / Joline
Godfrey; Nguyễn Tư Thắng dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 206tr. : Ảnh,
bảng; 21cm
Tóm tắt: Chia sẻ những kinh nghiệm, những kỹ năng về quản lý tài chính giúp con
biết cách sử dụng đồng tiền hiệu quả nhất.
+ Môn loại: 332.024 / D112C
- Phòng Đọc: DV 60987
- Phòng Mượn: MA 25771-25772
42/. BERMAN, KAREN. Trí tuệ tài chính = Financial intelligence : Dành cho nhà
quản lí không chuyên về tài chính / Karen Berman, Joe Knight, John Case; Dịch: Thiên
Huy, Nguyễn Trang.... - Tái bản lần 3, bản cập nhật mới nhất. - H. : Công thương, 2022. 333tr.; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách dạy cho bạn cách đọc các bản báo cáo tài chính, chỉ ra những
điểm quan trọng về tài chính trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh. Sách
còn hướng dẫn cách tính toán tỷ lệ hoàn vốn đầu tư, cách ứng dụng trí tuệ tài chính, quản
lý vốn lưu động.
+ Môn loại: 332.1 / TR300T
- Phòng Đọc: DL 20342
- Phòng Mượn: MA 25881-25882
43/. TRẦN PHI QUYÊN. Rón rén gửi tiền tiết kiệm không bằng mạnh dạn đầu tư :
Nghệ thuật quản lý tài chính giúp bạn đầu tư đâu trúng đó / Trần Phi Quyên; Nguyễn Thuỳ
An dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 194tr.; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Make money fearlessly
Tóm tắt: Sách với nội dung sát thực, phong phú, cung cấp tri thức và khơi gợi lòng
can đảm để mọi người đầu tư làm giàu khi chỉ có số vốn nhỏ.
+ Môn loại: 332.6 / R430R
- Phòng Đọc: DV 60981
- Phòng Mượn: MA 25758-25759
44/. PHẠM VĂN NAM. Bậc thầy đầu tư bất động sản : Cuốn sách này chỉ ra con
đường nhanh nhất cho những ai thực sự khát khao trở nên giàu có từ bất động sản / Phạm
Văn Nam. - H. : Thế giới, 2021. - 263tr.; 21cm
Tóm tắt: Cung cấp được những hiểu biết cơ bản nhất về ngành nghề kinh doanh bất
động sản. Điều này không chỉ hữu ích cho các nhà đầu tư bất động sản ở mọi quy mô, nhà
tư vấn và môi giới, nhà quản lí bất động sản, đặc biệt bổ ích cho sinh viên các ngành kinh
tế liên quan đến lĩnh vực bất động sản.
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+ Môn loại: 332.63 / B119TH
- Phòng Đọc: DV 60974
- Phòng Mượn: MA 25744-25745
45/. PHẠM VĂN NAM. 101 Câu hỏi và giải đáp mua bán bất động sản / Phạm Văn
Nam. - H. : Thế giới, 2022. - 415tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách chỉ ra tuyệt chiêu lựa chọn bất động sản để mua bán an toàn và sinh
lời, cách định giá trong bất động sản; Đàm phán mua bán đỉnh cao, cách thức đặt cọc, công
chứng mua bán, giao tiền mua bán, các khoản thuế phí phải nộp...
+ Môn loại: 332.63 / M458TR
- Phòng Đọc: DV 60972
- Phòng Mượn: MA 25740-25741
46/. PHẠM VĂN NAM. 101 Câu hỏi và giải đáp đầu tư bất động sản / Phạm Văn
Nam. - H. : Thế giới, 2022. - 367tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách trình bày những kiến thức cần thiết để bắt đầu việc đầu tư bất động
sản một cách tự tin và hiệu quả nhất. Từ đó, thu được những khoản lợi nhuận bất ngờ.
+ Môn loại: 332.63 / M458TR
- Phòng Đọc: DV 60971
- Phòng Mượn: MA 25738-25739
47/. STEVENS, RITA. Thoát bẫy tâm lý giao dịch trong chứng khoán : Gồng lời
không gồng lỗ / Rita Stevens. - H. : Lao động, 2021. - 393tr. : Hình vẽ, ảnh; 24cm
Tóm tắt: Gồm các vấn đề về tâm lý giao dịch, tâm lý nhà đầu tư khi thắng cuộc, tâm
lý nhà đầu tư khi thua lỗ, xây dựng một tâm lý giao dịch ổn định, một hệ thống đầu tư tài
chính an toàn và phát triển dòng tiền đầu tư bằng nhật ký giao dịch.
+ Môn loại: 332.64 / TH411B
- Phòng Mượn: MA 25883
48/. GRAHAM, BENJAMIN. Nhà đầu tư thông minh : Tác phẩm kinh điển về tư vấn
đầu tư / Benjamin Graham; Lê Quốc Phương dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 642tr. : Bảng,
biểu đồ; 24cm
Tóm tắt: Hướng dẫn việc tiếp nhận và thực hiện một phương châm đầu tư, các
nguyên tắc đầu tư và thái độ của nhà đầu tư, cách đầu tư thông minh vào chứng khoán hay
lĩnh vực tài chính để có được thành công.
+ Môn loại: 332.67 / NH100Đ
- Phòng Đọc: DL 20359
- Phòng Mượn: MA 25909-25910
49/. Tác động của chính sách quản lý rừng đến mức sống dân cư nông thôn tỉnh Quảng
Bình / Trần Thị Tuyết chủ biên, Đào Hoàng Tuấn, Hà Huy Ngọc.... - H. : Khoa học Xã
hội, 2021. - 334tr. : Minh hoạ; 24cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Địa lí Nhân văn
Tóm tắt: Những vấn đề chung về tác động của chính sách quản lý rừng đến mức sống
dân cư nông thôn. Thực trạng tác động của chính sách quản lý rừng đến mức sống dân cư
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nông thôn tỉnh Quảng Bình. Giải pháp hoàn thiện việc thực hiện chính sách quản lý rừng
nhằm nâng cao mức sống dân cư nông thôn tỉnh Quảng Bình.
+ Môn loại: 333.75 / T101Đ
- Phòng Đọc: DL 20349
- Phòng Mượn: MA 25895
50/. Kinh tế năng lượng / Phạm Thị Thu Hà chủ biên, Phan Diệu Hương, Bùi Xuân
Hồi.... - H. : Bách khoa Hà Nội, 2021. - 292tr. : Hình vẽ, bảng; 24m
Tóm tắt: Gồm: Các khái niệm cơ bản, nguồn năng lượng, năng lượng và tăng trưởng
kinh tế, doanh nghiệp năng lượng và môi trường hoạt động của doanh nghiệp, các vấn đề
về giá năng lượng, tài chính doanh nghiệp, những vấn đề cơ bản về đầu tư và đánh giá dự
án đầu tư ngành năng lượng.
+ Môn loại: 333.79 / K312T
- Phòng Đọc: DL 20347
- Phòng Mượn: MA 25889-25890
51/. Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm hướng dẫn ôn tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học:
Theo Chương trình Lý luận chính trị năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dùng cho bậc
đại học chuyên và không chuyên về lý luận chính trị / Tiêu Thị Mỹ Hồng chủ biên, Trần
Thị Thu Huyền, Vũ Thị Thanh Nga.... - H. : Đại học Sư phạm, 2021. - 107tr.; 24cm
Tóm tắt: Gồm những câu hỏi về nhập môn chủ nghĩa xã hội khoa học; sứ mệnh lịch
sử của giai cấp công nhân; chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân
chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh
giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; vấn đề dân tộc, tôn giáo và
gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
+ Môn loại: 335.423 / H250TH
- Phòng Đọc: DL 20473
- Phòng Mượn: MH 13472-13473
52/. Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn Chủ nghĩa xã hội khoa học : Dùng cho sinh viên
đại học không chuyên Lí luận chính trị / Hoàng Chí Bảo chủ biên, Dương Xuân Ngọc, Đỗ
Thị Thạch, Bùi Ngọc Lan. - H. : Đại học Sư phạm, 2021. - 119tr. : Bảng; 24cm
Tóm tắt: Gồm 88 câu hỏi tự luận và gợi ý trả lời học phần Chủ nghĩa xã hội khoa
học về chủ nghĩa xã hội khoa học; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; chủ nghĩa xã
hội và thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã họi
chủ nghĩa; cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp; tầng lớp trong thời kì quá độ lên
chủ nghĩa xã hội; vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội; vấn
đề gia đình trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
+ Môn loại: 335.42 / H561D
- Phòng Đọc: DL 20470
- Phòng Mượn: MH 13466-13467
53/. PHẠM VĂN ĐỨC. Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn Triết học Mác - Lênin :
Dùng cho sinh viên đại học không chuyên Lí luận chính trị / Phạm Văn Đức chủ biên,
Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Anh Tuấn. - H. : Đại học Sư phạm, 2021. - 123tr.; 24cm
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Tóm tắt: Hệ thống câu hỏi tự luận và hướng dẫn trả lời về các chủ đề: Khái luận về
triết học và triết học Mác-Lê nin; chủ nghĩa duy vật biện chứng; chủ nghĩa duy vật lịch sử.
+ Môn loại: 335.43 / H561D
- Phòng Đọc: DL 20472
- Phòng Mượn: MH 13470-13471
54/. ĐINH XUÂN DŨNG. Tìm về cội nguồn Hồ Chí Minh / Đinh Xuân Dũng. - H. :
Nxb. Hà Nội, 2022. - 170tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách phân tích, chỉ ra những thành tựu nổi bật trong sự nghiệp cách mạng
của Đảng ta trong việc kế thừa, phát huy các giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh; Tìm hiểu, diễn
giải tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, văn học, nghệ thuật và phương pháp vận dụng sáng
tạo quan điểm của Người trong xây dựng một nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân
tộc; Đề cập những nghiên cứu chuyên sâu tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục trong lĩnh
vực quân sự.
+ Môn loại: 335.4346 / T310V
- Phòng Đọc: DV 61105
- Phòng Mượn: MH 13391-13392
55/. NGUYỄN THẾ THẮNG. Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn Tư tưởng Hồ Chí
Minh: Dùng cho sinh viên đại học không chuyên Lí luận chính trị / Nguyễn Thế Thắng
chủ biên, Doãn Thị Chín. - H. : Đại học Sư phạm, 2021. - 120tr.; 24cm
Tóm tắt: Hệ thống câu hỏi tư luận và hướng dẫn trả lời về khái niệm, đối tượng,
phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ sở quá trình
hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc
và chủ nghĩa xã hội; về Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước của nhân dân, do nhân dân,
vì nhân dân; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế và về văn hoá, đạo đức, con người.
+ Môn loại: 335.4346 / H561D
- Phòng Đọc: DL 20469
- Phòng Mượn: MH 13464-13465
56/. PISCIONE, DEBORAH PERY. Bí mật của thung lũng Silicon và những bài học
từ thần kỳ kinh tế Hi-Tech / Deborah Pery Piscione; Dịch: Đỗ Thị Thu Trà, Lê Tùng Quân;
Nguyễn Xuân Xanh hiệu đính. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. 355tr.; 23cm
Tóm tắt: Nếu bạn muốn hiểu Thung lũng Silicon là gì, nó hình thành từ những dòng
suối nào, hệ sinh thái của nó là gì, các ý tưởng, giá trị, động lực nào chiếm ngự tâm tư cư
dân của nó, ngay cả lối sống của họ ra sao, thì quyển sách này không thể thiếu.
+ Môn loại: 338.4 / B300M
- Phòng Đọc: DL 20327
- Phòng Mượn: MA 25851-25852
57/. CARLSSON, SVEN. Spotify và những chuyện chưa kể - Hành trình đánh bại
Apple, Google và Amazon trong cuộc đua âm thanh số của nhà sáng lập Daniel Ek / Sven
Carlsson, Jonas Leljonhufvud; Thu Hà dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 410tr; 23cm
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Tóm tắt: Kể lại câu chuyện khởi nghiệp thành công của anh chàng người Thuỵ Điển
Daniel Ek cùng cố vấn tài chính Martin Lorentz đã bỏ dở đại học để thành lập nên Spotify,
đánh chiếm Thung lũng Silicon và ngành công nghệ âm nhạc với hơn 50 triệu bài hát, hơn
một triệu podcast và phủ sóng hơn 90 quốc gia cùng lượng người sử dụng đạt 350 triệu
vào năm 2021.
+ Môn loại: 338.7092 / SP435V
- Phòng Đọc: DL 20326
- Phòng Mượn: MA 25849-25850
340. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT:
58/. PHẠM THỊ THUÝ NGA. Bảo đảm pháp lý thực hiện quyền của lao động di cư
nội địa Việt Nam : Sách chuyên khảo / Phạm Thị Thuý Nga. - H. : Khoa học Xã hội, 2021.
280tr. : Bảng; 21cm
Tóm tắt: Hệ thống các kiến thức về cơ sở lý luận đảm bảo pháp lý thực hiện quyền
của lao động di cư nội địa; thực trạng bảo đảm pháp lý thực hiện quyền của lao động di cư
nội địa ở Việt nam; phương hướng và giải pháp hoàn thiện đảm bảo pháp lý thực hiện
quyền của lao động di cư nội địa ở Việt Nam hiện nay.
+ Môn loại: 344.59701 / B108Đ
- Phòng Đọc: DV 60995
- Phòng Mượn: MA 25787-25788
59/. PHẠM VĂN NAM. 101 câu hỏi và giải đáp pháp lý bất động sản / Phạm Văn
Nam. - H. : Thế giới, 2022. - 347tr.; 21cm
Tóm tắt: Chia sẻ những điều căn bản nhất để hiểu tính cần thiết và quan trọng của
pháp lý khi giao dịch, đầu tư bất động sản. Từ đó, giúp có thêm nhiều kiến thức pháp lý
thực tế để các vụ thương thảo giảm bớt rủi ro hơn.
+ Môn loại: 346.59704 / M458TR
- Phòng Đọc: DV 60973
- Phòng Mượn: MA 25742-25743
60/. Tổng quan tình hình nghiên cứu về pháp luật ở Việt Nam trong hơn 30 năm qua/
Nguyễn Như Phát chủ biên; Phạm Hữu Nghị, Nguyễn Thị Việt Hương, Phan Thanh Hà....
H. : Khoa học Xã hội, 2021. - 648tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Tóm tắt: Trình bày về bối cảnh chính trị, kinh tế, xã hội và quốc tế trong hơn 30 năm
qua và sự tác động của bối cảnh đến tình hình nghiên cứu pháp luật ở Việt Nam. Thành
tựu, cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu và lực lượng nghiên cứu. Đánh giá chung về
tình hình nghiên cứu pháp luật trong hơn 30 năm qua và định hướng phát triển nghiên cứu
pháp luật Việt Nam trong thời gian tới.
+ Môn loại: 349.597 / T455QU
- Phòng Đọc: DV 61086
- Phòng Mượn: MA 25815-25816
360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI:
61/. Công tác xã hội với người nghiện ma tuý : Giáo trình dành cho hệ đại học / Tiêu
Thị Minh Hường, Nguyễn Trung Hải chủ biên, Nguyễn Thị Liên.... - H. : Bách khoa
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Hà Nội, 2020. - 332tr. : Hình vẽ, bảng; 21cm
ĐTTS ghi: Trường Đại học Lao động - Xã hội. Khoa Công tác xã hội
Tóm tắt: Khái quát chung về ma tuý, nghiện ma tuý và người nghiện ma tuý. Tổng
quan về công tác xã hội với người nghiện ma tuý. Trình bày các phương pháp can thiệp
của công tác xã hội với người nghiện ma tuý và một số hoạt động công tác xã hội cơ bản
với người nghiện ma tuý.
+ Môn loại: 362.29 / C455T
- Phòng Đọc: DV 60999
- Phòng Mượn: MA 25795-25796
62/. NGUYỄN THÀNH LONG. Xử lý nước, rác thải, bảo vệ thực vật phòng bệnh ở
nông thôn / Nguyễn Thành Long biên soạn. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 116tr.; 21cm. (Nông nghiệp xanh bền vững)
Tóm tắt: Nội dung xoay quanh các vấn đề về con người và môi trường, nước và tạo
nguồn nước sạch, phân rác và việc xử lý, diệt côn trùng, vệ sinh ở nông thôn, công nghệ
sinh học trong xử lý rác thải và nước thải, sử dụng và bảo quản thuốc bảo vệ thực vật...
+ Môn loại: 363.72 / X550L
- Phòng Đọc: DV 61140
- Phòng Mượn: MA 25823-25824
370. GIÁO DỤC:
63/. Đảm bảo cơ hội học tập và giáo dục cho trẻ em nhập cư tại Thành phố Hồ Chí
Minh / Ngô Minh Oanh chủ biên; Hồ Sỹ Anh, Lê Thị Thu Ba, Huỳnh Minh Nhựt.... - Tp.
Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2021. - 206tr. : Bảng, biểu đồ; 23cm
Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở lý luận về cơ hội học tập và giáo dục của trẻ em nhập cư
tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu kinh của một số nước trên thế giới và một số địa
phương trong nước. Phân tích, đánh giá thực trạng đảm bảo cơ hội học tập và giáo dục của
trẻ em nhập cư và đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh giáo dục cho trẻ nhập cư tại Thành
phố Hồ Chí Minh.
+ Môn loại: 371.82959779 / Đ104B
- Phòng Đọc: DL 20333
- Phòng Mượn: MA 25863-25864
380. THƯƠNG MẠI, PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG VÀ GTVT:
64/. VƯƠNG TRỌNG MINH. Giáo trình Nghiệp vụ vận tải : Dùng cho các lớp đào
tạo lái xe ô tô / Vương Trọng Minh; Nguyễn Thắng Quân... hiệu đính. - Tái bản có sửa
chữa, bổ sung. - H. : Giao thông Vận tải, 2020. - 47tr. : Minh hoạ; 24cm
ĐTTS ghi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam
Tóm tắt: Trang bị những kiến thức cơ bản về vận tải và công tác quản lý nhà nước
đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô; hoạt động vận tải hàng hoá và vận tải hành khách
bằng xe ô tô hiện nay; trách nhiệm của người lái xe và của người kinh doanh vận tải bằng
xe ô tô.
+ Môn loại: 388.3 / GI-108TR
- Phòng Đọc: DL 20367
- Phòng Mượn: MA 25891-25892
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400. NGÔN NGỮ HỌC:
65/. NGUYỄN HOÀNG THANH LY. 612 động từ bất quy tắc và cách dùng các thì
trong tiếng Anh = 612 irregular verbs and uses of tenses in English : Tổng hợp hầu như
đầy đủ các động từ bất quy tắc trong tiếng Anh / Nguyễn Hoàng Thanh Ly, Minh Luận. H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 176tr.; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu 612 động từ bất qui tắc và hướng dẫn cách dùng các thì trong
tiếng Anh kèm theo bài tập thực hành.
+ Môn loại: 428.2 / S111TR
- Phòng Đọc: DV 61007
- Phòng Mượn: MB 8534-8535
66/. Chinh phục kỹ năng Viết văn tiếng Hoa toàn tập : Cẩm nang viết văn dành cho
học viên tự nâng cao trình độ / Nguyễn Đình Phức chủ biên; Trương Gia Quyền, Mai Thu
Hoài, Tô Phương Cường.... - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2022. - 307tr.; 24cm
Tóm tắt: Sách hướng dẫn phương pháp viết câu, viết đoạn văn, thuật lại văn bản và
thực hành viết các văn bản ứng dụng bằng tiếng Hoa như viết thư, viết văn miêu tả, lập kế
hoạch, báo cáo, thư từ...
+ Môn loại: 495.17 / CH312PH
- Phòng Đọc: DL 20407
- Phòng Mượn: MB 8586-8587
67/. Học tiếng Hoa dùng từ không sợ sai / Trương Gia Quyền chủ biên; Tô Phương
Cường, Nguyễn Thị Thu Hằng, Huỳnh Thị Chiêu Quyên. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn Nghệ, 2020. - 376tr.; 24cm
Tóm tắt: Sách hệ thống lại các ngữ nghĩa, cách dùng của một từ tiếng Hoa qua các
phương pháp so sánh, đối chiếu, ví dụ minh hoạ, hình ảnh sinh động, phiên âm rõ ràng và
bài tập vận dụng kiến thức.
+ Môn loại: 495.17 / H419T
- Phòng Đọc: DL 20406
- Phòng Mượn: MB 8584-8585
68/. LÊ MINH QUỐC. Văn hoá Việt nhìn từ tiếng Việt - Chơi chữ, chanh chua, chan
chát chữ / Lê Minh Quốc. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 293tr.;
21cm
Tóm tắt: Trình bày những nghiên cứu ngôn ngữ tiếng Việt với đa tầng ngữ nghĩa
thông qua những điển tích, cách dụng chữ từ xưa đến nay trong ca dao, văn hoá ẩm thực,
sinh hoạt giao tiếp thường ngày, từ môi trường thi cử đến chợ búa và cả thói hư tật xấu.
+ Môn loại: 495.922 / V115H
- Phòng Đọc: DV 61085
- Phòng Mượn: MB 8556-8557
69/. LÊ MINH QUỐC. Văn hoá Việt nhìn từ tiếng Việt - Dích dắc, dặt dịu, dư dí
dỏm/ Lê Minh Quốc. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 280tr.;
21cm
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Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện về ngôn ngữ tiếng Việt, đồng thời lồng vào
đó những vấn đề về văn hoá, lịch sử, thời sự. Nhờ đó, cảm nhận được sự sống động, thiết
thực cũng như thấy được hồn cốt của ngôn ngữ.
+ Môn loại: 495.922 / V115H
- Phòng Đọc: DV 61083
- Phòng Mượn: MB 8552-8553
70/. LÊ MINH QUỐC. Văn hoá Việt nhìn từ tiếng Việt - Lưỡi lươn lẹo, lẹ làng, lắt
léo / Lê Minh Quốc. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 315tr.; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện về ngôn ngữ tiếng Việt, đồng thời lồng vào
đó những vấn đề về văn hoá, lịch sử, thời sự. Nhờ đó, cảm nhận được sự sống động, thiết
thực cũng như thấy được hồn cốt của ngôn ngữ.
+ Môn loại: 495.922 / V115H
- Phòng Đọc: DV 61084
- Phòng Mượn: MB 8554-8555
71/. NGUYỄN VĂN HIỆP. Xác lập cơ sở lí thuyết cho việc biên soạn cú pháp tiếng
Việt / Nguyễn Văn Hiệp. - H. : Đại học Sư phạm, 2021. - 311tr. : Bảng; 24cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Ngôn ngữ học
Tóm tắt: Giới thiệu những đặc điểm loại hình của tiếng Việt chi phối đến cơ cấu ngữ
pháp tiếng Việt. Nêu những vấn để lí luận của lịch sử nghiên cứu cú pháp tiếng Việt. Trật
tự từ, vai trò của hư từ. các bình diện nghiên cứu của câu tiếng Việt, nhìn từ quan điểm
truyền thống, quan điểm của ngữ pháp chức năng và ngôn ngữ học tri nhận.
+ Môn loại: 495.9225 / X101L
- Phòng Đọc: DL 20409
- Phòng Mượn: MB 8590-8591
500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC:
72/. NGUYỄN VÂN ANH. Hấp phụ - hoá keo / Nguyễn Vân Anh, Nguyễn Thu Hà
chủ biên, Cao Hồng Hà. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2021. - 248tr. : Minh hoạ; 24cm
Tóm tắt: Trình bày một cách có hệ thống những kiến thức hoá lý căn bản của phần
hấp phụ và hoá keo, làm cơ sở cho sự phát triển của công nghệ hấp phụ - hoá keo.
+ Môn loại: 541 / H123PH
- Phòng Đọc: DL 20420
- Phòng Mượn: MC 6210-6211
73/. DAVEY, OWEN. Những điều chưa biết về... bạch tuộc : Dành cho trẻ em từ 6
tuổi trở lên / Owen Davey; Thuỳ Dương dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 0tr.; 0cm. - (Tú
sách Bách khoa tri thức)
Tóm tắt: Bạn có biết rằng bạch tuộc có đến ba trái tim và những bộ não hình chiếc
bánh doughnut không? Hay chúng đặc biệt thông minh, một số cá thể còn biết sử dụng cả
công cụ nữa? Với hơn 300 loài bạch tuộc khác nhau, có quá nhiều điều kỳ thú đang đón
chờ chúng ta khám phá.
+ Môn loại: 594 / NH556Đ
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610. Y HỌC VÀ SỨC KHOẺ:
74/. PERLMUTTER, DAVID. IQ vượt trội: Giúp con phát triển não bộ và nâng cao
trí thông minh / David Perlmutter, Carol Colman; Hồ Thu Phương dịch. - H. : Dân trí,
2021. - 332tr.; 23cm
Tến sách tiếng Anh: Raise a smarter child by kindergarten: Raise IQ by up to 30
points
Tóm tắt: Mô tả những đột phá khoa học mới nhất về sự phát triển não bộ và giải
thích cách bạn có thể sử dụng thông tin này để giúp con mình; Cung cấp các hoạt động cụ
thể được thiết kế để rèn luyện trí não, cũng như hướng dẫn xem TV, chơi trò chơi điện tử
và sử dụng máy vi tính đúng cách; Cho bạn thấy mọi điều cần biết về chế độ dinh dưỡng
giúp cải thiện não bộ;Cảnh báo về những đồ vật có hại thường gặp trong nhà, tại trường
học và ở sân chơi, những thứ có thể gây hại cho một bộ não đang phát triển, đồng thời chỉ
bạn cách giúp trẻ tránh xa hết mức có thể khỏi những chất độc ấy.
+ Môn loại: 612.8 / I-313V
- Phòng Đọc: DL 20428
- Phòng Mượn: ME 8711-8712
75/. TỪ TỪ. Giảm cân hiệu quả bằng tâm lý / Từ Từ; Trần Giang Sơn dịch. - H. :
Nxb. Hà Nội, 2021. - 247tr.; 21cm
Tóm tắt: Gồm một số bài viết về trước khi giảm cân, hành trình giảm cân và thời
khắc tỉnh ngộ quản lý tâm trạng và đứa trẻ nội tâm để giảm cân của tác giả, cùng một số
câu chuyện thực tế về giảm cân kết hợp liệu pháp tâm lý giúp giảm cân hiệu quả.
+ Môn loại: 613.2 / GI-104C
- Phòng Đọc: DV 61030
- Phòng Mượn: ME 8658-8659
76/. GILBERT, SARAH. Vaxxers - Câu chuyện về cuộc đua phát triển Vacxin chống
Covid-19 / Sarah Gilbert, Catherine Green; Thanh Loan, Hải Minh...dịch. - H. : Thế giới,
2021. - 355tr.; 23cm
Tóm tắt: Sách kể lại câu chuyện đầy lay động và truyền cảm hứng do hai tác giả,
cũng là nhà nghiên cứu đã tạo ra vắc xin Oxford-AstraZeneca, hé mở cho chúng ta cái nhìn
cận cảnh về công việc thầm lặng mà phi thường của các nhà khoa học.
+ Môn loại: 615 / V111C
- Phòng Đọc: DL 20426
- Phòng Mượn: ME 8707-8708
77/. SACKS, OLIVER. Người đàn ông tưởng nhầm vợ mình là cái mũ và những ca
bệnh tâm lý thần kinh hiếm gặp / Oliver Sacks; Trà Mi dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 373tr.;
21cm
Tên sách tiếng Anh: The man who mistook his wife for a hat
Tóm tắt: Kể lại câu chuyện của những bệnh nhân mắc chứng rối loạn thần kinh kỳ
lạ, những bệnh nhân mất trí nhớ và không còn khả năng nhận biết người hay đồ đạc thông
thường nhưng lại bộc lộ năng khiếu đặc biệt với nghệ thuật hoặc toán học.
+ Môn loại: 616.8 / NG558Đ
- Phòng Đọc: DV 61036
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- Phòng Mượn: ME 8670-8671
78/. NGUYỄN QUANG KIÊN. 28 ngày cai nghiện smartphone / Nguyễn Quang
Kiên. - H. : Dân trí, 2021. - 256tr.; 20cm
Tóm tắt: Sách gồm 28 chiến lược rèn luyện kèm theo 118 bài tập thực hành giúp bạn
bớt phụ thuộc vào điện thoại thông minh, cai nghiện game online và mạng xã hội, quản lý
thời gian, tăng động lực và sức tập trung, cải thiện sức khoẻ, tinh thần và mối quan hệ.
+ Môn loại: 616.85 / H103M
- Phòng Đọc: DV 61033
- Phòng Mượn: ME 8664-8665
620. KỸ THUẬT:
79/. NGUYỄN VĂN KHANG. Cơ học kỹ thuật : Dùng cho sinh viên đại học và cao
đẳng kỹ thuật / Nguyễn Văn Khang. - Tái bản lần thứ 3 có sửa chữa và bổ sung. - H. : Giáo
dục, 2021. - 427tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm
Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về tĩnh học vật rắn, động học vật rắn và
động lực học vật rắn.
+ Môn loại: 620.1 / C460H
- Phòng Đọc: DL 20445
- Phòng Mượn: MD 9974-9975
80/. Hướng dẫn kỹ thuật sửa chữa điện nhà : Sử dụng trong các trường trung cấp và
dạy nghề / Âu Chí Bách chủ biên, Sầm Khải Trung phó chủ biên, Giả Cương Trọng...;
Nguyễn Văn Chử dịch; Bùi Đức Hùng hiệu đính. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2021. - 227tr.:
Minh hoạ; 24cm
Tóm tắt: Hướng dẫn kỹ thuật sửa chữa đồ điện nhà công suất nhỏ phạm vi nhà ở,
nhà bếp, nhà tắm, vệ sinh, chăm sóc sức khoẻ, bếp điện từ và lò vi sóng.
+ Môn loại: 621.31 / H561D
- Phòng Đọc: DL 20447
- Phòng Mượn: MD 9978-9979
81/. DƯƠNG NGỌC HUYỀN. Pin mặt trời - Nguyên lý và ứng dụng / Dương Ngọc
Huyền, Đặng Đình Thống, Đặng Thị Việt Đức. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2021. - 227tr. :
Minh hoạ; 24cm
Tóm tắt: Trình bày nguồn gốc và các đặc trưng về nguồn năng lượng mặt trời; pin
mặt trời; nguồn điện mặt trời; thiết kế và lắp đặt hệ nguồn điện mặt trời; các thiết bị điện
tử trong hệ nguồn điện pin mặt trời; phân tích kinh tế dự án năng lượng mặt trời; tác động
môi trương, xử lý và tái chế pin mặt trời.
+ Môn loại: 621.31 / P311M
- Phòng Đọc: DL 20443
- Phòng Mượn: MD 9970-9971
82/. NGUYỄN ĐỨC QUANG. Tăng cường truyền nhiệt / Nguyễn Đức Quang. - H.
Bách khoa Hà Nội, 2021. - 247tr. : Minh hoạ; 24cm
Tóm tắt: Trình bày vai trò và ý nghĩa của tăng cường truyền nhiệt; các phương pháp
tăng cường truyền nhiệt; đánh giá hiệu quả tăng cường truyền nhiệt một pha và hai pha;
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tăng cường truyền nhiệt sử dụng ống làm cánh; tăng cường truyền nhiệt sử dụng tấm và
cánh; bám bẩn trên bề mặt được tăng cường truyền nhiệt.
+ Môn loại: 621.402 / T116C
- Phòng Đọc: DL 20444
- Phòng Mượn: MD 9972-9973
83/. TRẦN KIỆN KIỆN. Sửa chữa động cơ ô tô / Trần Kiện Kiện, Trương Đông Sơn,
Hoàng Khang Quân; Trần Giang Sơn dịch; Hoàng Thăng Bình hiệu đính. - H. : Bách khoa
Hà Nội, 2021. - 367tr.; 24cm. - (Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại ; T.3)
Tóm tắt: Gồm 11 bài thực hành kết hợp giữa phần lí thuyết và phần thực hành về
kiến thức chẩn đoán, sửa chữa sự cố động cơ phát ra tiếng kêu lạ; Kiểm tra và khắc phục
sự cố của hệ thống làm mát động cơ, hệ thống bôi trơn động cơ; Kiểm tra và sửa chữa đèn
báo sự cố động cơ...
+ Môn loại: 629.25 / S550CH
- Phòng Đọc: DL 20448
- Phòng Mượn: MD 9980-9981
84/. MẠC QUÂN. Sửa chữa điện ô tô / Mạc Quân, Lý Xuân, Thành Hán Phương;
Trần Giang Sơn dịch; Hoàng Thăng Bình hiệu đính. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2021. 275tr.; 24cm. - (Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại ; T.5)
Tóm tắt: Hướng dẫn cách chẩn đoán, sửa chữa sự cố đèn báo nạp luôn sáng, máy
khởi động không quay, điện không thể nâng hạ, điều chỉnh gương gập điện, cần gạt nước
không hoạt động, đèn pha không sáng, còi xe không kêu, đồng hồ tốc độc xe không làm
việc, điều hoà không khí không lạnh, đèn xi nhanh không nháy.
+ Môn loại: 629.2 / S550CH
- Phòng Đọc: DL 20446
- Phòng Mượn: MD 9976-9977
85/. VƯƠNG TRỌNG MINH. Giáo trình Cấu tạo và sửa chữa thông thường xe ô tô:
Dùng cho các lớp đào tạo lái xe ô tô / Vương Trọng Minh; Nguyễn Thắng Quân...hiệu
đính. - H. : Giao thông Vận tải, 2020. - 95r. : Minh hoạ; 24cm
ĐTTS ghi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu chung về động cơ, cấu tạo gầm xe, hệ thống điện, các hệ thống
an toàn chủ động trang bị trên xe, hệ thống tự chẩn đoán và các hư hỏng thông thường, nội
quy xưởng và kỹ thuật an toàn sử dụng đồ nghề, sửa chữa và bảo dưỡng kỹ thuật xe ô tô.
+ Môn loại: 629.28 / GI-108TR
- Phòng Đọc: DL 20369
- Phòng Mượn: MD 9966-9967
630. NÔNG NGHIỆP:
86/. NGUYỄN THÀNH LONG. Kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản và
các công nghệ sau thu hoạch lúa / Nguyễn Thành Long biên soạn. - H. : Nxb. Hà Nội,
2022. - 72tr.; 21cm. - (Nông nghiệp xanh bền vững)
Tóm tắt: Hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây lúa tăng năng suất, giảm tổn thất
sau thu hoạch và nâng cao chất lượng sản phẩm.
+ Môn loại: 633.1 / K600TH
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- Phòng Đọc: DV 61143
- Phòng Mượn: MF 4062-4063
87/. NGUYỄN PHƯỚC TUYÊN. Cách trồng giống sen lấy hạt / Nguyễn Phước
Tuyên, Trần Thị Mai. - H. : Nông nghiệp, 2021. - 39tr.; 21cm. - (Chương trình "1001 cách
làm ăn")
Tóm tắt: Giới thiệu đặc điểm sinh thái và nguồn gốc; Giá trị dinh dưỡng và y học;
Vị trí, giá trị của cây sen; Đất trồng và thời gian sinh trưởng của cây sen; Kĩ thuật canh
tác, sơ chế hạt sen và trà tim sen.
+ Môn loại: 633.3 / C102TR
- Phòng Đọc: DV 61148
- Phòng Mượn: MF 4071-4072
88/. NGUYỄN THÀNH LONG. Kỹ thuật trồng, chăm sóc cho năng suất cao - Cam,
quýt, bưởi, táo, na, hồng / Nguyễn Thành Long biên soạn. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. 104tr.; 21cm. - (Nông nghiệp xanh bền vững)
Tóm tắt: Tìm hiểu một số kiến thức về kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh
cho cam, quýt, bưởi, táo, na, hồng.
+ Môn loại: 634 / K600TH
- Phòng Đọc: DV 61141
- Phòng Mượn: MF 4058-4059
89/. Cách trồng cây mắc ca / Võ Tuấn, Huỳnh Ngọc Huy, Đỗ Thành Ơn, Nguyễn Lân
Hùng. - H. : Nông nghiệp, 2021. - 47tr.; 21cm. - (Chương trình "1001 cách làm ăn")
Tóm tắt: Tổng quan về cây mắc ca, đặc điểm sinh học của cây mắc ca, giống và vấn
đề nguồn giống, xây dựng vườn cây, chăm sóc vườn cây, thu hoạch và bảo quản hạt.
+ Môn loại: 634.5 / C102TR
- Phòng Đọc: DV 61146
- Phòng Mượn: MF 4067-4068
90/. NGUYỄN THÀNH LONG. Kỹ thuật trồng, chăm sóc cho năng suất cao - Cà
chua, cà tím, khoai tây, ngô đậu / Nguyễn Thành Long biên soạn. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022.
- 116tr.; 21cm. - (Nông nghiệp xanh bền vững)
Tóm tắt: Tìm hiểu về kỹ thuật trồng, chăm sóc và một số giống cà chua, cà tím, khoai
tây, ngô, đậu. Phương pháp nhận biết một số bệnh phổ biến và những loại thuốc phòng trừ
bệnh cho vườn.
+ Môn loại: 635 / K600TH
- Phòng Đọc: DV 61142
- Phòng Mượn: MF 4060-4061
91/. NGUYỄN THẾ NHUẬN. Cách trồng, chăm sóc các loại hoa cúc cắt cành /
Nguyễn Thế Nhuận, Tưởng Thị Lý, Nguyễn Đăng Nghĩa. - H. : Nông nghiệp, 2021. - 39tr.;
21cm. - (Chương trình "1001 cách làm ăn")
Tóm tắt: Giới thiệu chung về cây hoa cúc; Phạm vi và điều kiện áo dụng; Cách trồng,
chăm sóc hoa cúc cắt cành.
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+ Môn loại: 635.9 / C102TR
- Phòng Đọc: DV 61147
- Phòng Mượn: MF 4069-4070
92/. Cách chăn nuôi giống Vịt chuyên thịt CT / Nguyễn Quý Khiêm chủ biên, Phùng
Đức Tiến, Vũ Đức Cảnh.... - H. : Nông nghiệp, 2021. - 43tr.; 21cm. - (Chương trình "1001
cách làm ăn")
Tóm tắt: Giới thiệu giống vịt chuyên thịt CT; Chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi; Kỹ
thuật chăm sóc nuôi dưỡng; Vệ sinh thú y phòng bệnh.
+ Môn loại: 636.5 / C102CH
- Phòng Đọc: DV 61145
- Phòng Mượn: MF 4065-4066
93/. LA THANH TÙNG. Cách nuôi cà cuống / La Thanh Tùng, Mai Đình Yên,
Nguyễn Lân Hùng. - H. : Nông nghiệp, 2021. - 51tr.; 21cm. - (Chương trình "1001 cách
làm ăn")
Tóm tắt: Giới thiệu hình thái, cấu tạo và đặc điểm sinh học của cà cuống. Kỹ thuật
nuôi cà cuống: môi trường, khí hậu, thức ăn, nguồn giống, chăm sóc, thu hoạch.
+ Môn loại: 638 / C102N
- Phòng Đọc: DV 61149
- Phòng Mượn: MF 4073-4074
94/. PHẠM VĂN KHÁNH. Cách nuôi cá lóc thịt / Phạm Văn Khánh. - H. : Nông
nghiệp, 2021. - 47tr.; 21cm. - (Chương trình "1001 cách làm ăn")
Tóm tắt: Gồm: Một số đặc điểm sinh học các loài cá lóc đang nuôi phổ biến, kỹ thuật
sản xuất cá lóc, kỹ thuật nuôi cá lóc, phòng và trị bệnh cho cá lóc nuôi.
+ Môn loại: 639.3 / C102N
- Phòng Đọc: DV 61150
- Phòng Mượn: MF 4075-4076
95/. PHẠM VĂN KHÁNH. Cách nuôi cá ao nước ngọt / Phạm Văn Khánh. - H. :
Nông nghiệp, 2021. - 63tr.; 21cm. - (Chương trình "1001 cách làm ăn")
Tóm tắt: Gồm: Chuẩn bị ao nuôi, giống loài cá thả nuôi, nuôi ghép các loài cá trong
ao, những bệnh cá thường gặp và cách phòng trị.
+ Môn loại: 639.3 / C102N
- Phòng Đọc: DV 61151
- Phòng Mượn: MF 4077-4078
640. QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH:
96/. TỪ TỪ. Hiểu trẻ thay vì kiểm soát trẻ : Bút ký nuôi dạy con của một chuyên gia
tư vấn tâm lý / Từ Từ; Trần Giang Sơn dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 298tr.; 21cm
Tóm tắt: Chia sẻ những kinh nghiệm, phương pháp nuôi dạy con cái: Nhận thức rõ
quyền lực và trách nhiệm của người mẹ, tâm lý mẹ càng lành mạnh thì con trưởng thành
càng vui vẻ, hoàn thiện bản thân, trở thành tấm gương cho con; Sự thấu hiểu, thông cảm,
chấp nhận, ngưỡng mộ, cách làm cho bản thân và con trẻ đều nhận được dưỡng chất và
trưởng thành.
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+ Môn loại: 649 / H309TR
- Phòng Đọc: DV 61018
- Phòng Mượn: ME 8632-8633
97/. TOUGH, PAUL. Điều gì làm nên thành công của trẻ : Sự bền bỉ, trí tò mò và sức
mạnh tiềm ẩn của nhân cách / Paul Tough; Thảo Nguyên, Tuấn Trương dịch. - H. : Dân
trí, 2021. - 264tr.; 23cm
Tóm tắt: Đưa ra và lý giải những vấn đề có tác động đến quá trình hình thành nhân
cách của trẻ, những yếu tố có thể giúp trẻ cố gắng hơn, thành công hơn trong cuộc sống.
+ Môn loại: 649 / Đ309G
- Phòng Đọc: DL 20425
- Phòng Mượn: ME 8705-8706
98/. CHU VINH TÂN. Yêu con như thế là vừa đủ - Làm gì khi con lắm chuyện :
Cẩm nang nuôi dạy trẻ 2-3 tuổi / Chu Vinh Tân, Tôn Vân Hiếu, Lý Yến; Bích Chuyên
dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 197tr.; 21cm. - (Sách best seller dành cho cha mẹ)
Tên sách tiếng Anh: Parenting with love and wisdom
Tóm tắt: Trẻ 2-3 tuổi đã bắt đầu có những bước phát triển đầu tiên về nhận thức,
tính cách, cũng như tâm sinh lý. Bé bắt đầu tò mò, thích khám phá bản thân và mọi thứ
xung quanh.. Sách sẽ mang đến cho các bậc cha mẹ những lời khuyên hữu ích và thiết
thực, để cha mẹ vững bước và đồng hành cùng con trên con đường học làm người.
+ Môn loại: 649 / Y606C
- Phòng Đọc: DV 61040
- Phòng Mượn: ME 8681-8682
99/. CHU VINH TÂN. Yêu con như thế là vừa đủ - Làm sao để con nghe lời : Cẩm
nang nuôi dạy trẻ 3-4 tuổi / Chu Vinh Tân, Tôn Vân Hiếu, Lý Yến; Bích Chuyên dịch. H. : Hồng Đức, 2022. - 189tr.; 21cm. - (Sách best seller dành cho cha mẹ)
Tên sách tiếng Anh: Parenting with love and wisdom
Tóm tắt: Trẻ 3-4 tuổi đã bắt đầu có những bước phát triển đầu tiên về nhận thức,
tính cách, cũng như tâm sinh lý. Bé bắt đầu tò mò, thích khám phá bản thân và mọi thứ
xung quanh, thường xuyên đặt câu hỏi. Sách sẽ mang đến cho các bậc cha mẹ những lời
khuyên hữu ích và thiết thực, để cha mẹ vững bước và đồng hành cùng con trên con
đường học làm người.
+ Môn loại: 649 / Y606C
- Phòng Đọc: DV 61041
- Phòng Mượn: ME 8683-8684
100/. CHU VINH TÂN. Yêu con như thế là vừa đủ - Cứ để con ngốc nghếch : Cẩm
nang nuôi dạy trẻ 4-5 tuổi / Chu Vinh Tân, Tôn Vân Hiếu, Lưu Tú Anh; Ngọc San dịch. H. : Hồng Đức, 2022. - 215tr.; 21cm. - (Sách best seller dành cho cha mẹ)
Tên sách tiếng Anh: Parenting with love and wisdom
Tóm tắt: Trẻ 4-5 tuổi đã bắt đầu có những bước phát triển đầu tiên về nhận thức,
tính cách, cũng như tâm sinh lý. Bé bắt đầu tò mò, thích khám phá bản thân và mọi thứ
xung quanh, thường xuyên đặt câu hỏi. Sách sẽ mang đến cho các bậc cha mẹ những lời
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khuyên hữu ích và thiết thực, để cha mẹ vững bước và đồng hành cùng con trên con
đường học làm người.
+ Môn loại: 649 / Y606C
- Phòng Đọc: DV 61042
- Phòng Mượn: ME 8685-8686
101/. CHU VINH TÂN. Yêu con như thế là vừa đủ - Cho con tự lập : Cẩm nang
nuôi dạy trẻ 5-6 tuổi / Chu Vinh Tân, Tôn Vân Hiếu, Lưu Tú Anh; Linh Anh dịch. - H. :
Hồng Đức, 2022. - 215tr.; 21cm. - (Sách best seller dành cho cha mẹ)
Tên sách tiếng Anh: Parenting with love and wisdom
Tóm tắt: Trẻ 5-6 tuổi đã bắt đầu có những bước phát triển đầu tiên về nhận thức,
tính cách, cũng như tâm sinh lý. Bé bắt đầu tò mò, thích khám phá bản thân và mọi thứ
xung quanh, thường xuyên đặt câu hỏi. Sách sẽ mang đến cho các bậc cha mẹ những lời
khuyên hữu ích và thiết thực, để cha mẹ vững bước và đồng hành cùng con trên con
đường học làm người.
+ Môn loại: 649 / Y606C
- Phòng Đọc: DV 61043
- Phòng Mượn: ME 8687-8688
102/. CHU VINH TÂN. Yêu con như thế là vừa đủ: Con vào lớp 1 : Cẩm nang nuôi
dạy trẻ lớp 1 / Chu Vinh Tân, Tôn Vân Hiếu, Lưu Tú Anh; Linh Anh dịch. - H. : Hồng
Đức, 2022. - 207tr.; 21cm. - (Sách best seller dành cho cha mẹ)
Tên sách tiếng Anh: Parenting with love and wisdom
Tóm tắt: Thông qua những tình huống cụ thể và gần gũi, sách cung cấp cho các bậc
cha mẹ những phương pháp nuôi dạy con đúng đắn và khoa học, tránh xa những ngộ
nhận hay quan điểm sai lầm mà nhiều người thường mắc phải khi con vào lớp 1.
+ Môn loại: 649 / Y606C
- Phòng Đọc: DV 61044
- Phòng Mượn: ME 8689-8690
103/. CHU VINH TÂN. Yêu con như thế là vừa đủ: Giúp con bảo vệ bản thân :
Cẩm nang nuôi dạy trẻ lớp 2 / Chu Vinh Tân, Tôn Vân Hiếu, Lưu Tú Anh; Ngọc San
dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 207tr.; 21cm. - (Sách best seller dành cho cha mẹ)
Tên sách tiếng Anh: Parenting with love and wisdom
Tóm tắt: Thông qua những tình huống cụ thể và gần gũi, sách cung cấp cho các bậc
cha mẹ những phương pháp nuôi dạy con đúng đắn và khoa học, tránh xa những ngộ
nhận hay quan điểm sai lầm mà nhiều người thường mắc phải khi con vào lớp 2.
+ Môn loại: 649 / Y606C
- Phòng Đọc: DV 61045
- Phòng Mượn: ME 8691-8692
104/. CHU VINH TÂN. Yêu con như thế là vừa đủ - Điểm số không quan trọng :
Cẩm nang nuôi dạy trẻ lớp 3 / Chu Vinh Tân, Tôn Vân Hiếu, Lưu Tú Anh; Ngọc San
dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 223tr.; 21cm. - (Sách best seller dành cho cha mẹ)
Tên sách tiếng Anh: Parenting with love and wisdom
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Tóm tắt: Thông qua những tình huống cụ thể và gần gũi, sách cung cấp cho các bậc
cha mẹ những phương pháp nuôi dạy con đúng đắn và khoa học, tránh xa những ngộ
nhận hay quan điểm sai lầm mà nhiều người thường mắc phải.
+ Môn loại: 649 / Y606C
- Phòng Đọc: DV 61046
- Phòng Mượn: ME 8693-8694
105/. CHU VINH TÂN. Yêu con như thế là vừa đủ: Tâm sự cùng con : Cẩm nang
nuôi dạy trẻ lớp 4 / Chu Vinh Tân, Tôn Vân Hiếu, Lưu Tú Anh; Linh Anh dịch. - H. :
Hồng Đức, 2022. - 223tr.; 21cm. - (Sách best seller dành cho cha mẹ)
Tên sách tiếng Anh: Parenting with love and wisdom
Tóm tắt: Trình bày lý thuyết, tâm thế và cách xử trí những vấn đề nổi cộm của lứa
tuổi này thông qua những tình huống thực tiễn, cũng như bàn về những mục tiêu phát
triển của bé lớp bốn.
+ Môn loại: 649 / Y606C
- Phòng Đọc: DV 61047
- Phòng Mượn: ME 8695-8696
106/. CHU VINH TÂN. Yêu con như thế là vừa đủ - Cái tôi lành mạnh Lớp 5 : Cẩm
nang nuôi dạy trẻ lớp 5 / Chu Vinh Tân, Tôn Vân Hiếu, Lưu Tú Anh; Ngọc San dịch. H. : Hồng Đức, 2022. - 207tr.; 21cm. - (Sách best seller dành cho cha mẹ)
Tên sách tiếng Anh: Parenting with love and wisdom
Tóm tắt: Thông qua những tình huống cụ thể và gần gũi, sách cung cấp cho các bậc
cha mẹ những phương pháp nuôi dạy con đúng đắn và khoa học, tránh xa những ngộ
nhận hay quan điểm sai lầm mà nhiều người thường mắc phải khi con vào lớp 5.
+ Môn loại: 649 / Y606C
- Phòng Đọc: DV 61048
- Phòng Mượn: ME 8697-8698
107/. CHU VINH TÂN. Yêu con như thế là vừa đủ - Giúp con trưởng thành : Cẩm
nang nuôi dạy trẻ lớp 6 / Chu Vinh Tân, Tôn Vân Hiếu, Lưu Tú Anh; Ngọc San dịch. H. : Hồng Đức, 2022. - 199tr.; 21cm. - (Sách best seller dành cho cha mẹ)
Tên sách tiếng Anh: Parenting with love and wisdom
Tóm tắt: Thông qua những tình huống cụ thể và gần gũi, sách cung cấp cho các bậc
cha mẹ những phương pháp nuôi dạy con đúng đắn và khoa học, tránh xa những ngộ
nhận hay quan điểm sai lầm mà nhiều người thường mắc phải khi con vào lớp 6.
+ Môn loại: 649 / Y606C
- Phòng Đọc: DV 61049
- Phòng Mượn: ME 8699-8700
108/. LÊ TIỂU MY. Mái nhà của con / Lê Tiểu My. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp
Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 122tr.; 18cm
Tóm tắt: Sách như một quyển cẩm nang nhỏ cho những người chuẩn bị làm cha.
Trình bày những thông tin về sức khoẻ sinh sản ai cũng nên biết, những kinh nghiệm từ
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một bác sĩ trong nghề sinh sản qua nhiều năm điều trị, chăm sóc, khuyên bảo cho các cặp
vợ chồng.
+ Môn loại: 649 / M103NH
- Phòng Mượn: ME 8754-8755
109/. NGÔ CAN LÂM. Con cái tự giác, cha mẹ yên tâm : 7 bí kíp dạy con tự quản lý
bản thân / Ngô Can Lâm, Đặng Tiểu Ba; Phạm Thuỳ Linh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. :
Lao động - Xã hội, 2021. - 307tr.; 23cm
Tóm tắt: Giáo dục cuộc sống của con cái bắt đầu từ bài học va vấp đầu tiên; Động
viên con rèn luyện lòng can đảm; Phương thức giáo dục tốt nhất chính là để trẻ tự giáo dục
bản thân rèn luyện trí thông minh từ những trò chơi và cách giải quyết vấn đề.
+ Môn loại: 649 / C430C
- Phòng Đọc: DL 20424
- Phòng Mượn: ME 8703-8704
110/. KLEINDIENST, ANNE CLAIRE. Làm sao để con thôi ngang bướng? : Cùng
con trưởng thành bằng phương pháp kỷ luật tích cực của cha mẹ Pháp / Anne Claire
Kleindienst; Lynda Corazza minh hoạ; Huy Minh dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 191tr.;
24cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Petit décodeur illustré de l''enfant en crise
Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp kỷ luật tích cực của cha mẹ Pháp thông qua các
câu chuyện hài hước, hình ảnh sinh động và dễ hiểu.
+ Môn loại: 649 / L104S
- Phòng Đọc: DL 20438
- Phòng Mượn: ME 8721-8722
650. QUẢN LÝ VÀ CÁC DỊCH VỤ PHỤ TRỢ:
111/. LÊ MAI ANH. Hãy để thương hiệu của bạn cất lời = Your brand talks / Lê Mai
Anh. - Tái bản lần 1. - H. : Thế giới, 2021. - 185tr. : Minh hoạ; 21cm
Tóm tắt: Những hướng dẫn tư duy về thương hiệu cá nhân được khẳng định qua ý
chí, năng lực thành công thể hiện trong công việc, trong cuộc sống.
+ Môn loại: 650.1 / H112Đ
- Phòng Mượn: MA 25764
112/. CLARK, DORIE. Khác biệt : Để có được ý tưởng tuyệt vời và ai cũng đồng
thuận / Dorie Clark; Nguyễn Ngọc Hân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Thế giới, 2021. - 294tr.;
21cm
Tên sách tiếng Anh: Stand out: How to find your breakthrough idea and build a
following around it
Tóm tắt: Giải mã từng bước quá trình mà các nhà lãnh đạo thành công đã sử dụng
để tìm tòi ra ý tưởng bứt phá. Cách thu hút người ủng hộ ý tưởng qua mở rộng mạng lưới
quan hệ, thu hút khán giả, xây dựng cộng đồng và lãnh đạo tư tưởng từ lý thuyết đến thực
tiễn.
+ Môn loại: 650.1 / KH101B
- Phòng Đọc: DV 61002
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- Phòng Mượn: MA 25801-25802
113/. FISHER, MARK. Tư duy như triệu phú / Mark Fisher, Mare Allen; Thế Anh
dịch. - H. : Hồng Đức, 2021. - 151tr.; 21cm
Tóm tắt: Giúp bạn học được cách loại bỏ những niềm tin tiêu cực, thay vào đó là tư
duy tích cực. Bạn cũng sẽ khám phá các yếu tố khác nhau của tư duy triệu phú, đưa ra
những quyết định nhanh dựa vào trực giác và thực hiện hiệu quả từng bước chiến lược để
hướng tới mục tiêu đã đề ra.
+ Môn loại: 650.1 / T550D
- Phòng Đọc: DV 60983
- Phòng Mượn: MA 25762-25763
114/. CASEY, EMMA. Đam mê không để làm cảnh, đam mê là để ra tiền / Emma
Casey. - H. : Lao động, 2021. - 351tr. : Hình vẽ, bảng; 21cm
Tóm tắt: Phân tích mối quan hệ giữa tiền bạc và đam mê, đưa ra những chia sẻ chân
thành, kinh nghiệm thực tế và hướng dẫn cụ thể để tìm kiếm đam mê chính là nỗ lực làm
việc, tận dụng tối đa sở trường, kỹ năng để thành công.
+ Môn loại: 650.1 / Đ104M
- Phòng Đọc: DV 60982
- Phòng Mượn: MA 25760-25761
115/. RAZ, GUY. Hành trình can trường của những doanh nhân truyền cảm hứng
nhất thế giới = How I built this: The unexpected paths to success from the world''s most
inspiring entrepreneurs / Guy Raz; Vũ Anh Long dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 367tr.; 24cm
Tóm tắt: Tập hợp các bài học rút ra từ những nhà khởi nghiệp thành công - những
người truyền cảm hứng từ nhiều lĩnh vực kinh doanh. Trình bày theo hành trình khởi
nghiệp của họ từ thuở ban đầu cho tới khi thành lập công ty, các bài kiểm tra và thử nghiệm
trong giai đoạn tăng trưởng, cuối cùng là trở thành thương hiệu nổi tiếng toàn cầu.
+ Môn loại: 658.1 / H107TR
- Phòng Đọc: DL 20339
- Phòng Mượn: MA 25873-25874
116/. CUNNINGHAM, LAWRENCE A.. Đầu tư chất lượng = Quality investing:
Owning the best companies for the long term : Sở hữu những công ty tốt nhất trong dài
hạn / Lawrence A. Cunningham, Torkell T. Eide, Patrick Hargreaves; Thu Uyên dịch.-H.:
Thanh niên, 2021. - 286tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách là tập hợp 20 nghiên cứu tình huống của các công ty, những kinh
nghiệm của họ đã trải qua để đầu tư chất lượng vào trong một công ty.
+ Môn loại: 658.15 / Đ125T
117/. SHAW, ROBERT BRUCE. Đội nhóm tuyệt đỉnh : Tại sao Pixar, Netflix,
Airbnb và nhiều công ty công nghệ khác thành công trong khi số đông đều thất bại / Robert
Bruce Shaw; Ngọc Hà dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 283tr.; 23cm
Tên sách tiếng Anh: Extreme teams: Why Pixar, Netflix, Airbnb and other cuttingedge companies succeed where most fail
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Tóm tắt: Thông qua việc phân tích các hoạt động đội nhóm tại Pixar, Netflix, Airbnb
và các công ty tiên tiến hàng đầu như Whole Foods, Zappos, Patagonia, Alibaba, tác giả
đã chỉ ra 5 phương pháp khác biệt tạo nên thành công cho các đội nhóm tại các công ty, từ
đó đưa ra những nguyên tắc cơ bản cho những cá nhân, tổ chức để xây dựng được các đội
nhóm vượt trội của mình.
+ Môn loại: 658.3 / Đ452NH
- Phòng Đọc: DL 20334
- Phòng Mượn: MA 25865-25866
118/. GOLISANO, TOM. Tự lập không thừa kế : Cẩm nang kinh doanh tâm huyết
của một tỷ phú tự thân / Tom Golisano, Mike Wicks; Đỗ Thuỳ Linh dịch. - H. : Dân trí,
2021. - 219tr.; 23cm
Tên sách tiếng Anh: Built, not born: A self made billionaire's no-nonsense guide for
entrepreneurs
Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên hữu ích, những kiến thức kinh doanh để thành
công trong mọi giai đoạn làm chủ doanh nghiệp; cách tận dụng thời cơ, nâng cao năng suất
và lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro, tránh xa cạm bẫy và xây dựng hình ảnh tích cực trong lòng
công chúng.
+ Môn loại: 658.4 / T550L
- Phòng Đọc: DL 20325
- Phòng Mượn: MA 25847-25848
119/. JAYADEVAN, P. K.. Xiaomi - Hành trình một công ty khởi nghiệp trở thành
thương hiệu toàn cầu = Xiaomi - How a start up disrupted the market and created a cult
following / P. K. Jayadevan; Nghi Phương dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 247tr.; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu sự ra đời và thành công của Xiaomi, từ một công ty khởi nghiệp
của Trung Quốc trở thành một thương hiệu toàn cầu trên thị trường điện thoại thông minh
thông qua những tài liệu, thông số, thông tin chi tiết về kinh doanh của hãng, các yếu tố
chiến lược làm nên thành công khi Xiaomi mở rộng thị trường.
+ Môn loại: 658.4 / X301H
- Phòng Đọc: DV 60976
- Phòng Mượn: MA 25748-25749
120/. LINZ, CARSTEN. Chuyển đổi toàn diện mô hình kinh doanh = Radical
business model transformation : Tạo lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh biến động và bất ổn/
Carsten Linz, Alexander Zimmermann, Günter Müller Stewens; Lê Thị Tuyết Nhung dịch.
H. : Thế giới, 2021. - 210tr.; 24cm
Tóm tắt: Cung cấp một góc nhìn có hệ thống và tổng quát về chuyển đổi mô hình
kinh doanh; Những hiểu biết thực tiễn, lời khuyên cũng như kinh nghiệm từ các doanh
nhân đã thành công trong quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh; Khung dàn ý và ngôn
ngữ chung để mọi người có thể cùng thảo luận và phát triển ý tưởng chuyển đổi mô hình
kinh doanh sao cho đúng đắn.
+ Môn loại: 658.4 / CH527Đ
- Phòng Đọc: DL 20328
- Phòng Mượn: MA 25853-25854
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121/. BHATTACHARYA, ARINDAM. Vượt trên sự vĩ đại : 9 chiến lược phát triển
cho doanh nghiệp trong kỉ nguyên biến động và đổi mới / Arindam Bhattacharya, Nikolaus
Lang, Jim Hemerling; Anh Thư dịch. - H. : Đại học Sư phạm, 2021. - 392tr.; 23cm
Tóm tắt: Dựa trên nhiều năm nghiên cứu và tư vấn thực tiễn, các tác giả đưa ra một
khuôn khổ toàn diện để xây dựng một công ty toàn cầu hiệu suất cao, có khả năng phục
hồi, thích ứng và có trách nhiệm với xã hội. Quyển sách trả lời hai câu hỏi cơ bản mà các
nhà lãnh đạo doanh nghiệp ngày nay phải đối mặt trong một thế giới được định hình bởi
sự thay đổi công nghệ, kinh tế và xã hội đầy khó khăn và đột phá: Hiệu suất nổi bật trong
thời đại đầy biến động mới này là gì? Làm thế nào để chúng ta xây dựng lợi thế cạnh tranh
trong một thế giới với những quy tắc mới và thường xuyên bất ổn ?
+ Môn loại: 658.4 / V563TR
- Phòng Đọc: DL 20332
- Phòng Mượn: MA 25861-25862
122/. STRUTZEL, DAN. Tinh hoa 1%: Thói quen, thái độ và bí quyết để trở nên giàu
có : Từ Bộ sách kinh doanh kinh điển và truyền cảm hứng nhất mọi thời đại của Napoleon
Hill : "Think and grow rich" / Dan Strutzel; Đỗ Hoàng Lan dịch. - H. : Lao động Xã hội,
2021. - 264tr.; 21cm
Tóm tắt: Phân tích và làm rõ tất cả những ý tưởng và gợi ý để thành công; đưa ra
chiến lược và phương pháp bạn cần làm để trở thành thành viên đáng tự hào của Nhóm
1% giúp bạn cảm thấy hào hứng hơn về tương lai của chính mình và của xã hội.
+ Môn loại: 658.4 / T312H
- Phòng Đọc: DV 60990
- Phòng Mượn: MA 25777-25778
123/. FERRAZZI, KEITH. Lãnh đạo không dùng quyền lực : Sức mạnh cộng hưởng
để phá tan thành trì, chuyển hoá đội ngũ, và tái hợp tác / Keith Ferrazzi, Noel Weyrich;
Trần Thị Ngân Tuyến dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 316tr.; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Leading without authority
Tóm tắt: Đưa ra những quy tắc làm việc của một nhà lãnh đạo cần có trong thời đại
mới để tạo nên sức mạnh cộng hưởng để phá tan thành trì, chuyển hoá đội ngũ, tái tạo hợp
tác, tạo dựng mối quan hệ hợp tác sâu sắc hơn, phong phú hơn...
+ Môn loại: 658.4092 / L107Đ
- Phòng Đọc: DV 60988
- Phòng Mượn: MA 25773-25774
124/. VŨ, CHERRY. Nhà quản lý linh hoạt : Phương pháp tiếp cận Teal Unicorn để
trở thành tổ chức linh hoạt / Cherry Vũ, Rob England. - H. : Thế giới, 2021. - 378tr.; 24cm
Tóm tắt: Trình bày các phương thức tư duy mới, phương thức quản lý mới, các
phương pháp làm việc, bắt đầu các phương thức mới dành cho các nhà quản lý tiến tới
những cách quản lý mới để xây dựng tổ chức linh hoạt.
+ Môn loại: 658.4 / NH100QU
- Phòng Đọc: DL 20331
- Phòng Mượn: MA 25859-25860
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125/. LAWRENCE, KEVIN N.. Nhớ mang mặt nạ dưỡng khí cho mình trước = Your
oxygen mask first : 17 thói quen sống còn giúp lãnh đạo thành công / Kevin N. Lawrence;
Quốc Đạt dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 271tr.; 21cm
Tóm tắt: Giúp vượt qua hành trình lãnh đạo đầy khó khăn và sóng gió, củng cố bản
thân và xây dựng những thói quen cần thiết, từ đó trở thành một nhà lãnh đạo tài ba.
+ Môn loại: 658.4 / NH460M
- Phòng Đọc: DV 60986
- Phòng Mượn: MA 25769-25770
126/. BARDEN, PHIL. Marketing vô thức: Cơ chế khoa học đằng sau quyết định
mua hàng / Phil Barden; Hoàng Đức Long dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 2 tập; 23cm
Tên sách tiếng Anh: Decoded: The science behind why we buy
T.1 : Đột nhập tâm trí. - 175tr.
Tóm tắt: Hướng dẫn cách thiết kế một "giao diện ra quyết định", cách bóc tách và
kích thích những động lực thực sự bên trong khách hàng, và cuối cùng là cách chọn lọc triển khai - đánh giá các chiến lược marketing bạn đã đúc rút được sao cho hiệu quả, thực
tế và khoa học nhất.
+ Môn loại: 658.8 / M109V
- Phòng Đọc: DL 20336
- Phòng Mượn: MA 25869
127/. BARDEN, PHIL. Marketing vô thức: Cơ chế khoa học đằng sau quyết định
mua hàng / Phil Barden; Hoàng Đức Long dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 2 tập; 23cm
Tên sách tiếng Anh: Decoded: The science behind why we buy
T.2 : Điều khiển hành vi. - 203tr.
Tóm tắt: Hướng dẫn cách thiết kế một "giao diện ra quyết định", cách bóc tách và
kích thích những động lực thực sự bên trong khách hàng, và cuối cùng là cách chọn lọc triển khai - đánh giá các chiến lược marketing bạn đã đúc rút được sao cho hiệu quả, thực
tế và khoa học nhất.
+ Môn loại: 658.8 / M109V
- Phòng Đọc: DL 20337
- Phòng Mượn: MA 25870
128/. HEINECKE, STU. Nghệ thuật chinh phục khách hàng / Stu Heinecke; Trịnh
Ngọc Minh dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 369tr.; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Contact marketing: How to get a meeting with anyone
Tóm tắt: Phân tích và đưa ra chiến lược, phương pháp trong cách tiếp cận khách
hàng tiềm năng để tạo ra kết quả đột phá trong công việc kinh doanh.
+ Môn loại: 658.85 / NGH250TH
- Phòng Đọc: DV 60984
- Phòng Mượn: MA 25765-25766
129/. LÊ CHÍ LINH. Hành trình kịch bản triệu view : Kiến tạo thương hiệu bạc tỷ từ
kịch bản triệu view / Lê Chí Linh. - H. : Dân trí, 2021. - 267tr.; 21cm
30

THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 04/ 2022

Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ

Tóm tắt: Chia sẻ những bí quyết để xây dựng thương hiệu cá nhân thành công bằng
cách đưa ra những câu chuyện thực tế cùng những phân tích và chiến lược cụ thể ở cả 2
cấp độ: Nền tảng và nâng cao, nhằm trang bị kiến thức và phương tiện cho bạn, để bạn sẵn
sàng thu được thành công.
+ Môn loại: 658.8 / H107TR
- Phòng Đọc: DV 61001
- Phòng Mượn: MA 25799-25800
660. KỸ THUẬT HOÁ HỌC:
130/. Giáo trình công nghệ hoàn nguyên trực tiếp (luyện kim phi lò cao) / Ngô Trí
Phúc chủ biên, Bùi Anh Hoà, Nguyễn Hoàng Việt, Ngô Quốc Dũng. - H. : Bách khoa Hà
Nội, 2021. - 287tr. : Minh hoạ; 24cm
Tóm tắt: Trình bày tổng quan về công nghệ hoàn nguyên trực tiếp; công nghệ hoàn
nguyên trực tiếp thể rắn, thể lỏng và các công nghệ hoàn nguyên trực tiếp khác.
+ Môn loại: 669 / GI-108TR
- Phòng Đọc: DL 20442
- Phòng Mượn: MD 9968-9969
700. NGHỆ THUẬT:
131/. LƯ NHẤT VŨ. Đời và nhạc / Lư Nhất Vũ. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp,
2021. - 343tr.; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu những bài viết về cuộc đời hoạt động cách mạng và dấn thân vào
sự nghiệp sáng tác văn nghệ cũng như sưu tầm dân ca các vùng miền của nhạc sĩ Lư Nhất
Vũ.
+ Môn loại: 780.92 / Đ462V
- Phòng Đọc: DL 20460
- Phòng Mượn: MG 11053-11054
132/. CAREY, MARIAH. Ý nghĩa của Mariah Carey / Mariah Carey, Michaela
Angela Davis; Dịch: Ray Đoàn Huy.... - H. : Dân trí, 2022. - 415 tr. : 12 tr. ảnh; 24 cm
Tên sách tiếng Anh: The meaning of Mariah Carey
Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của nữ ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất, diễn
viên, doanh nhân Mariah Carey. Tập hợp những khoảnh khắc quan trọng nhất, những thăng
trầm trong cuộc đời để tạo nên giá trị của nữ ca sĩ hiện tại.
+ Môn loại: 782.42164092 / Y600NGH
- Phòng Mượn: MG 11051-11052
133/. RIDGELEY, ANDREW. Wham! George & Tôi : Hồi kí / Andrew Ridgeley;
Hiền Trang dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 338tr. : Ảnh; 23 cm
Tên sách tiếng Anh: Wham! George and Me
Tóm tắt: Hồi ký kể lại câu chuyện của tình bạn từ thuở niên thiếu giữa Andrew
Ridgeley và George, cách hai người trở thành bạn, cách họ cùng cưỡi trên chuyến tàu lượn
cao tốc của danh vọng và thành công, cùng nhau tạo ra những bản nhạc huyền thoại sống
mãi với thời gian, tình bạn khăng khít giữa George và Andrew thật trung thực, cảm động
về bộ đôi lừng lẫy vẫn giữ được bản sắc của chính họ cùng tình bạn trân quý vượt qua mọi
thử thách những năm 1980 rực rỡ cùng trận cuồng phong mang tên Wham.
+ Môn loại: 782.42164092 / WH104G
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- Phòng Mượn: MG 11049-11050
134/. RAMUS HOÀI NAM. Câu đố thử thách trí tuệ / Ramus Hoài Nam biên soạn. H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 99tr.; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu các câu đố giúp các bé rèn trí thông minh, kèm theo lời giải về
các chủ đề: tự nhiên và thiên nhiên, loài vật, các loài củ, quả, các loài hoa, các loại bánh,
địa danh, dụng cụ học tập, các danh nhân, chữ nghĩa, về con người, các đồ vật, về công
việc.
+ Môn loại: 793.735 / C125Đ
- Phòng Mượn: MG 10993-10994
135/. ĐỖ CAO. Câu đố nhân vật lịch sử, địa danh / Đỗ Cao sưu tầm, biên soạn. - H.:
Nxb. Hà Nội, 2021. - 99tr.; 21cm
Tóm tắt: Cung cấp những hiểu biết về những nhân vật lịch sử, tài đức của các danh
nhân văn hoá, những địa danh của Việt Nam, phản ánh chân thật cuộc sống người dân qua
các thời đại về tinh thần lẫn vật chất của họ.
+ Môn loại: 793.735 / C125Đ
- Phòng Mượn: MG 10989-10990
136/. ĐỖ CAO. Câu đố luyện trí thông minh / Đỗ Cao sưu tầm, biên soạn. - H. : Nxb.
Hà Nội, 2021. - 99tr.; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu các câu đố giúp các bé rèn trí thông minh, kèm theo lời giải về
các chủ đề: tự nhiên và thiên nhiên, loài vật, các loài củ, quả, các loài hoa, các loại bánh,
địa danh, dụng cụ học tập, các danh nhân, chữ nghĩa, về con người, các đồ vật, về công
việc.
+ Môn loại: 793.735 / C125Đ
- Phòng Mượn: MG 10991-10992
800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ:
137/. LEE, JULIANA JIYOON. Sống sót nơi công sở - "Ngôi sao" báo cáo và thuyết
trình / Juliana Jiyoon Lee; Hường Phạm dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 271tr.; 24cm
Tên sách tiếng Anh: English Presentation
Tóm tắt: Sách cung cấp đầy đủ nhất các bước kèm mẹo để chuẩn bị cho một bài
thuyết trình bằng tiếng Anh thành công. Cuốn sách đề cập các câu mẫu tương ứng với từng
tình huống cụ thể, giúp việc học trở nên dễ dàng và dễ “thấm” hơn. Chủ đề thuyết trình
được đề cập đến cũng rất đa dạng và thiết thực.
+ Môn loại: 808.5 / S455S
- Phòng Đọc: DL 20412
- Phòng Mượn: MB 8596-8597
810. VĂN HỌC MỸ BẰNG TIẾNG ANH:
138/. HOÀNG TỐ MAI. Nevermore - Hồi ức đau buồn và bất tận : Sách chuyên khảo/
Hoàng Tố Mai nghiên cứu, dịch. - H. : Khoa học Xã hội, 2021. - 256tr.; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu và nghiên cứu sự nghiệp sáng tác của nhà văn người Mỹ Edgar
Allan Poe cùng một số bài tiểu luận, bài phê bình của ông.
+ Môn loại: 813 / N207H
- Phòng Đọc: DV 61016
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- Phòng Mượn: MB 8548-8549
820. VĂN HỌC ANH & VĂN HỌC ANH CỔ:
139/. STREATFEILD, NOEL. Đôi giày khiêu vũ = Dancing shoes : Tiểu thuyết /
Noel Streatfeild; Thảo My dịch. - H. : Văn học, 2021. - 295tr.; 21cm
+ Môn loại: 823 / Đ452GI
- Phòng Mượn: MN 12386-12387
140/. STREATFEILD, NOEL. Đôi giày sân khấu = Theatre Shoes : Tiểu thuyết /
Noel Streatfeild; Mỹ Linh dịch. - H. : Văn học, 2021. - 427tr.; 21cm
+ Môn loại: 823 / Đ452GI
- Phòng Mượn: MN 12382-12383
141/. STREATFEILD, NOEL. Đôi giày trượt băng = Skating Shoes : Tiểu thuyết /
Noel Streatfeild; Thảo My dịch. - H. : Văn học, 2021. - 274tr.; 21cm
+ Môn loại: 823 / Đ452GI
- Phòng Mượn: MN 12384-12385
142/. STREATFEILD, NOEL. Đôi giày Tennis = Tennis shoes : Tiểu thuyết / Noel
Streatfeild; Huệ Nhi dịch. - H. : Văn học, 2021. - 291tr.; 21cm
+ Môn loại: 823 / Đ452GI
- Phòng Mượn: MN 12388-12389
143/. BYTHELL, SHAUN. Bảy kiểu người tôi gặp trong hiệu sách = Seven kinds of
people you find in bookshops : Tự truyện / Shaun Bythell; Bích Lộc dịch. - H. : Dân trí,
2021. - 146tr.; 21cm
+ Môn loại: 823 / B112K
- Phòng Mượn: MN 12369-12370
891.7. VĂN HỌC NGA:
144/. DOSTOIEVSKY, FYODOR. Bà chủ / Fyodor Dostoevsky; Dịch: Nguyễn Thị
Thu Thuỷ, Thành Đức Hồng Hà. - H. : Văn học, 2021. - 271tr.; 21cm
+ Môn loại: 891.7 / B100CH
- Phòng Mượn: MN 12376-12377
895.1. VĂN HỌC TRUNG QUỐC:
145/. TRÌNH NHẤT. Cuộc đời sau này, ánh mắt tôi chỉ thuộc về em / Trình Nhất;
Thảo Nguyên dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 293tr.; 21cm
Tên sách tiếng Trung: 往后余生,目光所至都是你
+ Môn loại: 895.1 / C514Đ
- Phòng Mượn: MN 12390-12391
146/. DIỆP LẠC VÔ TÂM. Sự dịu dàng khó cưỡng : Tiểu thuyết / Diệp Lạc Vô Tâm;
Nguyễn Thu Phương dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Văn học, 2021. - 295tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.1 / S550D
147/. CẢNH THIÊN. Dịu dàng là đoá hoa nở từ dông bão / Cảnh Thiên; Thuỳ An
dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 309tr.; 21cm
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Tên sách tiếng Trung: 你努力的样子真好看
+ Môn loại: 895.1 / D315D
- Phòng Mượn: MN 12423-12424
895.6. VĂN HỌC NHẬT BẢN:
148/. AYUU. Đôi bàn tay siết chặt : Tiểu thuyết / Ayuu; Satoukibi dịch. - H. : Thế
giới, 2021. - 370tr.; 18cm
+ Môn loại: 895.6 / Đ452B
- Phòng Mượn: MN 12452-12453
149/. SHUN YUKI. Quán cà phê bên bờ biển : Định luật Murphy về hạnh phúc / Shun
Yuki; Nakamura Yukihiro minh hoạ; Trang Ngọc dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 375tr.;
18cm
+ Môn loại: 895.6 / QU105C
- Phòng Mượn: MN 12454-12455
150/. KANA ASAZAWA. Tình yêu bị nguyền rủa của tôi không đến được với cậu /
Kana Asazawa; Minh hoạ: Hinata Nakamura; Quỳnh Trang dịch. - H. : Thế giới, 2021. 351tr.; 18cm
+ Môn loại: 895.6 / T312Y
- Phòng Mượn: MN 12446
151/. YORU SUMINO. Tôi lại mơ thấy giấc mơ ấy / Yoru Sumino; Pii dịch. - H. :
Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 276 tr.; 21 cm
+ Môn loại: 895.6 / T452L
- Phòng Mượn: MN 12371-12372
895. 922. VĂN HỌC VIỆT NAM:
152/. Lịch sử lí luận phê bình văn học Việt Nam từ khởi đầu đến hết thế kỉ XX / Trịnh
Bá Đĩnh chủ biên; Lê Thị Dương, Đinh Minh Hằng, Trần Thiện Khanh.... - Tp. Hồ Chí
Minh : Tổng hợp, 2021. - 291tr.; 23cm
Tóm tắt: Nghiên cứu những quan niệm văn học và phê bình thi học thời trung đại
(trước thế kỷ 20); Giai đoạn đầu của lí luận và phê bình hiện đại (1900-1945); Hai nền lí
luận phê bình(1945-1986); Lí luận, phê bình từ phản tư đến hội nhập (sau 1986).
+ Môn loại: 895.92209 / L302S
- Phòng Đọc: DL 20416
- Phòng Mượn: MB 8621-8622
153/. HOÀNG THUỴ ANH. Sức mạnh của vết thương : Tiểu luận - phê bình / Hoàng
Thuỵ Anh. - H. : Văn học, 2021. - 331tr.; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp những bài tiểu luận - phê bình của tác giả đối với các tác giả và
tác phẩm văn chương đương đại.
+ Môn loại: 895.92209 / S552M
- Phòng Đọc: DV 61015
- Phòng Mượn: MB 8546-8547
154/. BÙI NGUYỄN TRƯỜNG KIÊN. Có dòng sông nhỏ, sáng nay : Thơ / Bùi
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Nguyễn Trường Kiên. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 170tr.;
20cm
+ Môn loại: 895.922134 / C400D
- Phòng Mượn: MV 23693-23694
155/. VĂN CÔNG HÙNG. Nhặt chuyện nhân văn : Chân dung văn học / Văn Công
Hùng. - H. : Văn học, 2022. - 327tr.; 24cm
Tóm tắt: Tập hợp bài viết của tác giả về các nhà văn, nhà thơ với cách tiếp cận phong
phú...Lúc thì bình văn, khi thì kể chuyện đời, có dịp thì hồi tưởng những ấn tượng, gợi ra
những ký ức về bạn văn mà mình đã gặp... giúp bạn đọc, đặc biệt là những người làm công
tác nghiên cứu và giảng dạy văn chương sẽ có những hiểu biết về đời sống, cách thức làm
việc và sáng tạo văn nghệ của văn nghệ sĩ.
+ Môn loại: 895.9223008 / NH118CH
- Phòng Đọc: DL 20415
- Phòng Mượn: MB 8619-8620
156/. Truyện ngắn Thâm Tâm / Văn Giá, Nguyễn Thanh Hương tuyển chọn. - H. :
Văn học, 2021. - 399tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.922332 / TR527NG
- Phòng Mượn: MV 23717-23718
157/. TRẦN NHUẬN MINH. Hòn đảo phía chân trời : Tiểu thuyết / Trần Nhuận
Minh. - In lần thứ 9. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 185tr. : Tranh vẽ; 20cm
+ Môn loại: 895.922334 / H430Đ
- Phòng Mượn: MV 23759-23760
158/. LẠI VĂN LONG. Kẻ sát nhân lương thiện : Truyện ngắn / Lại Văn Long. - H.:
Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 327tr.; 20cm
+ Môn loại: 895.922334 / K200S
- Phòng Mượn: MV 23745-23746
159/. THÀNH CHÂU. Thánh dực dũng nghĩa : Truyện / Thành Châu. - H. : Văn học,
2021. - 175tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.922334 / TH107D
- Phòng Mượn: MV 23731-23732
160/. TRẦN NHUẬN MINH. Trước mùa mưa bão : Tiểu thuyết / Trần Nhuận Minh.
- In lần thứ 11. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 133tr.; 20cm
+ Môn loại: 895.922334 / TR557M
- Phòng Mượn: MV 23757-23758
161/. NHẤT DUY. Bên trong tổ kén / Nhất Duy. - H. : Thanh niên, 2022. - 340tr;
21cm
+ Môn loại: 895.92234 / B254TR
- Phòng Mượn: MV 23763
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162/. TIÊN SẮC XÁM. Bí mật thượng đẳng : Tiểu thuyết 12 chòm sao / Tiên Sắc
Xám. - H. : Văn học, 2021. - 325tr.; 21cm
T.1
+ Môn loại: 895.92234 / B300TH
- Phòng Mượn: MV 23688
163/. HỒ DẠ THẢO. Còn đó tình yêu / Hồ Dạ Thảo. - H. : Dân trí, 2021. - 131tr.;
21cm
+ Môn loại: 895.92234 / C430Đ
- Phòng Mượn: MV 23737-23738
164/. PHẠM GIAI QUỲNH. Của thần và của người : Tập truyện ngắn / Phạm Giai
Quỳnh. - H. : Văn học. - 199tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.92234 / C501TH
- Phòng Mượn: MV 23751-23752
165/. ĐINH HỮU TRƯỜNG. Cùng con bay về miền ký ức - Làng Yên Phó trong túi
áo : Tập truyện / Đinh Hữu Trường. - H. : Văn học, 2021. - 207tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.92234 / C513C
- Phòng Mượn: MV 23733-23734
166/. NGUYỄN TOÀN THẮNG. Da gấu và chuyện Trương Bốn : Tập truyện ngắn/
Nguyễn Toàn Thắng. - H. : Văn học, 2021. - 279tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.92234 / D100G
- Phòng Mượn: MV 23723-23724
167/. NGUYỄN HƯNG ĐỆ NHẤT. Lại là ếch ộp : 16+ / Nguyễn Hưng Đệ Nhất. H. : Dân trí, 2022. - 188tr.; 19cm
+ Môn loại: 895.92234 / L103L
- Phòng Mượn: MV 23798-23799
168/. KIỀU BÍCH HẬU. Lời thề Budapest / Kiều Bích Hậu. - H. : Văn học, 2021. 199tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.92234 / L462TH
- Phòng Mượn: MV 23721-23722
169/. NGUYỄN LUÂN. Mây tía ngang trời : Tập truyện ngắn / Nguyễn Luân. - H. :
Văn học, 2021. - 223tr; 21cm
+ Môn loại: 895.92234 / M126T
- Phòng Mượn: MV 23741-23742
170/. THƯƠNG HÀ. Một con đường : Tiểu thuyết / Thương Hà. - H. : Nxb. Hội Nhà
văn, 2021. - 423tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.92234 / M458C
- Phòng Mượn: MV 23729-23730
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171/. NGUYỄN HÙNG SƠN. Nậm ngặt mây trắng : Tiểu thuyết / Nguyễn Hùng Sơn.
H. : Văn học, 2021. - 370tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.92234 / N120NG
- Phòng Mượn: MV 23753-23754
172/. 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 23802-23803
173/. LÊ VI THUỶ. Rừng gió : Tập truyện ngắn / Lê Vi Thuỷ. - H. : Văn học, 2021.
175tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.92234 / R556GI
- Phòng Mượn: MV 23725-23726
174/. TRẦN NGỌC DƯƠNG. Tình yêu ở lại : Tập truyện ngắn / Trần Ngọc Dương.
H. : Hồng Đức, 2020. - 223tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.92234 / T312Y
- Phòng Mượn: MV 23755-23756
175/. TỐNG NGỌC HÂN. Thuỷ Hồ : Tập truyện ngắn / Tống Ngọc Hân. - H. : Văn
học, 2021. - 219tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.92234 / TH523H
- Phòng Mượn: MV 23739-23740
176/. Nhà văn nói về nghề / Bùi Thanh truyền, Nguyễn Nhật Ánh, Phạm Lữ Ân.... H. : Văn học, 2022. - 311tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Hội nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Ta vẫn thường gặp những trăn trở, triết lí về nghề của nhà văn gởi gắm
trong sáng tác. Đó là lúc cái tôi cá nhân của họ khuất chìm dưới mặt nạ nhân vật, mặt nạ
tác giả. Lối hư cấu giúp nghệ sĩ thoải mái thể hiện quan niệm văn chương. Tiểu luận phi
hư cấu lại đòi hỏi tác giả trực tiếp bộc lộ bản thân qua những trải nghiệm sống và viết. Sự
chân thành từ những đam si, những chuyện người thực việc thực, những vui buồn nghiệp
chữ, ý thức cá nhân và trách nhiệm xã hội, lối trải tâm lên chữ là nét riêng thú vị của mỗi
bài viết, tạo thành cái duyên, sức hấp dẫn của cuốn sách này.
+ Môn loại: 895.92244 / NH100V
- Phòng Đọc: DV 61014
- Phòng Mượn: MB 8544-8545
177/. LÊ ĐỨC QUANG. Một phút suy ngẫm : Tập truyện đọc 60 giây / Lê Đức
Quang. - H. : Văn học, 2021. - 266tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.92284 / M458PH
- Phòng Mượn: MV 23719-23720
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178/. VÕ TÒNG ĐÁNH MÈO. Tuyển tập truyện trào phúng hay nhất của Võ Tòng
đánh mèo / Võ Tòng Đánh Mèo. - H. : Phụ nữ, 2021. - 21cm
Tên thật tác giả: Đinh Long
T.2. - 237 tr.
+ Môn loại: 895.9228402 / T527T
- Phòng Mượn: MV 23691-23692
179/. NGUYÊN CẨN. Dựng lại con người - Lời của kẻ sĩ / Nguyên Cẩn. - Tp. Hồ
Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 328tr.; 21cm
Tên thật của tác giả: Phạm Văn Nga
+ Môn loại: 895.9228408 / D556L
- Phòng Đọc: DV 61164
- Phòng Mượn: MV 23689-23690
180/. NGÔ VĨNH BÌNH. Hà Nội đến...và thấy : Tập tản văn / Ngô Vĩnh Bình. - H. :
Nxb. Hà Nội, 2021. - 238tr.; 19cm
+ Môn loại: 895.9228408 / H100N
- Phòng Mượn: MV 23800-23801
181/. THÍCH NỮ NHUẬN BÌNH. Nếu biết ngày mai rời quán trọ / Thích Nữ Nhuận
Bình. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 221tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.9228408 / N259B
- Phòng Mượn: MV 23735-23736
182/. VIỆT AN KHƯƠNG. Ngẫm / Việt An Khương. - H. : Văn học, 2021. - 143tr.;
21cm
Tên thật tác giả: Lê Xuân Việt
+ Môn loại: 895.9228408 / NG120
- Phòng Mượn: MV 23743-23744
183/. VĂN CÔNG HÙNG. Từ Tây Nguyên : Tạp văn và ghi chép / Văn Công Hùng.
H. : Văn học, 2021. - 350tr.; 24cm
+ Môn loại: 895.9228408 / T550T
- Phòng Mượn: MV 23793-23794
184/. AT. Thương ai đừng đợi đến ngày mai / AT. - H. : Văn học, 2021. - 227tr.;
21cm
Tên thật của tác giả: Nguyễn Đức Trọng
+ Môn loại: 895.9228408 / TH561A
- Phòng Mượn: MV 23695-23696
900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ:
185/. TRẦN GIANG SƠN. Lược sử thế giới trung đại / Trần Giang Sơn biên soạn.
H. : Hồng Đức, 2021. - 226tr.; 21cm
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Tóm tắt: Giới thiệu tóm tắt lịch sử thế giới trung đại. Sự hình thành chế độ phong
kiến, sự phát triển của đô thị, những vấn đề về tôn giáo, văn hoá, chính trị, địa lí, xã hội ở
các nước Tây Âu và phương Đông.
+ Môn loại: 909.07 / L557S
- Phòng Đọc: DV 61051
- Phòng Mượn: MG 10963-10964
186/. TRẦN GIANG SƠN. Lược sử thế giới cận đại / Trần Giang Sơn biên soạn. H. : Hồng Đức, 2021. - 423tr.; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử thế giới cận đại phương Tây từ cuộc Cách mạng tư sản
Anh giữa thế kỉ XVII, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai bùng nổ, Chủ nghĩa tư bản
tự do chuyển sang Chủ nghĩa tư bản lũng đoạn - thời đại của chủ nghĩa đế quốc vào những
năm đầu thập niên 70 của thế kỷ 19 đến cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga và
chiến tranh thế giới lần thứ nhất đầu thế kỉ XX.
+ Môn loại: 909.8 / L557S
- Phòng Đọc: DV 61052
- Phòng Mượn: MG 10965-10966
187/. TRẦN GIANG SƠN. Lược sử thế giới hiện đại / Trần Giang Sơn biên soạn. H. : Hồng Đức, 2021. - 242tr.; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử thế giới qua các giai đoạn: Cách mạng xã hội chủ nghĩa
Tháng Mười Nga năm 1917, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1921
đến năm 1941, các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh, quan hệ quốc tế và
chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)...
+ Môn loại: 909.82 / L557S
- Phòng Đọc: DV 61053
- Phòng Mượn: MG 10967-10968
188/. PHƯƠNG VŨ FLEUR. Tiếp viên hàng không - Đôi chân, trái tim và bầu trời /
Phương Vũ Fleur. - H. : Lao động, 2021. - 198tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách như một thước phim chân thật ghi lại chuyến phiêu lưu đầy ý nghĩa
nhưng cũng không kém phần thử thách qua bốn châu lục Âu - Úc - Phi -Mỹ và 55 quốc
gia của tác giả với vai trò là tiếp viên hàng không...sẽ hứa hẹn truyền cảm hứng đi, cảm
hứng sống và khát khao theo đuổi đam mê của tuổi trẻ.
+ Môn loại: 910.2 / T307V
- Phòng Đọc: DV 61069
- Phòng Mượn: MG 11005-11006
189/. VŨ NGỌC KHÁNH. Sự tích và giai thoại về địa danh Việt Nam / Vũ Ngọc
Khánh. - H. : Văn hoá dân tộc, 2021. - 335tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách thu thập và sắp xếp lại một số truyện địa danh đã có sẵn từ trước đến
nay qua những truyện cổ tích, tập địa phương chí, nhiều mẫu chuyện rải rác trên báo chí,
đặc biệt trong các bộ truyện cổ dân gian miền núi...
+ Môn loại: 915.97 / S550T
- Phòng Đọc: DV 61061
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- Phòng Mượn: MG 10983-10984
190/. TRẦN GIANG SƠN. Lược sử thế giới cổ đại / Trần Giang Sơn biên soạn. - H.:
Hồng Đức, 2021. - 314tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách là hành trình đi ngược thời gian, trở về quá khứ, giải thích những sự
kiện, nhân vật, những kỳ quan trong “thế giới cổ đại”, “thế giới trung đại”, “ thế giới cận
đại”, và “thế giới hiện đại”, làm phong phú trí tuệ, sự hiểu biết và tâm hồn như sự trải
nghiệm vào những đổi thay của thế giới.
+ Môn loại: 930 / L557S
- Phòng Đọc: DV 61050
- Phòng Mượn: MG 10961-10962
191/. HÀ VĂN THƯ. Tóm tắt niên biểu lịch sử Việt Nam / Hà Văn Thư, Trần Hồng
Đức biên soạn. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 279tr.; 19cm
Tóm tắt: Ghi chép lại toàn bộ hệ thống lịch sử Việt Nam từ thời Hồng Bàng đến
CHXHCN Việt Nam ngày nay. Ngoài ra, còn giới thiệu một số danh nhân, anh hùng dân
tộc và nhân vật lịch sử nổi tiếng để minh hoạ.
+ Môn loại: 959.7 / T429T
- Phòng Đọc: DV 61062
- Phòng Mượn: MG 10985-10986
192/. PHAN ĐẠI DOÃN. Từ làng đến nước - Một cách tiếp cận lịch sử / Phan Đại
Doãn. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 3 quyển : Bảng; 24cm
Q.1 : Làng Việt Nam vận hành trong lịch sử. - 331tr.
Tóm tắt: Tuyển tập các bài nghiên cứu giới thiệu về: Kết cấu kinh tế nông thôn truyền
thống, làng Việt Nam vận hành trong lịch sử, trải qua các cuộc kháng chiến chống giặc
ngoại xâm Tống, Nguyên-Mông, Minh, Thanh, các vấn đề về tôn giáo, tín ngưỡng, về sử
liệu học, lịch sử địa phương và một số các nhân vật lịch sử.
+ Môn loại: 959.7 / T550L
- Phòng Đọc: DL 20453
- Phòng Mượn: MG 11035-11036
193/. PHAN ĐẠI DOÃN. Từ làng đến nước - Một cách tiếp cận lịch sử / Phan Đại
Doãn. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 3 quyển : Bảng; 24cm
Q.2 : Văn hoá, gia đình - dòng họ, nhân vật lịch sử. - 286tr.
Tóm tắt: Tuyển tập các bài nghiên cứu giới thiệu về: Kết cấu kinh tế nông thôn truyền
thống, làng Việt Nam vận hành trong lịch sử, trải qua các cuộc kháng chiến chống giặc
ngoại xâm Tống, Nguyên - Mông, Minh, Thanh, các vấn đề về tôn giáo, tín ngưỡng, về sử
liệu học, lịch sử địa phương và một số các nhân vật lịch sử.
+ Môn loại: 959.7 / T550L
- Phòng Đọc: DL 20454
- Phòng Mượn: MG 11037-11038
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194/. PHAN ĐẠI DOÃN. Từ làng đến nước một cách tiếp cận lịch sử / Phan Đại
Doãn. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - Bảng. - 24cm
Q.3 : Tôn giáo tín ngưỡng, kháng chiến chống giặc ngoại xâm, lịch sử địa phương. 287tr.
Tóm tắt: Tuyển tập các bài nghiên cứu giới thiệu về: Kết cấu kinh tế nông thôn truyền
thống, làng Việt Nam vận hành trong lịch sử, trải qua các cuộc kháng chiến chống giặc
ngoại xâm Tống, Nguyên - Mông, Minh, Thanh; Các vấn đề về tôn giáo, tín ngưỡng, về
sử liệu học, lịch sử địa phương và một số các nhân vật lịch sử.
+ Môn loại: 959.7 / T550L
- Phòng Đọc: DL 20455
- Phòng Mượn: MG 11039-11040
195/. ĐỖ ĐỨC HÙNG. Nữ chúa Việt Nam trong lịch sử / Đỗ Đức Hùng. - H. : Văn
học, 2021. - 2 tập; 21cm
T.1. - 195tr.
Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và vai trò của các nhân vật nữ nổi tiếng trong lịch sử
Việt Nam như: Huyền thoại mẹ Âu Cơ, truyền thuyết Mỵ Châu công chúa, truyền thuyết
về công chua Tiên Dung, Hai Bà Trưng, Lê Chân, bà Triệu Thị Trịnh, Hoàng Thái Hậu Ỷ
Lan, An Tư công chúa...
+ Môn loại: 959.70082 / N550CH
- Phòng Đọc: DV 61054
- Phòng Mượn: MG 10969-10970
196/. ĐỖ ĐỨC HÙNG. Nữ chúa Việt Nam trong lịch sử / Đỗ Đức Hùng. - H. : Văn
học, 2021. - 2 tập; 21cm
T.2. - 199tr.
Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và vai trò của các nhân vật nữ nổi tiếng trong lịch sử
Việt Nam từ thời Hậu Lê đến khi kết thúc thời kỳ phong kiến Việt Nam như: Hoàng Thái
hậu Đặng Thị Hiếu, Quốc mẫu họ Bùi, tỳ bà hậu Nguyễn Thị Kim...
+ Môn loại: 959.70082 / N550CH
- Phòng Đọc: DV 61055
- Phòng Mượn: MG 10971-10972
197/. ĐỖ ĐỨC HÙNG. Danh tướng Việt Nam trong lịch sử / Đỗ Đức Hùng. - H. :
Văn học, 2021. - 3 tập; 21cm
T.1. - 209tr.
Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử và những đóng góp của các danh tướng Việt Nam trong
lịch sử từ thời kỳ dựng nước như: Thánh Gióng, Cao Lỗ, các nữ tướng thời Hai Bà Trưng....
+ Môn loại: 959.7009 / D107T
- Phòng Đọc: DV 61056
- Phòng Mượn: MG 10973-10974
198/. ĐỖ ĐỨC HÙNG. Danh tướng Việt Nam trong lịch sử / Đỗ Đức Hùng. - H. :
Văn học, 2021. - 3 tập; 21cm
T.2. - 223tr.
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Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử và những đóng góp của các danh tướng như: Nguyễn
Chích, Nguyễn Lý, Nguyễn Thận... trong lịch sử Việt Nam.
+ Môn loại: 959.7009 / D107T
- Phòng Đọc: DV 61057
- Phòng Mượn: MG 10975-10976
199/. ĐỖ ĐỨC HÙNG. Danh tướng Việt Nam trong lịch sử / Đỗ Đức Hùng. - H. :
Văn học, 2021. - 3 tập; 21cm
T.3. - 199tr.
Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử và những đóng góp của các danh tướng như: Trương
Định, Nguyễn Xuân Ôn, Nguyễn Hữu Huân, Ông Ích Khiêm... trong lịch sử Việt Nam.
+ Môn loại: 959.7009 / D107T
- Phòng Đọc: DV 61058
- Phòng Mượn: MG 10977-10978
200/. LÊ THÁI DŨNG. Việt sử - Duyên phận giữa đời thường / Lê Thái Dũng. - H.:
Nxb. Hà Nội, 2021. - 191tr.; 21cm
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện lý thú về một số chuyện tình của các nhân vật lịch
sử Việt Nam, từ vị đế vương, ông hoàng bà chúa, văn quan, võ tướng cho đến người dân
thường.
+ Môn loại: 959.7009 / V308S
- Phòng Đọc: DV 61059
- Phòng Mượn: MG 10979-10980
201/. LÊ THÁI DŨNG. Việt sử - Chuyện hậu phi kỳ thú / Lê Thái Dũng. - H. : Nxb.
Hà Nội, 2021. - 179tr.; 21cm
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện lý thú về một số hoàng hậu, phi tần nước Việt với
cuộc đời, số phận... mang những điểm khác lạ, ít biết: Kinh Dương Vương, Quốc mẫu Âu
Cơ....
+ Môn loại: 959.7009 / V308S
- Phòng Đọc: DV 61060
- Phòng Mượn: MG 10981-10982
202/. TRẦN THUẬN. Đàng Trong - lịch sử và văn hoá / Trần Thuận. - Tp. Hồ Chí
Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 374tr.; 24cm
Tóm tắt: Gồm các bài viết nghiên cứu về lịch sử và các vấn đề kinh tế, xã hội của
Đàng Trong (Miền Nam, Việt Nam) thế kỉ 17 và 18: Nguyễn Hoàng và đại nghiệp trong
mối quan hệ với Thăng Long; Nguyễn Hoàng với việc thành lập phủ Phú Yên; Công nữ
Ngọc Vạn với công cuộc định cõi phương Nam của dân tộc Việt Nam; Đặc điểm kinh tế xã hội Đàng Trong thế kỉ XVII - XVIII...
+ Môn loại: 959.70272 / Đ106TR
- Phòng Đọc: DL 20456
- Phòng Mượn: MG 11041-11042
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203/. PARK JI HOON. Park tiên sinh sống giữa Sài Gòn / Park Ji Hoon; Trần Công
Danh dịch; Hiền Nguyễn hiệu đính. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 317tr.; 20cm
Tóm tắt: Quyển sách như một lăng kính mới mẻ để bạn đọc khi nhìn qua sẽ thấy
được những điều thật khác lạ về nơi mình đang sống mà dường như ngày thường ta ít để
ý đến.
+ Môn loại: 959.779 / P109T
- Phòng Mượn: MG 11031-11032
204/. CÙ MAI CÔNG. Sài Gòn một thuở - "Dân Ông Tạ đó!" / Cù Mai Công. - In
lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 176tr. : Ảnh, tranh vẽ; 20cm
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện sống động, chi tiết về những sự kiện lịch sử, đời
sống xã hội, con người ở khu Ông Tạ xưa tạo nên một Sài Gòn đầy màu sắc.
+ Môn loại: 959.779 / S103G
- Phòng Đọc: DV 61070
- Phòng Mượn: MG 11007-11008
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