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000. TIN HỌC, THÔNG TIN & TAC PHẨM TỔNG QUÁT:
1/. COWLEY, STEWART. Big data không xa: Dữ liệu lớn chi phối con người
trong thời đại 4.0 / Stewart Cowley; Nguyễn Đình Khôi dịch; Joe Lyward minh hoạ.H. : Dân trí, 2020. - 259tr.; 21cm. - (Tri thức thế hệ Z)
Tên sách tiếng Anh: Man vs big data
Tóm tắt: Sách đưa người đọc bước vào hành trình khám phá về một hiện tượng
đang tác động sâu sắc đến cuộc sống con người với các ứng dụng, các chương trình
phần mềm, các cơ sở dữ liệu tích hợp các công nghệ hiện đại nhằm đáp ứng tối đa nhu
cầu sống hiện nay.
+ Môn loại: 005.7 / B309D
- Phòng Đọc: DV 59610
- Phòng Mượn: MD 9739-9740
2/. BOSTROM, NICK. Siêu trí tuệ: AI trỗi dậy và chiến lược ứng phó của loài
người trong kỷ nguyên số / Nick Bostrom; Phạm Hồng Anh, Nguyễn Duy Anh dịch.H. : Thế giới, 202. - 559tr.; 24cm
Tóm tắt: Trình bày tương đối chi tiết về những con đường dẫn đến siêu trí tuệ,
bao gồm: Trí tuệ nhân tạo, giả lập hoàn chỉnh não bộ, nhận thức sinh học, giao diện
người - máy và các mạng lưới & tổ chức. Tác giả trình bày những chiến lược, khó khăn
và hướng đi cụ thể nhằm hướng tới một kết quả như ý muốn trong việc kiểm soát siêu
trí tuệ và sử dụng nó như một công cụ hỗ trợ con người.
+ Môn loại: 006.3 / S309TR
- Phòng Đọc: DL 19554
100. TRIẾT HỌC, CẬN TÂM LÝ VÀ THUYẾT HUYỀN BÍ, TÂM LÝ HỌC:
3/. SENN, LARRY. Nâng cao tâm trạng cầm cương cảm xúc = The mood
elevator/ Larry Senn; Nguyễn Tư Thắng dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 214tr.; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu những ý tưởng, những trải nghiệm làm thay đổi cuộc sống,
thay đổi suy nghĩ nhằm giúp con người nâng cao được tâm trạng, kìm hãm cảm xúc
của chính mình để trở thành một con người tốt hơn, hạnh phúc hơn.
+ Môn loại: 152.4 / N122C
- Phòng Đọc: DV 59576
- Phòng Mượn: MA 24312-24313
4/. OSHO. Yêu: Yêu trong tỉnh thức, gắn bó trong niềm tin / Osho; Lâm Đặng
Cam Thảo dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Dân trí, 2021. - 350tr.; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Being in love - How to love with awareness and relate
without fear
Tóm tắt: Nội dung chỉ dẫn người đọc tìm hiểu táo bạo và đầy sôi nổi về “hiện
tượng bí ẩn” mang tên tình yêu, đem đến sự thấu hiểu trọn vẹn về tình yêu, đồng thời
truyền niềm tin và sự dũng cảm để bạn đọc bước vào trải nghiệm phức tạp này một
cách mới mẻ trong thứ ánh sáng tỉnh thức của tâm linh.
+ Môn loại: 152.4 / Y259
- Phòng Mượn: MH 12250-12251
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5/. KÜSTENMACHER, MARION. Bí quyết đơn giản hoá tình yêu = How to
simplify your love / Marion Küstenmacher, Werner Tiki Küstenmacher; Dịch: Thanh
Thảo, An Bình. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2019.359tr.: Tranh vẽ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu năm giai đoạn cơ bản của các mối quan hệ yêu đương trong
tình yêu với những câu chuyện ngụ ngôn sâu sắc và các bài học thực tế giúp bạn có thể
tập trung vào mối quan hệ và tình yêu trong tim mình.
+ Môn loại: 152.4 / B300QU
- Phòng Mượn: MH 12230-12231
6/. LÊ QUANG. Cách để quên một người / Lê Quang. - H. : Hồng Đức, 2020.197tr.; 21cm. - (Bộ sách cách để trở thành)
Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên, gợi ý, phân tích dành cho các bạn trai, các
bạn gái về cách suy xét có nên quay lại với người yêu cũ, cách để nhận biết liệu người
yêu cũ có mong nhớ bạn, cách để người ấy hết giận sau trận cãi vã, cách để quên một
người...
+ Môn loại: 152.4 / C102Đ
- Phòng Mượn: MH 12284-12285
7/. LÊ QUANG. Cách để yêu một người / Lê Quang. - H. : Hồng Đức, 2020.215tr.; 21cm. - (Bộ sách Cách để trở thành)
Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên, gợi ý, phân tích dành cho các bạn trai, các
bạn gái về cách để nhận biết khi ai đó thích bạn, cách để tỏ tình với người bạn thích,
cách để khiến người ấy thích bạn, cách để nhận biết khi bạn thực sự thích ai đó...
+ Môn loại: 152.4 / C102Đ
- Phòng Mượn: MH 12278-12279
8/. LÊ QUANG. Cách để trở thành người yêu lí tưởng / Lê Quang. - H. : Hồng
Đức, 2020. - 198tr.; 21cm. - (Bộ sách cách để trở thành)
Tóm tắt: Đưa ra những gợi ý giúp các bạn trai và bạn gái tạo được ấn tượng tốt
đẹp, cuốn hút và trở nên lí tưởng trong mắt đối phương.
+ Môn loại: 152.4 / C102Đ
- Phòng Mượn: MH 12280-12281
9/. LEWIS, MICHAEL. Logic của tâm trí: Thiên kiến xác nhận ảnh hưởng đến
phán đoán của con người như thế nào? / Michael Lewis; Tùng Vũ dịch. - H. : Thế giới,
2020. - 359tr.; 24cm
Tên sách tiếng Anh: The undoing project
Tóm tắt: Kể về câu chuyện tình bạn tuyệt đẹp của hai nhà tâm lý học trên hành
trình đi tìm lời giải cho tâm lý con người, mở ra một góc nhìn hoàn toàn mới mẻ về
tâm lý con người; Các thí nghiệm tâm lý của hai nhà nghiên cứu giúp hiểu biết thêm về
khía cạnh tâm lý của con người.
+ Môn loại: 153 / L427C
- Phòng Đọc: DL 19587
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- Phòng Mượn: MH 12329-12330
10/. LÊ QUANG. Siêu trí tuệ - Nâng cao trí tuệ và luyện não / Lê Quang. - H.:
Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 118tr.; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp những câu đố đòi hỏi sự rèn luyện và tập trung của bạn; tập
trung hoàn toàn tâm trí cho việc giải đố - quan sát tỉ mỉ hết sức có thể, đọc từng câu
chữ cẩn thận. Chắc chắn bạn hiểu những gì mình được yêu cầu thực hiện, kèm theo
phần giải đố ở cuối sách.
+ Môn loại: 153 / S309TR
- Phòng Mượn: MH 12302-12303
11/. GARDNER, HOWARD. Trí khôn sáng tạo = Creating minds: Mổ xẻ trí khôn
sáng tạo qua cuộc đời của Freud, Einstein, Picasso, Stravinsky, Eliot, Graham và
Gandhi/ Howard Gardner; Hoàng Hưng dịch. - H. : Tri thức, 2020. - 583tr.; 24cm.- (Tủ
sách: Tâm lý học giáo dục cánh buồm)
Tên sách tiếng Anh: Creating minds
Tóm tắt: Nghiên cứu quá trình sáng tạo của 7 danh nhân thuộc 7 lĩnh vực trí khôn
khác nhau: Freud, Einstein, Picasso, Stravinsky, Eliot, Graham và Gandhi để rút ra
những đặc điểm tính sáng tạo của các cá nhân trong mối quan hệ giữa tư chất bẩm sinh,
ảnh hưởng gia đình, quan hệ nghề nghiệp, xã hội và chính trị.
+ Môn loại: 153.3092 / TR300KH
- Phòng Đọc: DL 19580
- Phòng Mượn: MH 12317
12/. TÔNG NGHỊ. Tư duy phi đối xứng / Tông Nghị, Trương Văn Dược; Phạm
Hồng Yến dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 438tr.; 21cm
Tóm tắt: Tư duy phi đối xứng là gì? Nói một cách đơn giản, nó là sách lược cạnh
tranh lấy tầm cao đánh tầm thấp, lấy đa chiều đánh một chiều, đột phá giới hạn của bản
thân và đem đến ưu thế cho chính mình. Mỗi khi thời đại chuyển giao, cơ hội lội ngược
dòng sẽ lại xuât hiện. Nếu muốn lội ngược dòng thành công, trước hết bạn phải ý thức
được cơ hội đó, bởi thời đại luôn dành phần thưởng xứng đáng cho người đi trước.
Cuốn sách này sẽ thay đổi thói quen tư duy của chúng ta, giúp chúng ta tìm kiếm
hướng đi mới cho mình.
+ Môn loại: 153.4 / T550D
- Phòng Đọc: DV 59662
- Phòng Mượn: MH 12256-12257
13/. THÁI LUỸ LỖI. Đột phá tư duy = Process order idea / Thái Luỹ Lỗi; Thành
Khang dịch. - Thanh Hoá: Nxb.Thanh Hoá, 2020. - 325tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách chỉ ra những nhận thức sai lầm, chỉ ra 6 điều quan trọng trong
cuộc sống: Nhận thức lại bản thân; nhận thức lại tri thức; nhận thức lại tiền bạc; nhận
thức lại thời gian; nhận thức lại mối quan hệ; nhận thức lại cuộc sống. Từ đó vạch ra
con đường để đi tìm chính mình.
+ Môn loại: 153.4 / Đ458PH
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- Phòng Đọc: DV 59661
- Phòng Mượn: MH 12254-12255
14/. TEMPLAR, RICHARD. Những quy tắc tư duy = The rules of thingking: Bộ
quy tắc phá vỡ rào cản tâm trí để tư duy một cách độc lập / Richard Templar; Nguyễn
Minh Phương dịch. - H. : Lao động, 2020. - 334tr.; 24cm
Tóm tắt: Đưa ra các quy tắc cơ bản để giúp bạn thay đổi lối suy nghĩ theo chiều
hướng tích cực, cải thiện sự sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng phân tích
đánh giá và phê phán một cách thông minh hơn.
+ Môn loại: 153.4 / NH556QU
- Phòng Đọc: DL 19582
- Phòng Mượn: MH 12319-12320
15/. Mỗi câu nói đều là trò chơi quyền lực / Nhóm tác giả Mã Đông; Mai Mei
dịch. H. : Thanh niên, 2020. - 410tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách xoay quanh trọng tâm là quyền lực của ngôn ngữ để phân chia kĩ
thuật nói chuyện thành năm phương diện: Trò chuyện, thuyết phục, đàm phán, diễn
thuyết và biện luận. Giữa 5 yếu tố đó có sự khác nhau nhưng lại có xu hướng chuyển
đổi được cho nhau. Những yếu tố này kết hợp với nhau mới thể hiện được sự kì diệu và
tinh vi của ngôn ngữ.
+ Môn loại: 153.6 / M452C
- Phòng Đọc: DV 59655
- Phòng Mượn: MH 12240-12241
16/. EPSTEIN, DAVID. Hiểu sâu, biết rộng - Kiểu gì cũng thắng / David Epstein;
Tôn Thất Kỳ Văn dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 408tr.; 23cm
Tóm tắt: Cung cấp cho bạn đọc các câu chuyện thành công của nhiều nhân vật
xuất sắc thế giới, bao trùm rộng khắp các lĩnh vực mà tác giả đã dày công nghiên cứu,
như: Công nghệ, thể thao, âm nhạc, hội hoạ, khoa học… Từ các câu chuyện dẫn chứng
ấy, tác giả phân tích kỹ lưỡng, kết hợp việc sử dụng số liệu nghiên cứu… dẫn dắt
người đọc phải tư duy sâu sắc về vấn đề: Người được đào tạo bài bản từ nhỏ chỉ trong
một lĩnh vực chuyên môn bó hẹp và người có tầm hiểu biết rộng, đa dạng, con đường
nào sẽ thành công hơn.
+ Môn loại: 153.9 / H309S
- Phòng Đọc: DL 19581
- Phòng Mượn: MH 12318
17/. LÊ QUANG. Siêu trí tuệ - IQ và toán học / Lê Quang. - H. : Phụ nữ Việt
Nam, 2020. - 118tr.; 21cm. - (Hack não)
Tóm tắt: Tập hợp những câu đố đòi hỏi sự rèn luyện và tập trung của bạn để hoàn
thành các câu đố IQ đề cập đến lĩnh vực toán học với sự vận dụng tất cả các kỹ năng
trong bạn bao gồm tư duy, suy luận, độ tinh mắt… để tìm ra đáp án chính xác nhất và
nhanh nhất.
+ Môn loại: 153.9 / S309TR
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- Phòng Mượn: MH 12304-12305
18/. NGUYỄN LAN HẢI. Thì thầm chuyện nhỏ chuyện to: Từ tình yêu đến tình
dục / Nguyễn Lan Hải. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 198tr.; 24cm
Tóm tắt: Đây không chỉ là cuốn cẩm nang giải đáp thắc mắc của bạn trẻ về tình
yêu, tình dục mà còn là dành cho các bậc cha mẹ để hiểu thêm hơn về cảm xúc của con
cái mình.
+ Môn loại: 155.3 / TH300TH
- Phòng Đọc: DL 19584
- Phòng Mượn: MH 12323-12324
19/. DƯƠNG BĂNG DƯƠNG. Thượng đế giấu đàn ông tốt đâu cả rồi? / Dương
Băng Dương; Minh Thu dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 346tr.; 21cm. - (Tủ sách
quý cô)
Tóm tắt: Sách sẽ giúp bạn hiểu được: Tâm sinh lý hai giới khác nhau như thế
nào? Vì sao đàn ông lại hay ngoại tình? Bạn cần biết những gì để nhận diện những gã
đàn ông tồi đó. Nếu như bạn vẫn đang loay hoay chưa tìm được người bạn đời lý tưởng
thì hãy xem những chỉ dẫn trong cuốn sách, để trở thành một cô gái “trong mơ của phái
mạnh” và lựa chọn được người đàn ông như ý nhé.
+ Môn loại: 155.3 / TH561Đ
- Phòng Mượn: MH 12236-12237
20/. BONO, EDWARD DE. Bí mật một tâm hồn cuốn hút = How to have a
beautiful mind / Edward de Bono; Liên Như dịch. - Tái bản lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí
Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 247tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách đề cập đến cái đẹp mà người đối diện hoàn toàn có thể cảm nhận
được khi tiếp xúc, trò chuyện; nét đẹp nội tâm thể hiện ra bên ngoài, khiến những
người xung quanh luôn thích thú và muốn lắng nghe để khám phá thêm. Từ đó biết
rằng vẻ đẹp nội tâm của mình chính là kho báu mà lâu nay ta đã bỏ phí và lãng quên.
+ Môn loại: 158 / B300M
- Phòng Đọc: DV 59656
- Phòng Mượn: MH 12242-12243
21/. DEVINE, MEGAN. Bạn không ổn thì có làm sao: Sống bình thản giữa những
nổi đau / Megan Devine; Mark Nepo lời tựa; Thành Bảo Ngọc dịch. - H. : Thanh niên,
2020. - 358tr.; 21cm
Tóm tắt: Tác giả đã nắm bắt được trải nghiệm của nỗi đau buồn: Nỗi đau buồn
không phải là một vấn đề cần giải quyết, mà là một bí ẩn để trân trọng. Cô hiểu nỗi đau
mà những người buồn khổ mang theo, bao gồm nỗi đau của việc bị phán xét, xua đuổi
và hiểu lầm. Trong quyển sách này, tác giả dẫn dắt chúng ta đi qua những khoảng thời
gian khó khăn bằng sự tế nhị, với thái độ chấp nhận và lòng trắc ẩn đầy yêu thương.
+ Môn loại: 158.1 / B105KH
- Phòng Đọc: DV 59664
- Phòng Mượn: MH 12260-12261
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22/. FRADERA, ALEX. Bí kíp tâm lý từ những chuyên gia kỳ cựu / Alex
Fradera; Voldy dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 307tr.; 21cm. - (100 trích dẫn thần thánh)
Tên sách tiếng Anh: Psychology in 100 quotes
Tóm tắt: Sách với 100 trích dẫn quan trọng của những chuyên gia tâm lý học bậc
thầy. Sẽ dẫn lối bạn theo những tuyến chủ đạo của bộ môn tâm lý học, đi theo những
nhánh chính, băng qua những góc khuất đầy màu sắc. Giúp bạn đặt chân vào một trong
những lĩnh vực kì diệu nhất, nhằm giải mã con người, đồng thời khám phá chính bản
thân mình.
+ Môn loại: 158.1 / B300K
- Phòng Đọc: DV 59657
- Phòng Mượn: MH 12244-12245
23/. POMNYUN. Bình thản đối diện, đón nhận hạnh phúc: Gửi tặng bạn - Người
lữ hành đang loay hoay trên con đường kiếm tìm hạnh phúc / Pomnyun; Hà Hương
dịch. H. : Dân trí, 2021. - 230tr.; 21cm
Tóm tắt: Mong rằng cuốn sách này sẽ góp ích dù là nhỏ nhoi để dẫn dắt người
đọc tới con đường hạnh phúc, đặc biệt là những người đang cảm thấy mệt mỏi về cuộc
sống, chịu nhiều tổn thương trong các mối quan hệ hay phải nếm trải khổ đau trong thế
gian còn nhiều phi lý này.
+ Môn loại: 158.1 / B312TH
- Phòng Đọc: DV 59651
- Phòng Mượn: MH 12224-12225
24/. LÊ QUANG. Cách để vượt lên chính mình / Lê Quang. - H. : Hồng Đức,
2020. - 95tr.; 21cm. - (Bộ sách cách để trở thành)
Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên, gợi ý giúp bạn vượt lên chính mình để trở nên
mạnh mẽ, kiên nhẫn, khắc phục tính trì trệ, khắc phục thói lười biếng; hướng dẫn bạn
cách để trở thành người đa tài và trở thành người may mắn.
+ Môn loại: 158.1 / C102Đ
- Phòng Mượn: MH 12286-12287
25/. RANDO KIM. Có thanh xuân nào không đau đớn, có tuổi trẻ nào không
giông bão / Rando Kim; Nguyễn Việt Tú Anh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 338tr.;
21cm
Tên sách tiếng Anh: Youth, it's painful
Tóm tắt: Nội dung quyển sách như một lời tâm tình về đủ mọi lĩnh vực trong
cuộc sống, từ học tập, công việc, cho tới tình yêu, để gỡ rối tơ lòng cho cả một thế hệ
đang nôn nóng thành công hay đang lo âu về một tương lai bất định.
+ Môn loại: 158.1 / C400TH
- Phòng Mượn: MH 12228-12229
26/. KROSS, ETHAN. Chatter: Trò chuyện với chính mình = Chatter: The
conversations we have with ourselves, why they matter, and how to control them:
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Tiếng nói nội tâm quyết định cuộc đời của bạn / Ethan Kross; Lưu Thế Long dịch.- Tp.
Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 326tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách là sự kết tinh của những nghiên cứu khoa học mới nhất về bộ não
và tâm trí con người. Trong "Chatter - Trò chuyện với chính mình", tác giả đã khéo léo
hệ thống hoá những tri thức khoa học đó và minh hoạ chúng bằng những câu chuyện
hết sức thú vị khiến ta có cảm tưởng mình đang được xem những bộ phim bom tấn của
Hollywood. Không dừng lại đó, tác giả còn chắt lọc ra những phương pháp hết sức cụ
thể để ta có thể ứng dụng một cách dễ dàng vào đời sống hằng ngày của mình.
+ Môn loại: 158.1 / CH110TR
- Phòng Mượn: MH 12262-12263
27/. MCCARTNEY, JENNIFER. Chỉ đủ là vui: Sống trót lọt với bí mật biếng
lười/ Jennifer McCartney; Marguerite dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 139tr.; 19cm
Tóm tắt: Mang đến cho bạn một góc nhìn khác về “biết đủ” khi ở nhà, trong công
việc, trong các mối quan hệ, trong gắn kết xã hội... Chỉ ra cách lười mà vẫn đủ, vẫn
hiệu quả và quan trọng nhất là luôn vui.
+ Môn loại: 158.1 / CH300Đ
- Phòng Đọc: DV 59746
- Phòng Mượn: MH 12345-12346
28/. KAMP, JURRIAAN. Lạc quan mà vui sống = The intelligent optimist's guide
to life: Cẩm nang triết lý sống hiện đại / Jurriaan Kamp; Thế Anh dịch. - Thanh Hoá:
Nxb.Thanh Hoá, 2020. - 141tr.; 19cm
Tóm tắt: Giúp bạn hiểu rõ bản chất của bi quan cũng như lạc quan trong bản thân
mình. Từ đó phát triển hơn nữa tính lạc quan của mình để sống một cuộc đời trọn vẹn
và hạnh phúc nhất.
+ Môn loại: 158.1 / L101QU
- Phòng Đọc: DV 59745
- Phòng Mượn: MH 12343-12344
29/. STEPHENS, RANSOM. Não trái kể chuyện, não phải vui cười: Góc nhìn của
khoa học thần kinh đổi mới và sáng tạo trong nghệ thuật, khoa học và đời sống/
Ransom Stephens; Michelle Nguyen dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 334tr.; 21cm
Tóm tắt: Giải thích câu chuyện thú vị và đôi khi hài hước về sự vận hành của não
bộ con người. Sách dành cho bất cứ ai muốn biết về các hoạt động trong tâm trí mình
và bằng cách nào họ có thể vận dụng kiến thức đó để phát triển hết tiềm năng của
mình.
+ Môn loại: 158.1 / N108TR
- Phòng Đọc: DV 59652
- Phòng Mượn: MH 12226-12227
30/. HIROYUKI INOUE. Nghĩ thông không lao lực: Phương thuốc chữa lành cho
cuộc sống tư duy tích cực / Hiroyuki Inoue; Nguyễn Phương Hoa dịch. - Thanh Hoá:
Nxb. Thanh Hoá, 2020. - 135tr.; 21cm
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Tóm tắt: Thông qua những bài học rèn luyện kỹ năng sống và đối nhân xử thế,
sách sẽ giúp bạn sớm chia tay với những suy nghĩ tiêu cực và thấy lòng mình ấm áp,
thanh thản hơn.
+ Môn loại: 158.1 / NGH300TH
- Phòng Đọc: DV 59677
- Phòng Mượn: MH 12300-12301
31/. MUSK, MAYE. Sống mạo hiểm một cách cẩn thận: Lời khuyên cho cuộc đời
phiêu lưu, sắc đẹp và thành công / Maye Musk; Minh Nhật dịch. - H. : Lao động, 2021.
287tr.; 21cm
Tóm tắt: Tác giả chia sẻ những kinh nghiệm của đời mình, hàm chứa trong đó
các triết lý được đúc kết trong gian nan về sự nghiệp (càng chăm chỉ, càng may mắn),
gia đình (để người mình yêu thương đi con đường riêng), sức khoẻ (không hề có thần
dược) và phiêu lưu (luôn tạo không gian cho sự khám phá, nhưng luôn sẵn sàng đón
nhận bất kỳ điều gì). Bạn không kiểm soát mọi thứ xảy ra trong đời, nhưng bạn có thể
sống cuộc đời mình muốn ở bất kỳ tuổi nào. Tất cả những gì bạn phải làm là lên kế
hoạch.
+ Môn loại: 158.1 / S455M
- Phòng Mượn: MH 12238-12239
32/. GORDON, JON. Sống tích cực, đời hết bực: Bí quyết vui sống mỗi ngày/ Jon
Gordon, Daniel Decker; Minh Trâm dịch. - H. : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh,
2021. - 267tr.; 19cm
Tóm tắt: Gồm những châm ngôn tích cực và là nguồn tài nguyên để bạn tham
khảo mỗi ngày nhằm cải thiện sự nghiệp và cuộc sống, thông qua việc ươm dưỡng tư
duy tích cực để từ đó vượt qua những thách thức, gian nan và nghịch cảnh.
+ Môn loại: 158.1 / S455T
- Phòng Đọc: DV 59747
- Phòng Mượn: MH 12347-12348
33/. LÊ QUANG. Cách để trở thành người bạn tốt / Lê Quang. - H. : Hồng Đức,
2020. - 87tr.; 21cm. - (Bộ sách cách để trở thành)
Tóm tắt: Huớng dẫn cách để trở thành một người bạn tốt, cách để có một tình bạn
bền chặt, cách giúp nhận ra người bạn thực sự, cách để tìm ra người bạn tri kỷ, cách để
trở thành một người tốt hơn và những câu chuyện về tình bạn.
+ Môn loại: 158.2 / C102Đ
- Phòng Mượn: MH 12282-12283
200. TÔN GIÁO:
34/. WILLIAMSON, MARIANNE. Từ nước mắt đến nụ cười - Tận cùng khổ đau
đến ngời sáng tâm hồn = Tears to triumph - The spiritual journey from suffering to
enlightenment / Marianne Williamson; Trịnh Huy Ninh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng
hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 293tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách chạm đến chiều sâu tinh thần của sự sáng suốt trong các giáo lý
tôn giáo và tâm linh vĩ đại, sự suy tư tinh thần về nỗi đau của con người, cả căn nguyên
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và sự siêu việt của nó.
+ Môn loại: 210 / T550N
- Phòng Đọc: DV 59678
- Phòng Mượn: MH 12306-12307
35/. TERKEURST, LYSA. Nghĩ thông suốt đời nhẹ như mây / Lysa TerKeurs;
Bùi Thị Ngọc Hương dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 305tr.; 21cm
Tóm tắt: Chia sẻ những trải nghiệm cá nhân của tác giả về sự từ chối, tập trung
kiểm tra một cách trung thực gốc rễ của sự từ chối, cũng như khả năng sự từ chối có
thể đầu độc các mối quan hệ từ trong ra ngoài, bao gồm cả mối quan hệ của chúng ta
với Chúa.
+ Môn loại: 248.8 / NGH300TH
- Phòng Đọc: DV 59650
- Phòng Mượn: MH 12222-12223
36/. RHODES, ALEXANDRE DE. Hành trình và truyền giáo = Divers voyages et
missions / Alexandre De Rhodes; Hồng Nhuệ dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 729tr.;
21cm
Tóm tắt: Ghi chép lại cuộc hành trình truyền giáo của linh mục người Pháp
Alecxandre De Rhodes từ Rôma đến Trung Quốc, truyền giáo tại Đàng trong và Đàng
ngoài, và từ Trung Quốc trở về Rôma.
+ Môn loại: 294 / H107TR
- Phòng Đọc: DV 59659
37/. ACHAAN CHAH. Tâm tĩnh lặng = A still forest pool: Một cái nhìn sâu sắc
về Thiền của Ajahn Chah / Achaan Chah; Minh Vy dịch. - H. : Hồng Đức, 2021.281tr.; 21cm
Tóm tắt: Phản ánh lối tu hành yên tĩnh, sâu sắc và an vui của các tăng sĩ trong
rừng ở Thái Lan, cách tu tập, nhận biết bản chất vô thường, bất an và vô ngã của cuộc
sống.
+ Môn loại: 294.3 / T120T
- Phòng Mượn: MH 12252-12253
300. KHOA HỌC XÃ HỘI:
38/. Khả năng quan sát: Nghệ thuật giao tiếp tinh tế nơi làm việc / Instant
Research Institute; Minh Minh dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 295tr.; 21cm. - (Tip
công sở 2)
Tóm tắt: Sách được chia thành 7 chương, bao gồm 49 kĩ năng thiết thực với minh
hoạ sinh động, rất phù hợp cho những người mới đi làm, giúp khả năng quan sát của
bạn trở nên nhạy bén và chính xác, từ đó nắm bắt mọi cơ hội thuộc về bạn.
+ Môn loại: 302.2 / KH100N
- Phòng Đọc: DV 59602
- Phòng Mượn: MA 24380-24381
39/. Khả năng đặt câu hỏi: Hỏi sao cho đúng / Instant Research Institute; Đinh
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Thiên Nga dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 295tr.; 21cm. - (Tip công sở 2)
Tóm tắt: Có rất nhiều phương thức hỏi đáp nhưng hỏi như thế nào để đi vào
trọng tâm, tạo điều kiện thuận lợi để người được hỏi hiểu chính xác câu hỏi và nhanh
chóng đưa ra câu trả lời hiệu quả cho những điều chúng ta muốn biết là điều không
phải ai cũng làm được. Sách chính là cuốn cẩm nang tuyệt vời giúp chúng ta có được
những phương thức hỏi thật hiệu quả. Từng nội dung trong sách được minh hoạ sinh
động và hấp dẫn, người đọc sẽ nhanh chóng nắm bắt được các phương pháp hỏi súc
tích và thông minh nhất.
+ Môn loại: 302.2 / KH100N
- Phòng Đọc: DV 59603
- Phòng Mượn: MA 24382-24383
40/. FERGUSON, NIALL. Quảng trường & toà tháp: Mạng lưới và quyền lực, từ
Hội Tam điểm đến Facebook / Niall Ferguson; Vũ Hoàng Linh, Sơn Phạm dịch. - H.:
Thế giới, 2021. - 693tr.; 24cm
Tên sách tiếng Anh: The square and the tower: Networks and power, from the
freemasons to facebook
Tóm tắt: Sách kể câu chuyện về tác động lẫn nhau giữa các mạng lưới xã hội và
trật tự thứ bậc từ thời xa xưa cho đến gần đây. Nó tập hợp những hiểu biết lý thuyết từ
rất nhiều ngành học, từ kinh tế học đến xã hội học, từ khoa học thần kinh đến hành vi
tổ chức, tạo thành một bức tranh đa màu sắc với nhiều chi tiết dẫn chứng thú vị về các
mạng lưới và tác động của chúng đến những sự kiện quan trọng bậc nhất trong lịch sử
nhân loại.
+ Môn loại: 302.3 / QU106TR
- Phòng Đọc: DL 19483
41/. Khả năng đối thoại: Đi tới trọng điểm giao tiếp trong 30 giây / Instant
Research Institute; Phạm Thanh Hương dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 262tr.; 21cm.(Tip công sở 1)
Tóm tắt: Bằng nhiều ví dụ thực tiễn và minh hoạ sinh động, sách sẽ giúp bạn
hiểu rõ vai trò của khả năng đối thoại, phân tích các tình huống và chỉ ra những kĩ năng
quan trọng giúp bạn nhanh chóng nâng cao năng lực đối thoại.
+ Môn loại: 302.3 / KH100N
- Phòng Đọc: DV 59601
- Phòng Mượn: MA 24378-24379
42/. GRAEBER, DAVID. Đời ngắn lắm, đừng làm việc vô nghĩa! / Graeber
David; Trần Hoàng Sơn dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 386tr.; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Bullshit jobs: A theory
Tóm tắt: Trình bày thế nào là công việc vô nghĩa? Phân loại công việc vô nghĩa
và nguồn cội của bất hạnh là công việc vô nghĩa, sự bùng phát, sự ủng hộ, những ảnh
hưởng về mặt chính trị và giải pháp của công việc vô nghĩa.
+ Môn loại: 306.3 / Đ462NG
- Phòng Mượn: MA 24334-24335
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43/. ZELINSKI, ERNIE J. Niềm vui của việc ngừng lao động: Cuốn sách dành
cho những người nghỉ hưu, thất nghiệp và đang làm việc quá sức / Ernie J. Zelinski;
RBooks biên dịch. - H. : Lao động, 2020. - 302tr.; 23cm
Tên sách tiếng Anh: The joy of not working
Tóm tắt: Hướng dẫn bí quyết có cuộc sống thú vị, thực tế, nhiều niềm vui để tận
hưởng cuộc sống an nhàn sau khi nghỉ hưu.
+ Môn loại: 306.3 / N304V
- Phòng Đọc: DL 19500
- Phòng Mượn: MA 24442-24443
320. CHÍNH TRỊ HỌC:
44/. UEHARA ETSUJIRO. Lược sử phát triển dân quyền Nhật Bản / Uehara
Etsujiro; Nguyễn Mạnh Sơn dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 506tr.; 24cm
Tóm tắt: Sách cung cấp một bức tranh toàn cảnh về sự phát triển của phong trào
dân quyền ở Nhật Bản, phác hoạ những nét chính về lịch sử hiến chính Nhật Bản và
các cuộc đấu tranh giành quyền bình đẳng của nhân dân.
+ Môn loại: 320.952 / L557S
- Phòng Đọc: DL 19482
330. KINH TẾ HỌC:
45/. PHẠM THỊ HƯƠNG LAN. Thể chế pháp lý về vai trò của nhà nước trong
nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn: Sách
chuyên khảo / Phạm Thị Hương Lan chủ biên, Nguyễn Thu Dung, Phạm Hữu Nghị...H.: Khoa học xã hội, 2020. - 345tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lý luận thể chế pháp lý về vai trò của nhà
nước trong nền kinh tế thị trường. Phân tích đánh giá thực trạng thể chế pháp lý về vai
trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay. Đề xuất những
quan điểm và giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện pháp luật, thể chế pháp lý về vai trò
của nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay.
+ Môn loại: 330.1209597 / TH250CH
- Phòng Đọc: DV 59563
- Phòng Mượn: MA 24286-24287
46/. LÊ QUANG. Cách để chọn một nghề / Lê Quang. - H. : Hồng Đức, 2020.150tr.; 21cm. - (Bộ sách Cách để trở thành)
Tóm tắt: Giúp bạn biết cách tìm hiểu nghề, khám phá được sở thích, khả năng,
điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, đồng thời biết được những thuận lợi, khó khăn trên
con đường đến với nghề nghiệp mà mình yêu thích và lựa chọn.
+ Môn loại: 331.702 / C102Đ
- Phòng Mượn: MA 24368-24369
47/. LÊ QUANG. Cách để về hưu an nhàn / Lê Quang. - H. : Hồng Đức, 2020.127tr.; 21cm. - (Bộ sách Cách để trở thành)
Tóm tắt: Cung cấp kinh nghiệm, thông tin hữu ích đối với cuộc sống của người
về hưu: Nên làm gì, nghĩ gì, chăm sóc sức khoẻ thế nào, sống ra sao để luôn an vui,
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tâm thân an lạc.
+ Môn loại: 332.024 / C102Đ
- Phòng Mượn: MA 24364-24365
48/. CASEY, EMMA. Tiền và sự thật về kế hoạch hưu trí / Emma Casey. - H.:
Lao động, 2020. - 341tr.; 23cm
Tóm tắt: Đưa ra những phương pháp điều chỉnh ngân sách chi tiêu giúp xác định
được số tiền thiếu hụt và lên kế hoạch để hiện thực hoá mục tiêu tài chính, xây dựng kế
hoạch hưu trí.
+ Môn loại: 332.024 / T305V
- Phòng Đọc: DL 19499
- Phòng Mượn: MA 24440-24441
49/. COWLEY, STEWART. Tiền quả thật phiền: Giải mã cách tiền tệ thao túng
và vận hành thế giới / Stewart Cowley; Hà Ly dịch; Joe Lyward minh hoạ. - H. : Dân
trí, 2020. - 227tr.; 21cm. - (Tri thức thế hệ Z)
Tên sách tiếng Anh: Man vs money
Tóm tắt: Khám phá cách thống kê ảnh hưởng của thị trường chứng khoán thế
giới, về những ảnh hưởng của những đồng tiền ảo trên mạng, giao dịch tiền ảo, sự thật
hiện tại là tiền nằm ở đâu... sẽ cho ta một cái nhìn tổng quát về hệ thống tiền tệ đang
được vận hành trên thế giới hiện nay.
+ Môn loại: 332.4 / T305QU
- Phòng Đọc: DV 59585
- Phòng Mượn: MA 24330-24331
50/. Những không gian sinh thái đặc thù dãy Trường Sơn: Bảo tồn đa dạng sinh
học dãy Trường Sơn / Biên soạn: Nguyễn Ngọc Sinh, Nguyễn Đình Hoè, Phùng Quang
Chính... - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2020. - Bảng. - 24cm
ĐTTS ghi: Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam
T.2.- 181tr.
Tóm tắt: Một số vấn đề chung về bảo tồn đa dạng sinh học dãy Trường Sơn.
Không gian bảo tồn Sao la. Sinh kế bền vững rừng khộp. Không gian sinh thái đặc thù
Tây Giang - Quảng Nam. Một số không gian sinh thái đặc thù ở Thừa Thiên - Huế.
Không gian sinh thái cây di sản Việt Nam trên dãy Trường Sơn.
+ Môn loại: 333.95095974 / NH556KH
- Phòng Mượn: MA 24473-24474
51/. Elon Musk - Từ ước mơ đến hành trình quá giang vào ngân hà / Ashlee
Vance; Nguyệt Minh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Dân trí, 2020. - 275tr.; 21cm.- (Tủ
sách giáo dục STEM)
Tên sách tiếng Anh: Elon Musk and the quest for a fantastic future young readers'
edition
Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp và hành trình khởi nghiệp đầy khó
khăn, vất vả của nhà phát minh, doanh nhân, tỉ phú Elon Musk. Với khả năng phân tích
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thị trường nhạy bén nhưng quyết đoán đã giúp ông thành công trong kinh doanh ngoài
sự mong đợi và trở thành nhà phát minh, sáng lập SpaceX và đồng lập Tesla Motors,
PayPal.
+ Môn loại: 338.092 / E201M
- Phòng Đọc: DV 59600
- Phòng Mượn: MA 24376-24377
52/. FANNIN, REBECCA A. Những gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc = Tech
titans of China: Hành trình từ kẻ bắt chước thành người khởi xướng công nghệ của thế
giới / Rebecca A. Fannin; Nhóm Helios dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 295tr.; 24cm
Tóm tắt: Đưa ra một góc nhìn hoàn toàn mới mẻ về sự vươn lên của nền công
nghệ Trung Quốc, diện mạo của nền công nghệ Trung Quốc trong 10 năm trở lại đây.
Thông qua những câu chuyện kể về các doanh nhân khởi nghiệp Trung Quốc, cho thấy
sự chăm chỉ, nhiệt huyết và ý chí vươn lên chính là lý do lớn nhất cho sự phát triển và
lớn mạnh không ngừng của nền công nghệ Trung Quốc.
+ Môn loại: 338.40951 / NH556G
- Phòng Đọc: DL 19501
- Phòng Mượn: MA 24444-24445
53/. NGUYỄN ĐÌNH CHÚC. Phát triển khu công nghiệp ở Việt Nam theo lý
thuyết sinh thái học công nghiệp: Sách chuyên khảo / Nguyễn Đình Chúc, Trần Duy
Đông đồng chủ biên, Bùi Việt Cường... - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 310tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu phát triển
bền vững vùng
Tóm tắt: Trình bày sinh thái học công nghiệp trong các nghiên cứu trong và
ngoài nước; cơ sở lý thuyết và ứng dụng thực tiễn của sinh thái học công nghiệp; đánh
giá khả năng phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam trên nền tảng sinh thái học
công nghiệp.
+ Môn loại: 338.609597 / PH110TR
- Phòng Đọc: DV 59562
- Phòng Mượn: MA 24284-24285
340. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT:
54/. Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 những hành vi vi phạm và mức
xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực. - H. : Hồng Đức, 2021. - 414tr.; 27cm
ĐTTS ghi: Quốc hội
Tóm tắt: Nội dung gồm: Luật xử lí vi phạm hành chính sửa đổi 2020 những hành
vi vi phạm và mức xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực. Tra cứu các quy
định về xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lí hành chính. Tra cứu các
hành vi vi phạm chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu
quả trong lĩnh vực hải quan...
+ Môn loại: 342.597 / L504X
- Phòng Mượn: MA 24509
55/. Cẩm nang gỡ rối pháp lý về cơ chế, chính sách dành cho viên chức đơn vị sự
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nghiệp công lập / Tăng Bình, Ái Phương hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2020. - 399tr.;
27cm
Tóm tắt: Sách gồm tổng quan về hoạt động, quyền và nghĩa vụ của viên chức. Vị
trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Tuyển dụng,
sử dụng và quản lý viên chức. Khen thưởng viên chức, xử lí kỷ luật và trách nhiệm bồi
thường, hoàn trả của viên chức. Chính sách tiền lương và các chế độ, chính sách đãi
ngộ khác đối với viên chức...
+ Môn loại: 342.597 / C120N
- Phòng Mượn: MA 24508
56/. Luật Bảo vệ môi trường được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá
XIV và giải đáp các tình huống về công tác quản lý bảo vệ môi trường tại các khu công
nghiệp, khu chế xuất, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ / Quý Lâm hệ thống. - H.:
Lao động, 2021. - 415tr.; 28cm
Tóm tắt: Gồm 6 phần: Luật Bảo vệ môi trường được thông qua tại kì họp thứ 10
Quốc hội khoá IV. Giải đáp tình huống về báo cáo hiện trạng môi trường và giám sát,
kết quả quan trắc môi trường. Giải đáp tình huống về công tác bảo vệ môi trường tại
các khu công nghiệp, khu du lịch, các cở sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Giải đáp tình
huống về đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường,..
+ Môn loại: 344.59704 / L504B
- Phòng Mượn: MA 24507
350. HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ KHOA HỌC QUÂN SỰ:
57/. Cải cách hành chính của Thái Lan, Indonesia hai thập niên đầu thế kỷ XXI và
bài học kinh nghiệm cho Việt Nam: Sách tham khảo / Nguyễn Duy Dũng chủ biên,
Nguyễn Hà Phương, Hoàng Mỹ Nhị... - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 251tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Đông
Nam Á
Tóm tắt: Trình bày bối cảnh của cải cách hành chính ở Thái Lan, Indonesia hai
thập niên đầu thế kỷ 21; thực trạng cải cách hành chính ở Thái Lan và Indonesia; cải
cách hành chính ở Việt Nam và bài học tham khảo từ kinh nghiệm của Thái Lan và
Indonesia.
+ Môn loại: 352.0959 / C103C
- Phòng Đọc: DV 59596
- Phòng Mượn: MA 24356-24357
360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI:
58/. DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG. Giáo trình xã hội học Y tế / Dương Thị Thu
Hương chủ biên. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2020. - 357tr.; 21cm
Tóm tắt: Trình bày về đối tượng, lịch sử nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và
lý thuyết xã hội học tiếp cận nghiên cứu y tế, sức khoẻ, bệnh tật cả ở cấp độ vi mô và
vĩ mô. Phân tích mối quan hệ của y tế, sức khoẻ, bệnh tật với các vấn đề xã hội như:
Kinh tế, văn hoá, giáo dục, truyền thông, gia đình hay phân tích vấn đề sức khoẻ từ góc
độ giới. Ngoài ra, sách còn trình bày hệ thống y tế tại Việt Nam và quá trình xã hội học
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y tế, hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân trong bối cảnh Việt Nam.
+ Môn loại: 362.1 / GI-108TR
- Phòng Đọc: DV 59564
- Phòng Mượn: MA 24288-24289
59/. VŨ THẾ THÀNH. Để ăn không phải băn khoăn: Đối thoại về an toàn thực
phẩm / Vũ Thế Thành, Nguyễn Bích Hiền. - H. : Thế giới, 2021. - Ảnh. - 21cm
T.2. - 263tr.
Tóm tắt: Tập hợp những câu hỏi và đáp về an toàn thực phẩm, giúp bạn biết cách
sử dụng thực phẩm thực sự khoa học, an toàn và có thể an tâm trong việc ăn uống hàng
ngày.
+ Môn loại: 363.19 / Đ250Ă
- Phòng Đọc: DV 59554
- Phòng Mượn: MA 24268-24269
60/. LÊ QUANG. Cách để giữ gìn môi trường sống / Lê Quang. - H. : Hồng Đức,
2020. - 87tr.; 21cm. - (Bộ sách Cách để trở thành)
Tóm tắt: Đánh giá vai trò quan trọng của động vật hoang dã và rừng trong đời
sống con người. Đưa ra một số phương pháp để có thể giảm thiểu ô nhiễm môi trường,
bảo vệ tầng ôzôn, phòng chống ô nhiễm đất và bảo vệ đa dạng sinh học.
+ Môn loại: 363.73 / C102Đ
- Phòng Mượn: MA 24366-24367
370. GIÁO DỤC:
61/. LÊ QUANG. Cách để trở thành con ngoan / Lê Quang. - H. : Hồng Đức,
2020.- 109tr.; 21cm. - (Bộ sách cách để trở thành)
Tóm tắt: Đưa ra những hướng dẫn giúp các bạn nhỏ biết cách ứng xử, rèn luyện,
học tập để có thể trở thành một thiếu niên chín chắn, một người con ngoan, một người
anh, một người chị gương mẫu trong gia đình...
+ Môn loại: 370.15 / C102Đ
- Phòng Mượn: MA 24374-24375
62/. NGƯỜI KỂ CHUYỆN. Học Trường chuyên - Những góc nhìn đa chiều/
Người Kể Chuyện chủ biên. - H. : Thanh niên, 2021. - 311tr.; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp 15 bài tiểu luận của những tác giả trẻ tuổi đã từng học, từng thi
vào Trường chuyên, hoặc có những mối liên hệ với Trường chuyên. Nó sẽ là những lời
bộc bạch chân thành và thẳng thắn về Trường chuyên từ những người học trò trong
cuộc, đóng góp vào cuộc đối thoại vĩ mô của xã hội.
+ Môn loại: 371.01 / H419TR
- Phòng Đọc: DV 59561
- Phòng Mượn: MA 24282-24283
63/. Rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên / Nguyễn Thị
Thế Bình, Vũ Thị Mai Hường, Nguyễn Thị Mai Lan, Kiều Phương Thuỳ. - H. : Đại
học Sư phạm, 2020. - 160tr.; 24cm
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Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ sư phạm
trong đào tạo giáo viên như: Kĩ năng trình bày bảng, kĩ năng thuyết trình, kĩ năng sử
dụng thiết bị dạy học, kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tích hợp.
+ Môn loại: 371.1 / R203L
- Phòng Đọc: DL 19515
- Phòng Mượn: MA 24471-24472
64/. LÊ QUANG. Cách để trở thành học sinh giỏi / Lê Quang. - H. : Hồng Đức,
2020. - 78tr.; 21cm. - (Bộ sách cách để trở thành)
Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên, những kinh nghiệm, phương pháp tư duy,
phương pháp học tập và quản lí thời gian phù hợp, giúp học sinh đạt kết quả tốt trong
học tập.
+ Môn loại: 371.3028 / C102Đ
- Phòng Mượn: MA 24372-24373
65/. LÊ QUANG. Cách để tự bảo vệ mình / Lê Quang. - H. : Hồng Đức, 2020.159tr.; 21cm. - (Bộ sách cách để trở thành)
Tóm tắt: Gồm những lời khuyên, phương pháp đối phó, cách thức để bảo vệ bản
thân; giữ an toàn cho trẻ vị thành niên ở ngoài xã hội.
+ Môn loại: 372.37 / C102Đ
- Phòng Mượn: MA 24370-24371
66/. Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới / Vũ Thiên Bình
tuyển chọn. - H. : Lao động, 2019. - Bảng. - 27cm
T.1. - 399tr.
Tóm tắt: Gồm chương trình tổng thể và các chương trình môn học: Ngữ văn,
Toán, Giáo dục công dân, Tự nhiên và xã hội, Lịch sử và địa lí (cấp tiểu học); Lịch sử
và địa lí (cấp trung học cơ sở); Lịch sử, Địa lí.
+ Môn loại: 373.19 / H561D
- Phòng Mượn: MA 24505
67/. Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới / Vũ Thiên Bình
tuyển chọn. - H. : Lao động, 2019. - Bảng. - 27cm
T.2. - 399tr.
Tóm tắt: Gồm các chương trình môn học và hoạt động giáo dục của cấp tiểu học,
cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông: Khoa học tự nhiên, vật lí, hoá học,
sinh học, công nghệ, tin học, âm nhạc, mĩ thuật, giáo dục thể chất, hoạt động trải
nghiệm.
+ Môn loại: 373.19 / H561D
- Phòng Mượn: MA 24506
400. NGÔN NGỮ:
68/. DOFF, ADRIAN. Empower A1 Starter student's book with online access/
Adrian Doff, Craig Thaine, Herbert Puchta... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2021. - 107tr.:
Hình ảnh; 30cm. - (Cambridge)
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Tóm tắt: Gồm các bài tập luyện thi về ngữ pháp, từ vựng, đọc, nghe nói tiếng
Anh hằng ngày trình độ A1.
+ Môn loại: 428 / E202A
- Phòng Mượn: MB 8151
69/. ANDERSON, PETER. Empower A2 Elementary workbook with online
access/ Peter Anderson. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2020. - 55tr.: Hình ảnh; 30cm.(Cambridge)
Tóm tắt: Gồm các phần ôn tập ngữ pháp, từ vựng, đọc và nghe, giao tiếp tiếng
Anh hằng ngày trình độ A2.
+ Môn loại: 428 / E202A
- Phòng Mượn: MB 8154
70/. DOFF, ADRIAN. Empower A2 Elementary student's book with online
access/ Adrian Doff, Crag Thaine, Herbet Puchta, Jeff Stranks... - H. : Giáo dục Việt
Nam, 2021.- 127tr: Hình ảnh; 30cm. - (Cambridge)
Tóm tắt: Gồm các bài tập ôn luyện thi về ngữ pháp, từ vựng, nghe, đọc, viết và
nói tiếng Anh mỗi ngày trình độ A2.
+ Môn loại: 428 / E202A
- Phòng Mượn: MB 8153
71/. GODFREY, RACHEL. Empower A1 Starter workbook with online access/
Rachel Godfrey. - H.: Giáo dục Việt Nam, 2021.- 55tr.: Hình ảnh; 30cm.- (Cambridge)
Tóm tắt: Gồm các bài tập luyện thi về ngữ pháp, từ vựng, đọc, nghe nói tiếng
Anh hằng ngày trình độ A1.
+ Môn loại: 428 / E202A
- Phòng Mượn: MB 8152
72/. PETER ANDERSON. Empower B1+ Intermediate workbook with online
access / Peter Anderson. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2021. - 47tr.: Hình ảnh; 30cm.(Cambridge)
Tóm tắt: Sách gồm các bài luyện tập ngữ pháp, từ vựng, đọc, nghe và học online
trình độ B1+.
+ Môn loại: 428 / E202B
- Phòng Mượn: MB 8158
73/. DOFF, ADRIAN. Empower B1+ Intermediate student's book with online
access / Adrian Doff, Craig Thaine, Herbert Puchta, Jeff Stranks... - H. : Giáo dục Việt
Nam, 2021. - 123tr.; 30cm. - (Cambridge)
Tóm tắt: Gồm các phần bài tập luyện thi ngữ pháp, từ vựng, đọc hiểu, nói và viết
tiếng Anh trình độ B1+.
+ Môn loại: 428 / E202B
- Phòng Mượn: MB 8157
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74/. DOFF, ADRIAN. Empower B1 Pre- intermediate student's book with online
access / Adrian Doff, Craig Thaine, Herbert Puchta, Jeff Stranks... - H. : Giáo dục Việt
Nam, 2021. - 123tr.: Hình ảnh; 30cm. - (Cambridge)
Tóm tắt: Gồm các bài tập ôn luyện thi như ngữ pháp, từ vựng, đọc, viết, nói và
nghe tiếng Anh mỗi ngày trình độ B1.
+ Môn loại: 428 / E202B
- Phòng Mượn: MB 8155
75/. ANDERSON, PETER. Empower B1 Pre- intermediate workbook with online
access / Peter Anderson. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2021. - 55tr.: Hình ảnh; 30cm.(Cambridge)
Tóm tắt: Sách gồm các phần ôn luyện thi về ngữ pháp, từ vựng, đọc và nghe, nói
tiếng Anh mỗi ngày trình độ B1.
+ Môn loại: 428 / E202B
- Phòng Mượn: MB 8156
76/. HOÀNG THANH. Tiếng Anh dành cho người bận rộn = English for busy
people / Hoàng Thanh biên soạn. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh,
2020.- 2 tập; 24cm
T.1. - 266tr.
Tóm tắt: Nội dung bao gồm các chủ đề đàm thoại về cuộc sống gia đình, tình yêu
và hôn nhân, giao tiếp xã hội và cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.
+ Môn loại: 428 / T306A
- Phòng Đọc: DL 19538
- Phòng Mượn: MB 8129-8130
77/. HOÀNG THANH. Tiếng Anh dành cho người bận rộn / English for busy
people. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 2 tập; 24cm
T.2. - 338tr.
Tóm tắt: Nội dung đàm thoại đi sâu vào các lĩnh vực như giao thông, dịch vụ
khách sạn, học tập và giải trí, thể thao, du lịch, nghề nghiệp và thương mại.
+ Môn loại: 428 / T306A
- Phòng Đọc: DL 19539
- Phòng Mượn: MB 8131-8132
78/. BLECKLEY, RYAN. Tự học tiếng Anh cấp tốc: Những mẫu câu giao tiếp
hàng ngày / Ryan Bleckley, Carolina Han; Lê Tiến Thành dịch. - Thanh Hoá: Nxb.
Thanh Hoá, 2020. - 359tr.; 21cm
Tóm tắt: Gồm các chủ đề về thực tế cuộc sống với nhiều từ vựng và câu thoại
tiếng Anh thường gặp, hỗ trợ trau dồi thêm vốn tiếng Anh trong sinh hoạt hàng ngày.
+ Môn loại: 428 / T550H
- Phòng Đọc: DV 59604
- Phòng Mượn: MB 8105-8106
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79/. BLECKLEY, RYAN. Tự học tiếng Anh cấp tốc: Những mẫu câu thông dụng
trong cuộc sống / Ryan Bleckley, Carolina Han; Lê Tiến Thành dịch. - Thanh Hoá:
Nxb. Thanh Hoá, 2020. - 247tr.; 21cm
Tóm tắt: Gồm các chủ đề về thực tế cuộc sống với nhiều từ vựng và câu thoại
tiếng Anh thường gặp, hỗ trợ trau dồi thêm vốn tiếng Anh trong sinh hoạt hàng ngày.
+ Môn loại: 428 / T550H
- Phòng Đọc: DV 59605
- Phòng Mượn: MB 8107-8108
80/. DƯƠNG HƯƠNG. Siêu luyện đề 9+ THPT quốc gia 2021- Tiếng Anh/
Dương Hương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 387tr.; 27cm
Tóm tắt: Trình bày 25 đề thi thử giúp các em luyện tập thành thạo. Lời giải chi
tiết giúp các em hiểu bản chất vấn đề, nắm rõ cách làm các dạng bài. 10 đề thi thử
online có đáp án giúp các em luyện tập nhuần nhuyễn, thêm tự tin chinh phục kì thi
THPT quốc gia.
+ Môn loại: 428.0076 / S309L
- Phòng Mượn: MB 8150
81/. Lessons for IELTS Writing / New Oriental Education, Technology Group
IELTS Research Institue. - Sách tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí
Minh, 2021. - 206tr.; 28cm
Tóm tắt: Gồm 20 chủ đề, từng chủ đề lại được minh hoạ với 4 đề bài thường gặp
trong IELTS: Grammar, Linkinng ideas and Organising your writing, Vocabulary,
Content and Language for common IELTS topics.
+ Môn loại: 428.2 / L206F
- Phòng Đọc: DL 19615
- Phòng Mượn: MB 8148
82/. JANG, WILLIAM. Perfect IELTS Writing: Academic module / William
Jang.- Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 326tr.; 26cm
Tóm tắt: Sách gồm 7 phần, mỗi phần là từng bài minh hoạ thường gặp trong
IELTS Writing test, nhiệm vụ của bài thi viết, các dạng câu hỏi khác nhau có thể gặp
trong bài thi viết, phân tích các câu hỏi, 5 bài kiểm tra viết.
+ Môn loại: 428.2 / P206-I
- Phòng Đọc: DL 19610
- Phòng Mượn: MB 8143
83/. Toeic vocab basic: 1000 từ vựng cơ bản kèm bài tập dành cho người mới bắt
đầu / Siwonschool English Lab; Trịnh Xuân Phương dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 399tr.:
Hình ảnh minh hoạ; 21cm
Tóm tắt: Giúp người học có thể hoàn thành mục tiêu nhớ và nắm được cách sử
dụng của khoảng 1000 từ vựng thường gặp nhất trong Part 5 và 6 của đề thi TOEIC.
Cung cấp những nội dung cần thiết liên quan như: Các chức năng ngữ pháp của từ xuất
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hiện nhiều nhất, 200+ cấu trúc và cụm từ cố định thường gặp, 10 đề thi mẫu liên quan
đến từ vựng kèm đáp án và 30 bài luyện tập Daily Practice theo ngày kèm đáp án...
+ Môn loại: 428.2 / T421V
- Phòng Đọc: DV 59606
- Phòng Mượn: MB 8109-8110
84/. JANG, WILLIAM. Perfect IELTS Reading / William Jang. - Tp. Hồ Chí
Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 254tr.; 26cm
Tóm tắt: Trình bày các kĩ năng đọc hiểu hữu ích có chiến lược, trả lời các dạng
câu hỏi khác nhau trong bài kiểm tra đọc IELTS, giúp bạn đạt được kết quả tốt trong
thời gian ngắn.
+ Môn loại: 428.4 / P206-I
- Phòng Đọc: DL 19611
- Phòng Mượn: MB 8144
85/. NGUYỄN THỊ THUỲ ANH. Đàm thoại tiếng Trung theo tình huống thực
tế= 汉语会话实际运用 / Nguyễn Thị Thuỳ Anh, Hoàng Thanh biên soạn. - H. : Thanh
niên, 2020. - 291tr.; 24cm
Tóm tắt: Gồm những câu đàm thoại tiếng Trung Quốc được sử dụng phổ biến
trong cuộc sống hàng ngày theo các chủ đề khác nhau như: Chào hỏi, gặp gỡ người
khác, chào tạm biệt...
+ Môn loại: 495.1 / Đ104TH
- Phòng Đọc: DL 19540
- Phòng Mượn: MB 8134-8135
86/. 2 tuần thi đậu HSK cấp độ 2 = 过周攻破新 HSK2 级 / Trương Gia Quyền
chủ biên, Tô Phương Cường, Trương Mỹ Vân... - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm
Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 279tr.: Minh hoạ; 24cm
Tóm tắt: Hướng dẫn ôn thi HSK 2 cho từng kỹ năng nghe, đọc, viết riêng biệt
kèm theo đề thi thử và đáp án, với nội dung và phạm vi ôn luyện hệ thống lại một cách
đầy đủ, đơn giản, dễ học, dễ hiểu, luôn bám sát đề thi và khung chương trình.
+ Môn loại: 495.6 / H103T
- Phòng Đọc: DL 19541
- Phòng Mượn: MB 8136-8137
87/. ALEXANDRE DE RHODES. Phép giảng tám ngày / Alexandre De Rhodes;
Nguyễn Khắc Xuyên dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 320tr.; 28cm
Tên sách tiếng Pháp: Cathechismus in octo dies divisus catechisme divisé an huit
jours
Tóm tắt: Sách đánh giá khác nhau về nguồn gốc hình thành và phát triển chữ
Quốc ngữ; góp phần đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong lịch sử dân tộc và văn
hoá Việt Nam.
+ Môn loại: 495.92209 / PH206GI
- Phòng Đọc: DL 19616
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88/. NGUYỄN CHÍ HOÀ. Câu đa mệnh đề tiếng Việt trên bình diện dạy tiếng/
Nguyễn Chí Hoà, Thành Nguyễn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 537tr.; 24cm
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận, đặc điểm chung; đặc trưng ngữ pháp, ngữ nghĩa
và ngữ dụng; phương pháp giảng dạy của câu đa mệnh đề tiếng Việt.
+ Môn loại: 495.9225 / C125Đ
- Phòng Đọc: DL 19537
- Phòng Mượn: MB 8127-8128
500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC:
89/. Những nhà khoa học thay đổi lịch sử = Scientist - Who changed history/
Dorling Kindersley; Nguyễn Minh dịch. - H. : Dân trí, 2021. - Hình ảnh; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời, cảm hứng, động cơ và thành tựu của những nhà
khoa học vĩ đại nhất thế giới tự cổ chí kim. Từ nhà Toán học, Vật lí, Sinh học, Di
truyền học được tái hiện thông qua những trang viết lôi cuốn và những hình ảnh sống
động: Aristotle, Galen, Leonarda Vinci, Michael Faraday...
+ Môn loại: 509.2 / NH556NH
- Phòng Đọc: DL 19609
90/. NGUYỄN XUÂN NAM. Siêu luyện đề 9+ THPT quốc gia 2021 - Toán học/
Nguyễn Xuân Nam. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 447tr.; 27cm
Tóm tắt: Trình bày 25 đề thi thử giúp các em luyện tập thành thạo. Lời giải chi
tiết giúp các em hiểu bản chất vấn đề, nắm rõ cách làm các dạng bài. 10 đề thi thử
online có đáp án giúp các em luyện tập nhuần nhuyễn, thêm tự tin chinh phục kì thi
THPT quốc gia.
+ Môn loại: 510.76 / S309L
- Phòng Mượn: MC 6068
91/. NGUYỄN XUÂN NAM. Siêu luyện đề 9+ THPT quốc gia 2021 - Vật lý/
Nguyễn Xuân Nam, Bùi Thị Lý Hạnh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 335tr.;
27cm
Tóm tắt: Trình bày 25 đề thi thử giúp các em luyện tập thành thạo. Lời giải chi
tiết giúp các em hiểu bản chất vấn đề, nắm rõ cách làm các dạng bài. 10 đề thi thử
online có đáp án giúp các em luyện tập nhuần nhuyễn, thêm tự tin chinh phục kì thi
THPT quốc gia.
+ Môn loại: 530.076 / S309L
- Phòng Mượn: MC 6069
92/. TRẦN THỊ YẾN. Siêu luyện đề 9+ THPT quốc gia 2021 - Hoá học / Trần
Thị Yến, Lê Thị Thu Hiền. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 375tr.; 27cm
Tóm tắt: Trình bày 25 đề thi thử giúp các em luyện tập thành thạo. Lời giải chi
tiết giúp các em hiểu bản chất vấn đề, nắm rõ cách làm các dạng bài. 10 đề thi thử
online có đáp án giúp các em luyện tập nhuần nhuyễn, thêm tự tin chinh phục kì thi
THPT quốc gia.
+ Môn loại: 546.076 / S309L
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- Phòng Mượn: MC 6070
93/. NGÔ QUỐC ANH. Hoá học dòng chảy trong tổng hợp hữu cơ - Nguyên lý
và ứng dụng / Ngô Quốc Anh chủ biên, Võ Ngọc Bình, Phạm Tùng Lâm. - H. : Khoa
học Tự nhiên và Công nghệ, 2020. - 273tr.: Hình; 24cm. - (Bộ sách Chuyên khảo Tài
nguyên thiên nhiên và Môi trường Việt Nam)
ĐTTS ghi: Viện Hàn Lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam
Tóm tắt: Trình bày về phản ứng hoá học trong dòng chảy. Thực hiện phản ứng đa
tác nhân, tổng hợp các dị vòng no, tổng hợp khối trung gian của các nguyên liệu hoá
dược, tổng hợp các nguyên liệu hoá dược, tổng hợp các hợp chất thiên nhiên bằng hoá
học dòng chảy.
+ Môn loại: 547 / H401H
- Phòng Đọc: DL 19545
94/. CONSIGLI, PAOLO. Bí ẩn của nước: Sự kỳ diệu của nước sống / Paolo
Consigli; Trần Hoàng Sơn dịch; Ngô Quốc Bưu hiệu đính. - H. : Thế giới, 2020.159tr.: Minh hoạ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: The hidden secrets of water - Discovering the powers of the
magical molecule of life
Tóm tắt: Mang đến cái nhìn đa chiều nhưng gần gũi về nước, từ sự xuất hiện của
nước đến vai trò của nước trong mọi khía cạnh đời sống. Giúp bạn hiểu rõ hơn về
"nước sống" hay "nước hydrogen ion kiềm", có tác dụng hỗ trợ điều trị các chứng bệnh
liên quan đến chế độ ăn uống và môi trường sống.
+ Môn loại: 553.7 / B300Â
- Phòng Đọc: DV 59765
- Phòng Mượn: MC 6071-6072
95/. BÙI THỊ KIỀU DIỄM. Siêu luyện đề 9+ THPT quốc gia 2021 - Sinh học/
Bùi Thị Kiều Diễm. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 371tr.; 27cm
Tóm tắt: Trình bày 25 đề thi thử giúp các em luyện tập thành thạo. Lời giải chi
tiết giúp các em hiểu bản chất vấn đề, nắm rõ cách làm các dạng bài. 10 đề thi thử
online có đáp án giúp các em luyện tập nhuần nhuyễn, thêm tự tin chinh phục kì thi
THPT quốc gia.
+ Môn loại: 570.76 / S309L
- Phòng Mượn: MC 6067
96/. Giáp xác chân chèo (copepoda) ký sinh trên cá ở Việt Nam: Sách chuyên
khảo/ Hà Duy Ngọ chủ biên, Kazachenko Vasily Nikitich, Nikolaevna Nina
Kovaleva... - H.: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2020. - 316tr.: Hình ảnh; 24cm.(Bộ sách Chuyên khảo Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường Việt Nam)
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử nghiên cứu giáp xác ký sinh và ký sinh trùng trên
cá; đặc điểm cơ bản về hình thái học của các nhóm giáp xác chân chèo ký sinh trên cá;
phân loại giáp xác chân chèo (Arthropoda copepada) ký sinh trên cá ở Việt Nam.
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+ Môn loại: 595.3 / GI-109X
- Phòng Đọc: DL 19544
- Phòng Mượn: MC 6063
610. Y HỌC VÀ SỨC KHOẺ:
97/. SHAPIRO, NINA. Hoang mang: Chỉ dẫn của bác sĩ để hiểu rõ đúng sai/ Nina
Shapiro, Kristin Loberg; Hồ Thu Phương dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 407tr.; 23cm
Tóm tắt: Cung cấp cho độc giả sự thật về những lời khuyên sức khoẻ thường gặp
và đưa ra hướng dẫn cẩn thận, đáng tin cậy về việc trở thành người sử dụng dịch vụ
sức khoẻ và người bệnh thông minh.
+ Môn loại: 610 / H407M
- Phòng Đọc: DL 19596
- Phòng Mượn: ME 8240-8241
98/. MCNUTT, ROBERT ALAN. Hợp tác cùng bác sĩ để trở thành người bệnh
thông thái = Your health your decisions: How to work with your doctor to become a
knowledge-powered patient / Robert Alan McNutt; Tô Nguyễn Khánh Vân dịch. - H.:
Thế giới, 2020. - 235tr.; 23cm
Tóm tắt: Giới thiệu việc đưa ra quyết định khám chữa bệnh của bệnh nhân thông
qua những câu chuyện về việc thất bại trong việc ra quyết định có khám bệnh hay
không khám bệnh, cách lựa chọn các xét nghiệm, điều trị...
+ Môn loại: 610.69 / H466T
- Phòng Đọc: DL 19597
- Phòng Mượn: ME 8242-8243
99/. D’ADAMO, PETER J. Ăn theo nhóm máu = Eat right for your type / Peter J.
D’Adamo, Catherine Whitney; Dịch: Phương Linh, Hải Đăng... - H. : Dân trí, 2021.490tr.; 23cm
Tóm tắt: Sách trình bày tổng quát về các nhóm máu, bản sắc nhóm máu riêng của
bạn, mối liên hệ giữa nhóm máu và giảm cân, chế độ dinh dưỡng theo nhóm máu, sức
khoẻ theo nhóm máu của bạn...
+ Môn loại: 612.1 / Ă115TH
- Phòng Đọc: DL 19560
- Phòng Mượn: ME 8232-8233
100/. RAY KURZWEIL. Bản thiết kế trí tuệ = How to create a mind: Giải mã sự
hình thành tư duy của con người, hiểu về trí tuệ nhân tạo & dự báo tương lai / Ray
Kurzweil; Nguyệt Minh dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 394tr.; 24cm
Tóm tắt: Trình bày về dự án trong thời đại văn minh người-máy, đó là kĩ nghệ
đảo ngược não bộ để từ đó tạo ra những cỗ máy thông minh hơn; bàn về chức năng của
não bộ, sự hình thành ý thức, giao diện não - máy tính và các hệ quả của việc tối đa
hoá năng lực trí tuệ con người. Việc dẫn thông tin từ nhiều năm nghiên cứu và các phát
minh đột phá trong lĩnh vực trí tuệ nhân loại, giới thiệu về khoa học thần kinh và công
nghệ đồng thời vẽ ra lộ trình tiến bộ của nhân loại.
+ Môn loại: 612.8 / B105TH
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- Phòng Đọc: DL 19559
- Phòng Mượn: ME 8230-8231
101/. HASUMI KANON. Giảm cân nửa thân dưới: Để chân gọn eo thon / Hasumi
Kanon; Đặng Thanh Vân dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 153tr.; 21cm
Tên sách tiếng Nhật: Kahanshin kara yaseru tabekata
Tóm tắt: Giới thiệu những phương pháp, bí quyết giảm cân cho phụ nữ trong với
những công thức chuẩn đã được tác giả nghiên cứu và áp dụng thành công bao gồm:
Ẩm thực, dinh dưỡng, lối sống, trạng thái tinh thần...
+ Môn loại: 613.2 / GI-104C
- Phòng Đọc: DV 59634
- Phòng Mượn: ME 8224-8225
102/. LONGO, VALTER. Chế độ ăn trường thọ: Tối ưu cân nặng, đẩy lùi bệnh
tật, kéo dài tuổi thọ / Valter Longo; Nguyễn Khánh Chi dịch. - H. : Dân trí, 2021.298tr.; 23cm
Tóm tắt: Trình bày một phương thức mới để kiểm soát sự lão hoá - Chế độ ăn
Trường thọ, những điều lưu ý khi thực hiện chế độ ăn trường thọ. Chế độ ăn này có thể
áp dụng cho những người tương đối trẻ để trì hoãn sự già đi và ngăn ngừa bệnh tật,
giúp những người lớn tuổi trở nên trẻ trung hơn.
+ Môn loại: 613.2 / CH250Đ
- Phòng Đọc: DL 19598
- Phòng Mượn: ME 8244-8245
103/. LAVALLE, JAMES B. Đọc hiểu kết quả xét nghiệm máu = Your blood
never lies: Để sống lâu khoẻ mạnh / James B. LaValle; Bách Nguyên dịch. - Huế : Đại
học Huế, 2021. - 523tr.: Bảng; 23cm
Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức về xét nghiệm máu như: Bảng Lipid, bảng sinh
hoá máu, chức năng gan, công thức máu, Hormone và các xét nghiệm tuỳ chọn.
+ Môn loại: 616.07 / Đ419H
- Phòng Đọc: DL 19561
- Phòng Mượn: ME 8234-8235
104/. ATSUSHI NAKAJIMA. Bí đầu ra: 90% tuổi thọ phụ thuộc vào việc đại
tiện/ Atsushi nakajima; Nguyễn Ngọc Anh dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 198tr.; 21cm.(Tủ sách Khoa học chăm sóc sức khoẻ)
Tóm tắt: Nội dung giới thiệu khái quát về táo bón, nguyên nhân dẫn đến táo bón,
làm thế nào để chữa khỏi táo bón, thông tin về các loại thuốc Đông y, Tây y mới nhất.
+ Môn loại: 616.3 / B300Đ
- Phòng Đọc: DV 59633
- Phòng Mượn: ME 8210-8211
620. KỸ THUẬT:
105/. NGUYỄN HOÀNG. Dự báo chấn động nổ mìn trong khai thác mỏ lộ thiên
bằng mô hình trí tuệ nhân tạo / Nguyễn Hoàng, Bùi Xuân Nam, Trần Quang Hiếu. - H.:
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Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2020. - 172tr.: Bảng, biểu đồ; 24cm
Tóm tắt: Trình bày đặc điểm chung của công tác nổ mìn trên mỏ lộ thiên và
những ảnh hưởng chấn động nổ mìn, tổng quan các nghiên cứu dự báo chấn động nổ
mìn trên mỏ lộ thiên, cơ sở lý thuyết của một số mô hình trí tuệ nhân tạo dự báo chấn
động nổ mìn trên mỏ lộ thiên...
+ Môn loại: 622 / D550B
- Phòng Đọc: DL 19557
- Phòng Mượn: MD 9755
106/. ĐÀO ĐÌNH THUẦN. Kỹ thuật xử lý chất thải rắn sinh hoạt: Sách chuyên
khảo / Đào Đình Thuần. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2019. - 195tr.; 24cm
Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về xử lý chất thải rắn sinh hoạt như: Thu gom, lưu
trữ và xử lý sơ bộ chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, trung chuyển và vận chuyển, biện
pháp giảm thiểu, tái sinh và tái sử dụng, kỹ thuật xử lý chất thải rắn sinh hoạt, bãi chôn
lấp.
+ Môn loại: 628.4 / K600TH
- Phòng Đọc: DL 19555
- Phòng Mượn: MD 9753-9754
107/. KURSON, ROBESRT. Người hoả tiễn = Rocket men: Chuyến du hành cảm
tử của ba phi hành gia đầu tiên lên mặt trăng / Robesrt Kurson; Nguyễn Bình Thành,
Thới Ngọc Tuấn Quốc dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 379tr.; 24cm
Tóm tắt: Tác giả kể câu chuyện về ba phi hành gia và gia đình họ. Chỉ huy Frank
Borman với mục tiêu vĩ đại trên chuyến du hành không gian cuối cùng của mình; Jim
Lovell, ngời theo đuổi giấc mơ bay lên mặt trăng; Bill Anders kĩ sư hạt nhân trẻ kiêm
phi công chin đấu lần đầu bay vào không gian.
+ Môn loại: 629.45 / NG558H
- Phòng Đọc: DL 19553
- Phòng Mượn: MD 9751
640. QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH:
108/. NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG. Ăn dặm thông minh - Nuôi con mau lớn/
Nguyễn Thị Ngọc Hương, Lê Kim Huệ, Trương Thị Nhàn. - Tái bản lần thứ 13. - H.:
Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 79tr.: Hình ảnh; 26cm
Tóm tắt: Giới thiệu kiến thức cơ bản về dinh dưỡng cho trẻ; những món ăn dễ
làm và đủ dưỡng chất; chế độ dinh dưỡng khoa học và lành mạnh; thực đơn cho cả
tuần… cùng nhiều thông tin bổ ích khác.
+ Môn loại: 641.5 / Ă115D
- Phòng Mượn: MD 9758-9759
109/. DƯƠNG YẾN NHI. Ăn chay - Sống lành: 40 mâm cơm thuần chay dễ nấu
giàu dinh dưỡng / Dương Yến Nhi. - H. : Thế giới, 2021. - 164tr.; 21x21cm
Tóm tắt: Với 40 mâm cơm chay trong sách, bạn sẽ dễ dàng lên cho gia đình mình
một thực đơn ngon lành, đa dạng và hợp lý, xua tan đi nỗi lo "hôm nay ăn gì". Nếu bạn
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quan tâm đến đồ chay thì sách sẽ là cuốn cẩm nang hướng dẫn tận tình cho bạn bước
vào thế giới ẩm thực thanh tịnh này.
+ Môn loại: 641.5 / Ă115CH
- Phòng Mượn: MD 9743-9744
110/. GOSCINNY. Vào bếp cùng nhóc Nicolas và bếp trưởng Alain Ducasse: 30
công thức làm bánh do Jean - Marie Hiblot thực hiện dành cho độc giả sành ăn từ 7107 tuổi / Goscinny, Sempé; Phong Thu dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 143tr.;
24cm
Tên sách tiếng Pháp: Le petit Nicolas et Alain Ducasse front des gâteaux
Tóm tắt: Sách giới thiệu 30 công thức làm bánh và đồ ăn vặt vô cùng đơn giản,
dễ thực hiện, giúp thoả mãn những tâm hồn ăn uống và mang lại những phút giây ấm
áp, đẩy sẻ chia trong căn bếp gia đình.
+ Môn loại: 641.8 / V108B
- Phòng Mượn: MD 9752
111/. REID, MICHAEL E. Thần thái phụ nữ = Dear woman: Phong cách sống
thông minh và bùng cháy / Michael E. Reid; Thảo Tâm dịch. - Thanh Hoá: Nxb. Thanh
Hoá, 2021. - 279tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách khẳng định rằng mỗi người phụ nữ đều có một chiếc vương miện
riêng của mình. Vì thế các bạn đừng ngần ngại đội thứ tài sản quý báu ấy và hãy bắt
đầu thống trị thế giới của chính mình.
+ Môn loại: 646.70082 / TH121TH
- Phòng Đọc: DV 59635
- Phòng Mượn: ME 8226-8227
112/. LÊ QUANG. Cách để trở thành ngoại hình chuẩn / Lê Quang. - H. : Hồng
Đức, 2020. - 111tr.; 21cm
Tóm tắt: Đưa ra những gợi ý, lời khuyên giúp bạn trở nên có ngoại hình chuẩn:
Cách để cao lên, cách loại bỏ mụn, cách loại bỏ vết chai sần...
+ Môn loại: 646.7 / C102Đ
- Phòng Mượn: ME 8202-8203
113/. CASEY, EMMA. Dọn dẹp tối giản: Phép màu mang bạn và người thân quay
trở về / Emma Casey. - H. : Lao động, 2020. - 335tr.; 21cm
Tóm tắt: Cung cấp những thông tin và phương pháp hợp lý để dọn dẹp và bài trí
nhà cửa theo hướng tối giản hoá, nhằm xoá bỏ vĩnh viễn sự bừa bộn, bắt đầu từ khu
vực sân thượng, đến bể bơi, phòng làm việc, phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp và
những khu vực khác để cho tâm hồn giải phóng, suy nghĩ tích cực, nâng cao chất lượng
cuộc sống.
+ Môn loại: 648 / D430D
- Phòng Đọc: DV 59611
- Phòng Mượn: MD 9741-9742
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114/. YOUNG - HOON KIM. Con thứ luôn khác biệt: Chuyên gia nghiên cứu trẻ
sơ sinh và trẻ vị thành niên / Young - Hoon Kim; Nguyễn Quang Minh Thuỷ dịch.- H.:
Hồng Đức, 2020. - 391tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách giúp các bậc phụ huynh có thể hiểu được những đặc trưng trong
não bộ của đứa con thứ hai, cũng như những điểm khác biệt giữa các con trong gia
đình. Từ đó nắm bắt được phương pháp làm sao nuôi dạy khi lớn lên, các con biết
nhường nhịn yêu thương và không xảy ra xung đột với nhau.
+ Môn loại: 649 / C430TH
- Phòng Đọc: DV 59625
- Phòng Mượn: ME 8190-8191
115/. OKUDAIRA AMY. Dõi theo từng bước con đi: Ứng dụng luật hấp dẫn
trong nuôi dạy con / Okudaira Amy; Huyền Trâm dịch. - Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá,
2021.- 214tr.; 19cm. - (Dạy con kiểu Nhật)
Tóm tắt: Giới thiệu về cách nuôi dạy con thông qua áp dụng Luật hấp dẫn, được
tác giả tổng hợp từ chính kinh nghiệm của bản thân và từ những buổi nói chuyện, tư
vấn với các bậc cha mẹ về những khó khăn, trăn trở trong quá trình nuôi dạy con.
+ Môn loại: 649 / D428TH
- Phòng Đọc: DV 59752
- Phòng Mượn: ME 8251-8252
116/. VU, JOHN. Lời khuyên dành cho các bậc cha mẹ / John Vu; Ngô Trung
Việt dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 151tr.; 21cm. - (Bộ
sách chắp cánh cho tuổi trẻ Việt Nam)
Tên sách tiếng Anh: Beyond loving
Tóm tắt: Nội dung trình bày những lời khuyên cho các bậc cha mẹ về việc đầu tư
vào việc học của con cái, về việc tác động đến sự lựa chọn nghề nghiệp của con. Sách
gợi ý những vấn đề mà cha mẹ cần tác động và những vấn đề con cái cần tự lập để từ
đó, con cái và bố mẹ có thể đi tới một lựa chọn nghề nghiệp đúng đắn, thoả mãn cả hai
bên.
+ Môn loại: 649 / L462KH
- Phòng Đọc: DV 59624
- Phòng Mượn: ME 8188-8189
117/. NINH QUANG TRƯỜNG. Chơi cùng con: Cẩm nang trò chơi đơn giản
hàng ngày tại nhà giúp trẻ phát triển toàn diện (1- 4 tuổi) / Ninh Quang Trường. - H.:
Dân trí, 2020. - 119tr.; 20x20cm
Tóm tắt: Tập hợp các trò chơi vận động nhỏ của cha mẹ chơi đùa cùng con, tăng
khả năng vận động và phát triển tư duy.
+ Môn loại: 649 / CH462C
- Phòng Mượn: ME 8253-8254
118/. LÊ QUANG. Cách để trở thành cha mẹ tốt / Lê Quang. - H. : Hồng Đức,
2020. - 127tr.; 21cm. - (Bộ sách cách để trở thành)
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Tóm tắt: Đưa ra những bí quyết, phương pháp trong giáo dục con cái mà bố mẹ
cần biết ở các độ tuổi khác nhau để tạo cho con những thói quen tốt.
+ Môn loại: 649 / C102Đ
- Phòng Mượn: ME 8192-8193
650. QUẢN LÝ VÀ CÁC DỊCH VỤ PHỤ TRỢ:
119/. DAM, MICHAEL. Nghệ thuật thăng tiến nơi công sở = Thriving at work:
32 kỹ năng mềm thực dụng giúp bạn thành công trong bất cứ doanh nghiệp nào/
Michael Dam; Hoàng Thị Ngọc dịch. - H. : Lao động, 2020. - 434tr.; 23cm
Tóm tắt: Giới thiệu những cách làm tối ưu và các kỹ năng cần thiết để xử lý hiệu
quả rất nhiều thách thức trong suốt sự nghiệp: Khởi động, giao tiếp, cộng tác, thương
lượng, mối quan hệ công việc với người quản lý, tối ưu hoá thành công trong sự
nghiệp.
+ Môn loại: 650.1 / NGH250TH
- Phòng Đọc: DL 19498
- Phòng Mượn: MA 24438-24439
120/. CLARKE, SAMANTHE. Kiên trì hay từ bỏ = Love it or leave it: Đừng chỉ
làm việc mình thích, hãy thích chính việc mình làm / Samanthe Clarke; Thu Linh
dịch.- H. : Thế giới, 2021. - 347tr.: Bảng; 24cm. - (Nghề 4.0)
Tóm tắt: Giới thiệu cách thức để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa bản thân và
công việc: Xác định các ranh giới giữa công việc, bản thân và gia đình, giúp bạn hiểu
được điểm mạnh và điểm yếu của bản thân trong công việc nói riêng và cuộc sống
hàng ngày nói chung giúp bạn tìm được niềm vui trong chính công việc mình làm.
+ Môn loại: 650.1 / K305TR
- Phòng Đọc: DL 19510
- Phòng Mượn: MA 24461-24462
121/. BUELL, KAYLA. Mỗi ngày đi làm là một ngày vui: Tuyệt chiêu sinh tồn
chốn công sở / Kayla Buell; Thu Mai dịch. - Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2021.143tr.; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Corporate survival guide for your twenties
Tóm tắt: Trình bày những chiêu thức giúp bạn sinh tồn chốn công sở, ứng phó
với những người khó chịu, biết phát triển bản thân trong công việc, trở thành con người
mà mình mong muốn và hơn hết là sự thăng tiến trong công việc của mình.
+ Môn loại: 650.14 / M452NG
- Phòng Đọc: DV 59598
- Phòng Mượn: MA 24360-24361
122/. MICHALOWICZ, MIKE. Doanh nghiệp tự hành: Chiến lược giúp doanh
nghiệp vượt qua vực sâu khủng hoảng và tạo đà phát triển tự động / Mike
Michalowicz; Lan Dao dịch. - H. : Công Thương, 2020. - 269tr.; 24cm
Tên sách tiếng Anh: Clockwork: Design your business to run itself
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Tóm tắt: Trình bày chiến lược 7 bước cùng những ví dụ thực tiễn để giúp doanh
nghiệp của bạn trở nên siêu hiệu quả. Cho dù bạn có 1 hay 100 nhân viên, cho dù bạn
mới bước chân vào lĩnh vực kinh doanh hay đã làm việc quá sức nhiều năm, cuốn sách
này chính là con đường giúp doanh nghiệp của bạn vận hành trơn tru như bộ máy đồng
hồ.
+ Môn loại: 658.02 / D408NGH
- Phòng Đọc: DL 19508
- Phòng Mượn: MA 24457-24458
123/. BERMAN, KAREN. Trí tuệ tài chính dành cho nhà quản lý nhân sự =
Financial intelligence for HR professionals: Giải thích ý nghĩa thực sự của các con số
tài chính / Karen Berman, Joe Knight, John Case; Nhóm VNHR dịch; Lê Đức Thuận
hiệu đính. - H. : Công Thương, 2020. - 364tr.; 24cm
Tóm tắt: Trình bày những hiểu biết quan trọng về tài chính dành cho các nhà
quản lý nhân sự gồm: Những đặc thù của báo cáo thu nhập, bảng cân đối kế toán, báo
cáo lưu chuyển tiền tệ, những nguồn tài chính cần thiết khi phát triển chiến lược vốn
nhân lực, cách tính lợi tức đầu tư, cách sử dụng thông tin tài chính để hỗ trợ công việc
kinh doanh và hình thành nên bộ phận quản lý nhân sự có trí tuệ tài chính.
+ Môn loại: 658.15 / TR300T
- Phòng Đọc: DL 19486
- Phòng Mượn: MA 24416
124/. BIBB, SALLY. Chọn đúng người vào đúng việc: Tuyển dụng và phát triển
nhân lực dựa trên sở trường / Sally Bibb; Trịnh Huy Nam dịch. - H. : Thế giới, 2021.206tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách sẽ truyền cho bạn cảm hứng và khiến bạn phải suy nghĩ về việc
chọn đúng người vào đúng việc. Quản lý nhân tài dựa trên sở trường có thể thay đổi
hoàn toàn hoạt động tuyển dụng và quản trị hiệu suất trong một tổ chức.
+ Môn loại: 658.3 / CH430Đ
- Phòng Đọc: DV 59565
- Phòng Mượn: MA 24290-24291
125/. FURNHAM, ADRIAN. Tạo động lực - Tăng hiệu suất = Motivation and
performance: A guide to motivating a diverse workforce / Adrian Furnham, Ian
Macrae; Nguyễn Ngô Hoài Linh dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 335tr.; 21cm
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện về các phương pháp tạo động lực, tăng hiệu
suất, thành công - thất bại, sai lầm - thiếu sót trong quản lý và nhiều vấn đề khác đang
diễn ra trong môi trường công sở: Mô hình phát triển động lực, khoảng cách thế hệ,
stress và sức khoẻ tâm sinh lý, thước đo động lực...
+ Môn loại: 658.3 / T108Đ
- Phòng Đọc: DV 59572
- Phòng Mượn: MA 24304-24305
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126/. MAYLETT, TRACY. Trải nghiệm nhân viên = The employee experience:
Cách thức thu hút nhân tài, nâng cao hiệu suất, và đạt kết quả xuất sắc / Tracy Maylett,
Matthew Wride; Nguyễn Ánh Linh dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 227tr.; 21cm
Tóm tắt: Hướng dẫn bạn cách xây dựng một nếp văn hoá giúp nuôi dưỡng trải
nghiệm nhân viên trên cả tuyệt vời, tạo sức hút giữ chân nhân tài, mang đến sự hài lòng
cho khách hàng và dĩ nhiên kéo theo đó là lợi nhuận và tăng trưởng.
+ Môn loại: 658.3 / TR103NGH
- Phòng Đọc: DV 59567
- Phòng Mượn: MA 24294-24295
127/. CHAPMAN, GAYRY D. 5 phương thức ghi nhận nỗ lực của nhân viên =
The 5 languages of appreciation in the workplace / Gayry D. Chapman, Paul While; Lê
Thu Thuỷ dịch. - H. : Công Thương, 2020. - 246tr.; 23cm
Tóm tắt: Giới thiệu các cách thức cải thiện tinh thần nhân viên, xây dựng một
môi trường làm việc tích cực hơn và tăng cường sự gắn kết trong nhân viên; Các
phương pháp hiệu quả thể hiện sự ghi nhận và trân trọng đối với nhân viên, đồng
nghiệp và lãnh đạo.
+ Môn loại: 658.3 / N114PH
- Phòng Đọc: DL 19478
- Phòng Mượn: MA 24406-24407
128/. NATHANSON, CRAIG. Đắc nhân tâm cho nhà quản lý: Thu phục lòng
người bằng tâm và tài / Craig Nathanson; Nguyễn Ngọc Hân dịch. - H. : Thế giới,
2021. - 186tr.; 21cm
Tóm tắt: Cung cấp những ý tưởng thực tế và hữu ích cho những nhà quản lý còn
non trẻ, những sinh viên đang theo học ngành quản lý và tất nhiên là cho những nhà
quản lý có thâm niên nhưng đang cần thêm những ý tưởng mới.
+ Môn loại: 658.4 / Đ113NH
- Phòng Đọc: DV 59571
- Phòng Mượn: MA 24302-24303
129/. MAXWELL, JOHN C. Lãnh đạo giỏi hỏi câu hỏi hay = Good leaders ask
great questions / John C. Maxwell; Nhóm Deloitte Việt Nam dịch; Hà Thu Thanh hiệu
đính. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Lao động, 2020. - 331tr.; 24cm. - (Phong cách lãnh đạo
John C. Maxwell)
Tóm tắt: Bao gồm những bí quyết giải quyết các vấn đề hàng ngày về lãnh đạo,
đồng thời là chìa khoá giúp giải phóng tiềm năng của nhà lãnh đạo và của toàn đội ngũ
thông qua việc đặt ra và trả lời các câu hỏi.
+ Môn loại: 658.4 / L107Đ
- Phòng Đọc: DL 19521
130/. Những nhà lãnh đạo thay đổi lịch sử = Leaders - Who changed history/
Dorling Kindersley; Kim Oanh dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 320tr.: Hình ảnh; 24cm
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Tóm tắt: Sách đi sâu vào cuộc đời, động cơ, thành tựu của những nhà lãnh đạo vĩ
đại nhất thế giới từ cổ chí kim. Từ nguyên thủ quốc gia đến nhà lãnh tụ tôn giáo, từ
người chinh phạt đến CEO, mỗi nhà lãnh đạo đều dược tái hiện thông qua những trang
viết lôi cuốn và những bức chân dung sống động như: Alexander Đại đế, Cleopatra,
Elizabeth I, Karl Marx, Michael Collins...
+ Môn loại: 658.4 / NH556NH
- Phòng Đọc: DL 19608
131/. MAXWELL, JOHN C. Tinh hoa lãnh đạo = Leadership gold / John C.
Maxwell; Thịnh Phát dịch; Nghiêm Thanh Huyền hiệu đính. - Tái bản lần thứ 6. - H.:
Lao động, 2020. - 323tr.; 24cm. - (Phong cách lãnh đạo John C. Maxwell)
Tóm tắt: Chia sẻ 26 nguyên tắc, phân tích triết lý về thuật lãnh đạo trong thực thế
để gây dựng và phát triển đội ngũ lãnh đạo tương lai cho tổ chức của mình.
+ Môn loại: 658.4 / T312H
- Phòng Đọc: DL 19522
132/. LENCIONI, PATRICK. Người đồng đội lý tưởng = The ideal team player/
Patrick Lencioni; Nhóm D-Instiute dịch. - H. : Lao động - Xã hội, 2021. - 329tr.; 21cm
Tóm tắt: Trình bày ba phẩm chất cơ bản của một người đồng đội lý tưởng một
cách thật sinh động, đơn giản hoá quy trình và trao cho các nhà lãnh đạo những công
cụ hiệu quả để giúp đưa ra những quyết định sáng suốt liên quan đến công tác nhân sự.
+ Môn loại: 658.4 / NG558Đ
- Phòng Đọc: DV 59679
- Phòng Mượn: MH 12308-12309
133/. WALSH, CIARAN. Các chỉ số cốt yếu trong quản lý: Chỉ dẫn cặn kẽ cách
phân tích các chỉ số tài chính trọng yếu trong doanh nghiệp / Ciaran Walsh; Trần Thị
Thu Hằng dịch; Trịnh Thanh Huy hiệu đính. - H. : Lao động Xã hội, 2020. - 440tr.:
Hình vẽ, bảng; 24cm
Tên sách tiếng Anh: Key management ratios
Tóm tắt: Phân tích các chỉ số tài chính và những chỉ số khác được sử dụng rộng
rãi trong quản lý doanh nghiệp. Nội dung được minh hoạ cụ thể, trực quan với các sơ
đồ, bảng biểu, ví dụ...
+ Môn loại: 658.4 / C101CH
- Phòng Đọc: DL 19484
- Phòng Mượn: MA 24414
134/. TURNER, NATALIE. Đổi mới từ cốt lõi, thay đổi để dẫn đầu / Natalie
Turner; Nguyễn Hà Linh Trang dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 291tr.; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Yes, you can innovate!
Tóm tắt: Nếu cách tư duy trước đây không còn giúp bạn giải quyết vấn đề và
vượt qua những thách thức thì đây chính là lúc bạn nên từ bỏ chúng để bước vào một
hành trình của sự đổi mới! Trong thời đại ngày nay, khả năng đổi mới là yếu tố quan
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trọng để tạo nên một tổ chức thành công, một sự nghiệp vĩ đại hay một cuộc sống viên
mãn.
+ Môn loại: 658.4 / Đ452M
- Phòng Đọc: DV 59570
- Phòng Mượn: MA 24300-24301
135/. DYER, JEFF. Vốn đổi mới = Innovation Capital: Làm thế nào để giành
được sự hậu thuẫn cần thiết từ sếp, đồng nghiệp, cộng sự và các nhà đầu tư để biến ý
tưởng thành hiện thực / Jeff Dyer, Nathan Furr, Curtis Lefrandt; Kim Diệu dịch. - H.:
Công Thương, 2021. - 291tr.; 24cm
Tóm tắt: Nội dung trình bày cách thức xây dựng danh tiếng cá nhân về sự đổi
mới; Những kỹ thuật khuếch đại vốn đổi mới cá nhân; Cách thức thu hút sự chú ý cho
các ý tưởng và dự án, đồng thời thuyết phục mọi người ủng hộ chúng; Ý nghĩa của tầm
nhìn xa và cách thức đạt được điều đó.
+ Môn loại: 658.4 / V454Đ
- Phòng Đọc: DL 19502
- Phòng Mượn: MA 24446
136/. ZHUO, JULIE. Bí quyết trở thành nhà quản lý tài ba = The making of a
manager: What to do when everyone look to you: Làm gì khi mọi ánh nhìn đều đổ dồn
vào bạn / Julie Zhuo; Hoàng Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh,
2020. - 327tr.; 21cm
Tóm tắt: Đưa ra phương pháp để trở thành nhà quản lí tự tin, cách dẫn dắt một
nhóm nhỏ, phản hồi, quản lý bản thân, điều hành cuộc họp, tuyển dụng, kiểm soát
những sự việc xảy đến, lãnh đạo một nhóm đang phát triển và xây dựng nền tảng văn
hoá.
+ Môn loại: 658.4 / B300QU
- Phòng Đọc: DV 59647
- Phòng Mượn: MA 24392-24393
137/. LENCIONI, PATRICK. Động lực của nhà lãnh đạo: Tại sao nhiều nhà lãnh
đạo lạc lối giữa những trách nhiệm quan trọng nhất của mình? / Patrick Lencioni; Ngô
Thế Vinh dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 184tr.; 21cm
Tên sách tiếng Anh: The Motive
Tóm tắt: Nội dung chỉ dẫn cho các nhà lãnh đạo nhìn nhận và điều chỉnh động
lực lãnh đạo của mình để có thể hoàn toàn trân trọng bản chất khó khăn cũng như quan
trọng của vị trí lãnh đạo một tổ chức. Chỉ ra các tình huống và những trách nhiệm mà
các nhà lãnh đạo thường xuyên bỏ qua khi họ không coi công việc của mình là để thực
hiện những điều mà không ai khác làm được.
+ Môn loại: 658.4092 / Đ455L
- Phòng Đọc: DV 59592
- Phòng Mượn: MA 24348-24349
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138/. MAXWELL, JOHN C. 21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo = The
21 irrefutable laws of leadership / John C. Maxwell; Đinh Việt Hoà dịch. - Tái bản lần
thứ 13. - H. : Lao động, 2020. - 269tr.: Hình vẽ, bảng; 24cm. - (Phong cách lãnh đạo
John C. Maxwell)
Tóm tắt: Giới thiệu 21 nguyên tắc giúp bạn nâng cao và hoàn thiện trình độ mỗi
ngày để trở thành nhà lãnh đạo thành công: Khả năng lãnh đạo quyết định cấp độ hiệu
quả, thước đo chính xác nhất của nghệ thuật lãnh đạo, năng lực lãnh đạo...
+ Môn loại: 658.4 / H103M
- Phòng Đọc: DL 19525
139/. MAXWELL, JOHN C. Nhà lãnh đạo 360 độ = 360 leader / John C.
Maxwell; Hà Phương, Đặng Oanh dịch. - Tái bản lần thứ 12. - H. : Lao động, 2020.347tr.; 24cm. - (Phong cách lãnh đạo John C. Maxwell)
Tóm tắt: Chứng minh quyền lực hầu hết các tổ chức thuộc về nhà lãnh đạo cấp
trung, xoay quanh là lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo đồng cấp và cấp dưới; chia sẻ kinh
nghiệm phá bỏ những ngộ nhận và vượt qua thách thức đến với các nguyên tắc cốt tử
của nghệ thuật lãnh đạo.
+ Môn loại: 658.4 / NH100L
- Phòng Đọc: DL 19524
140/. MAXWELL, JOHN C. Phát triển kỹ năng lãnh đạo = Developing the leader
within you / John C. Maxwell; Nguyễn Thị Kim Oanh dịch; Lê Duy Hiếu hiệu đính.Tái bản lần thứ 7. - H. : Lao động, 2020. - 238tr.; 24cm. - (Phong cách lãnh đạo John
C. Maxwell)
Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức đúng đắn về lãnh đạo, phẩm chất cần có của
nhà lãnh đạo và sự khác nhau giữa quản lý và lãnh đạo để trở thành nhà lãnh đạo thành
công.
+ Môn loại: 658.4 / PH110TR
- Phòng Đọc: DL 19523
141/. Vượt ngục tư duy = Leadership and self - deception - Getting out of the box/
The Arbinger Institute; Biên dịch: Thanh Vân, Minh Hà, Việt Hà. - Tái bản lần thứ 6.Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 247tr.; 21cm
Tái bản lại từ quyển: "Lãnh đạo và sự tự lừa dối"
Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện thực tế cùng sơ đồ, biểu mẫu minh hoạ và
những phân tích giúp chúng ta có thể học được cách giúp người đối diện tự thoát ra
khỏi chiếc hộp của mình và chia sẻ hoàn cảnh, suy nghĩ của họ nhằm giảm thiểu những
mâu thuẫn, tăng thêm niềm hứng khởi, thúc đẩy tinh thần trách nhiệm và nâng cao khả
năng đạt được thành công trong tổ chức.
+ Môn loại: 658.4092 / V563NG
- Phòng Đọc: DV 59597
- Phòng Mượn: MA 24358-24359
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142/. BAHCALL, SAFI. Từ lạc loài đến lẫy lừng: Những ý tưởng giúp đảo chiều
chiến tranh, chữa bệnh hiểm nghèo và biến đổi ngành nghề / Safi Bahcall; Kim Diệu
dịch. - H. : Công Thương, 2021. - 403tr.; 24cm
Tên sách nguyên bản: Loonshots
Tóm tắt: Đưa ra những câu chuyện thực tế mang tới một bộ công cụ mạnh trong
việc phân tích bản chất hành vi của con người lẫn các tổ chức để hiểu về "số phận" của
họ, giúp chúng ta khai mở tiềm năng sáng tạo để nuôi dưỡng những ý tưởng "kỳ lạ"
nhưng có thể làm thay đổi thế giới.
+ Môn loại: 658.4 / T550L
- Phòng Đọc: DL 19485
- Phòng Mượn: MA 24415
143/. Kích hoạt tiềm năng = Talent unleashed: Bí ẩn bất ngờ từ 3 cuộc trò chuyện/
A. Roger Merrill, Todd Davis, Michael Simpson, Shawn D. Moon; Thanh Thảo dịch.Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 271tr.; 21cm
Tóm tắt: Sử dụng những cuộc đối thoại để phát triển tư duy và bộ kĩ năng lãnh
đạo mới củng cố mối quan hệ của bạn với những người mà bạn dẫn dắt; xây dựng sự tự
tin đối với khả năng nhận ra và khai phóng tiềm năng người khác; nhận thức rõ khi
khai phóng tiềm năng của người khác, bạn cũng đang khai phóng tiềm năng của chính
mình.
+ Môn loại: 658.4 / K302H
- Phòng Đọc: DV 59648
- Phòng Mượn: MA 24394-24395
144/. NEUSTADT, ROMI. Chốt deal thành công: Bí quyết trở thành người bán
hàng xuất sắc / Romi Neustadt; Nguyễn Ngọc Minh Ân dịch. - H. : Thế giới, 2021.215tr.; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Get over your damn self
Tóm tắt: Hướng dẫn những kỹ năng và chiến lược cần thiết để xây dựng loại hình
kinh doanh theo mạng lưới và phát triển nó theo cấp số nhân.
+ Môn loại: 658.85 / CH458D
- Phòng Đọc: DV 59566
- Phòng Mượn: MA 24292-24293
700. NGHỆ THUẬT:
145/. GOOLEY, TRISTAN. Nghệ thuật thất truyền về giao tiếp với thiên nhiên =
The lost art of reading nature's signs / Tristan Gooley; Fatass Racoon dịch. - H.: Dân
trí, 2021. - 593tr.: Minh hoạ; 21cm
Tóm tắt: Tác giả chia sẻ hơn 850 bí kíp mà ông thu thập được qua hai thập kỉ
giúp giúp chúng ta dự báo, truy dấu và thấu hiểu sâu sắc hơn về thế giới xung quanh.
+ Môn loại: 796.5 / NGH250TH
- Phòng Đọc: DV 59637
- Phòng Mượn: MG 10607-10608
800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ
146/. ĐOÀN MẠNH LINH. Siêu luyện đề 9+ THPT quốc gia 2021 - Văn học/
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Đoàn Mạnh Linh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 319tr.; 27cm
Tóm tắt: Trình bày 25 đề thi thử giúp các em luyện tập thành thạo. Lời giải chi
tiết giúp các em hiểu bản chất vấn đề, nắm rõ cách làm các dạng bài. 10 đề thi thử
online có đáp án giúp các em luyện tập nhuần nhuyễn, thêm tự tin chinh phục kì thi
THPT quốc gia.
+ Môn loại: 807 / S309L
- Phòng Mượn: MB 8149
147/. LÊ QUANG. Cách để truyền cảm hứng / Lê Quang. - H. : Hồng Đức, 2020.127tr.; 21cm. - (Bộ sách Cách để trở thành)
Tóm tắt: Hướng dẫn một số kỹ năng để có thể trở thành một diễn giả truyền cảm
hứng; cách để diễn thuyết trước công chúng một cách tự tin, cách để chuẩn bị, viết và
trình bày một bài phát biểu, cách đặt câu hỏi sao cho thật thông minh, cách để hoàn
thiện giọng nói...
+ Môn loại: 808.5 / C102Đ
- Phòng Mượn: MB 8103-8104
148/. VƯƠNG LÂM. Diễn thuyết dễ dàng hơn bạn tưởng: Đề cương nói tối ưu
cho bất kì ai / Vương Lâm, Lý Phụng Nghi, Trần Thu Dĩnh; Nguyễn Lệ Thu dịch. - H.:
Thanh niên, 2020. - 450tr.; 21cm
Tóm tắt: Bản chất của diễn thuyết là thuyết phục người nghe, nhưng để có thể
nói một cách lôi cuốn, thuyết phục là điều không phải ai cũng làm được và phần lớn
chúng ta đều cảm thấy vô cùng căng thẳng khi đứng nói trước nhiều người. Sách sẽ
cung cấp "đề cương nói" cơ bản với các bước chuẩn bị và rèn luyện dễ thực hiện để
giúp bạn có được bài diễn thuyết thật thu hút, thật thuyết phục trong khoảng thời gian
nói tối ưu.
+ Môn loại: 808.5 / D305TH
- Phòng Đọc: DV 59609
- Phòng Mượn: MB 8115-8116
810. VĂN HỌC MỸ:
149/. HIAASEN, GARL. Vẫy vùng giữa vũng lầy: Tiểu thuyết / Garl Hiaasen;
Bình Bồng Bột dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 417tr.; 24cm
Tên sách tiếng Anh: Skinny dip
+ Môn loại: 813 / V126V
- Phòng Mượn: MN 12134
150/. STEINBECK, JOHN. Viên ngọc trai = The pearl / John Steinbeck; Đặng
Việt Hưng dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 125tr.; 21cm
+ Môn loại: 813 / V305NG
- Phòng Mượn: MN 12099-12100
151/. SAUNDERS, GEORGE. Lincoln ở cõi trung ấm / George Saunders; Lan
Young dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 458tr.; 21cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Lincoln in the Bardo
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+ Môn loại: 813 / L311Ơ
- Phòng Mượn: MN 12101-12102
820. VĂN HỌC ANH:
152/. KAZUO ISHIGURO. Tàn ngày để lại = The remains of theo day / Kazuo
Ishiguro; An Lý dịch. - H. : Văn học, 2020. - 342tr.; 21cm. - (Tủ sách Văn học hiện
đại)
+ Môn loại: 823 / T105NG
- Phòng Mượn: MN 12125-12126
153/. DU MAURIER, DAPHINE. Rebecca: Tiểu thuyết / Daphine Du Maurier;
Nguyễn Quang Huy dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 534tr.; 24cm
+ Môn loại: 823 / R201
- Phòng Mượn: MN 12136
154/. SABATINI, RAFAEL. Thuyền trưởng Blood: Tiểu thuyết / Rafael Sabatini;
Dịch: Lê Đình Chi, Tùng Vũ. - H. : Văn học, 2020. - 483tr.; 24cm
+ Môn loại: 823 / TH527TR
- Phòng Mượn: MN 12135
830. VĂN HỌC ĐỨC:
155/. SEBALD, W. G. Một cái tên = Austerlitz: Tiểu thuyết / W. G. Sebald;
Dương Mạnh Hùng dịch; James Wood viết lời tựa. - H. : Hội nhà văn, 2020. - 331tr.;
21cm
+ Môn loại: 833 / M458C
- Phòng Mượn: MN 12113
156/. KIERKEGAARD, SOREN. Lặp lại: Một khảo luận bằng tâm lý học thực
nghiệm của Constantin Constantius / Soren Kierkegaard; Nguyễn Nguyên Phước dịch.H. : Hồng Đức, 2021. - 208tr.; 21cm. - (Tủ sách Danh tác)
Tóm tắt: Đây là một tác phẩm mang tính tự truyện nhằm giải thích lý do
Kierkegaard huỷ hôn với Regine Olsen - tình yêu lớn trong đời ông, người phụ nữ bình
thường trở nên bất tử qua các tác phẩm triết học của ông.
+ Môn loại: 839.81 / L117L
- Phòng Đọc: DV 59684
- Phòng Mượn: MN 12129-12130
840. VĂN HỌC PHÁP:
157/. BALZAC, HONORÉ DE. Eugénie Grandet / Honoré de Balzac; Huỳnh Lý
dịch. - H. : Lao động, 2021. - 301tr.; 21cm
+ Môn loại: 843 / E207GR
- Phòng Đọc: DV 59683
- Phòng Mượn: MN 12118-12119
158/. PERMINGEAT, EDMONDE. Cái bóng = Sans mon ombre: Tiểu thuyết/
Edmonde Permingeat; Thành Đạt dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 602tr.; 21cm
+ Môn loại: 843 / C103B
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- Phòng Mượn: MN 12094-12095
159/. MUSSO, GUILLAUME. Cuộc đời là một tiểu thuyết / Guillaume Musso;
Danh Việt dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 265tr.; 21cm
Tên sách tiếng Pháp: La vie est un roman
+ Môn loại: 843 / C514Đ
- Phòng Mượn: MN 12114
160/. DELABROY-ALLARD, PAULINE. Chuyện Sarah: Tiểu thuyết / Pauline
Delabroy-Allard; Bảo Chân dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 187tr.; 21cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Ça raconte Sarah
+ Môn loại: 843 / CH527S
- Phòng Mượn: MN 12127-12128
161/. DELACOURT, GRÉGOIRE. Khiêu vũ bên bờ vực = Danser au bord de
I'abime / Grégoire Delacourt; Ngô Diệu Châu dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021.338tr.; 21cm
+ Môn loại: 843 / KH309V
- Phòng Mượn: MN 12122
860. VĂN HỌC TÂY BAN NHA:
162/. BOLAÑO, ROBERTO. Đêm Chile = Nocturno de Chile / Roberto Bolaño;
Bùi Trọng Nhự dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 173tr.; 21cm
+ Môn loại: 863 / Đ253CH
- Phòng Mượn: MN 12123-12124
163/. BÁNH DONUT CỦA TRẪM. Anh giả vờ sẽ không yêu em: Tiểu thuyết/
Bánh Donut Của Trẫm; Vương Thanh Tâm dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 397tr.;
24cm
+ Môn loại: 895.1 / A107GI
- Phòng Mượn: MN 12139
895.1. VĂN HỌC TRUNG QUỐC:
164/. LƯ TƯ HẠO. Đáp án của thời gian / Lư Tư Hạo; Thuỳ An dịch. - H. : Phụ
nữ Việt Nam, 2021. - 309tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.1 / Đ109A
- Phòng Mượn: MN 12115
165/. HẠ CHÍ. Người là biển rộng, kẻ là mặt trời: Tiểu thuyết / Hạ Chí; Minh
Khuê dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 493tr.; 21cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: 异地恋的我们
+ Môn loại: 895.1 / NG558L
- Phòng Mượn: MN 12117
166/. JENNY KIỀU. Phụ nữ hiểu biết sẽ có cuộc sống đẳng cấp hơn: Tản văn/
Jenny Kiều; Tiểu Triệu dịch. - H. : Văn học, 2021. - 363tr.; 21cm
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+ Môn loại: 895.1 / PH500N
- Phòng Mượn: MN 12120-12121
895.6. VĂN HỌC NHẬT BẢN:
167/. KOBO ABE. Người đàn bà trong cồn cát / Kobo Abe; Nguyễn Tuấn Khanh
dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 275tr.; 21cm
Tên sách tiếng Anh: The woman in the dunes
+ Môn loại: 895.6 / NG558Đ
- Phòng Mượn: MN 12092-12093
168/. AKIO MORISAWA. Mũi hoài vọng = Niji no misaki no kissaten / Akio
Morisawa; Vương Hải Yến dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 357tr.; 19cm
+ Môn loại: 895.6 / M510H
- Phòng Mượn: MN 12150
169/. YASUSHI INOUE. Súng săn / Yasushi Inoue; Huyền Vũ dịch. - H. : Nxb.
Hội Nhà văn, 2021. - 101tr.; 21cm
Tên sách tiếng Anh: The hunting gun
+ Môn loại: 895.6 / S513S
- Phòng Mượn: MN 12097-12098
170/. IIYO SAKURA. Thế giới đầy khoảng trống: Bất cứ ai, bất cứ khi nào đều
có thể dễ dàng trở nên cô độc / Iiyo Sakura; Minh hoạ: Gemi; Kam Tròn dịch. - H.:
Thế giới, 2020. - 287tr.; 18cm
+ Môn loại: 895.6 / TH250GI
- Phòng Mượn: MN 12151
171/. IOKA SHUN. Trả giá / Ioka Shu; Mai Khanh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội,
2020. - 504tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.6 / TR100GI
- Phòng Mượn: MN 12105
172/. HIGASHINO KEIGO. Vụ án mạng ở nhà khách núi Hakuba / Higashino
Keigo; Kuroi Neko dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 333tr.; 21cm. - (Tủ sách Trinh
thám)
Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: 白馬山荘殺人事件
+ Môn loại: 895.6 / V500A
- Phòng Mượn: MN 12096
895.7. VĂN HỌC TRIỀU TIÊN:
173/. CHUNG SERANG. Năm mươi người / Chung Serang; Lê Thị Thu Hương
dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 478tr.; 21cm
Tên sách tiếng Hàn: 피프티 피플
+ Môn loại: 895.7 / N114M
- Phòng Mượn: MN 12116
38

THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 06/ 2021

Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ

174/. CHANHYUK LEE. Như cá gặp nước: Tiểu thuyết / Chanhyuk Lee; Pún
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 189tr.; 19cm
+ Môn loại: 895.7 / NH550C
- Phòng Mượn: MN 12146-12147
175/. KIM HYE JIN. Về nhà với mẹ / Kim Hye Jin; Bích Ngọc dịch. - H. : Dân
trí, 2020. - 212tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.7 / V250NH
- Phòng Mượn: MN 12103-12104
176/. HA HYUN. Một mảnh trăng / Ha Hyun; Thục Anh dịch. - H. : Dân trí,
2020. - 287tr.; 19cm
+ Môn loại: 895.7 / M458M
- Phòng Mượn: MN 12148-12149
895.922. VĂN HỌC VIỆT NAM:
177/. VÕ THỊ XUÂN HÀ. Hoàng mộc hương: Tập truyện ngắn / Võ Thị Xuân
Hà. - H. : Hội nhà văn, 2020. - 234tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.922334 / H407M
- Phòng Mượn: MV 23180-23181
178/. VŨ BÃO. Sắp cưới: Tiểu thuyết / Vũ Bão. - H. : Thanh niên, 2020. - 239tr.;
21cm. - (Tủ sách Văn học Việt Nam)
Tên thật tác giả: Phạm Thế Hệ
+ Môn loại: 895.922334 / S117C
- Phòng Mượn: MV 23176-23177
179/. PHẠM QUANG LONG. Chuyện Làng: Tiểu thuyết / Phạm Quang Long.H. : Công an nhân dân, 2020. - 487tr.; 24cm
+ Môn loại: 895.92234 / CH527L
- Phòng Mượn: MV 23234
180/. Gay trong loay xoay: Truyện ngắn / Nhiều tác giả; Hồ Anh Tuấn minh hoạ.H. : Hội nhà văn, 2021. - 231tr.; 19cm
+ Môn loại: 895.92234 / G112TR
- Phòng Mượn: MV 23241-23242
181/. LẠI VĂN LONG. Gia tộc tướng cướp: Tiểu thuyết / Lại Văn Long. - H.:
Công an nhân dân, 2020. - 663tr.; 24cm
+ Môn loại: 895.92234 / GI-100T
- Phòng Mượn: MV 23235
182/. THOR AESIR. Huyền thoại pháp sư 12 chòm sao / Thor Aesir. - H. : Thế
giới, 2020. - 4 tập; 21cm
Tên thật của tác giả: Lâm Đại
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T.1. - 364tr.
+ Môn loại: 895.92234 / H527TH
- Phòng Mượn: MV 23182-23183
183/. THOR AESIR. Huyền thoại pháp sư 12 chòm sao / Thor Aesir. - H. : Thế
giới, 2020. - 4 tập; 21cm
Tên thật của tác giả: Lâm Đại
T.2. - 380tr.
+ Môn loại: 895.92234 / H527TH
- Phòng Mượn: MV 23184-23185
184/. THOR AESIR. Huyền thoại pháp sư 12 chòm sao / Thor Aesir, Thư Quân.H. : Thế giới, 2019. - 4 tập; 21cm
Tên thật của tác giả: Lâm Đại
T.3. - 354tr.
+ Môn loại: 895.92234 / H527TH
- Phòng Mượn: MV 23186-23187
185/. TRÚC THIÊN. Les từng cen.ti.mét: Truyện ngắn / Trúc Thiên. - H. : Nxb.
Hội Nhà văn, 2020. - 223tr.; 19cm
Tên thật tác giả: Tống Phước Bảo
+ Môn loại: 895.92234 / L206T
- Phòng Mượn: MV 23239-23240
186/. JATHY. Người từng là tất cả giờ chỉ còn cái tên / Jathy. - H. : Văn học,
2020. - 214tr.; 21cm. - (Tủ sách Người Việt trẻ)
+ Môn loại: 895.92234 / NG558T
- Phòng Mượn: MV 23154-23155
187/. A TÒN. Quên một người là chuyện của thời gian / A Tòn. - H. : Phụ nữ Việt
Nam, 2020. - 213tr.; 21cm
Tên thật tác giả: Huỳnh Vĩ Toàn
+ Môn loại: 895.92234 / QU254M
- Phòng Mượn: MV 23162-23163
188/. Vòng eo 98: Truyện ngắn / Diệp Khoa, Panda, Tâm Thảo…; Hồ Anh Tuấn
minh hoạ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 166tr.: Ảnh minh hoạ; 19cm
+ Môn loại: 895.9223408 / V431E
- Phòng Mượn: MV 23247-23248
189/. Y BAN. Liên - Người được chọn: Truyện - ký / Y Ban. - H. : Hội nhà văn,
2020. - 333tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.922803 / L305NG
- Phòng Mượn: MV 23178-23179
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190/. THẢO THẢO. Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc theo những cách khác nhau/ Thảo
Thảo. - H. : Văn học, 2021. - 202tr.; 21cm. - (Tủ sách Người Việt trẻ)
+ Môn loại: 895.9228408 / CH513T
- Phòng Mượn: MV 23158-23159
191/. NGUYỄN QUANG LẬP. Những tản văn suýt bị bỏ quên của Bọ Lập: Tản
văn / Nguyễn Quang Lập. - H. : Hội nhà văn, 2021. - 199tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.9228408 / NH556T
- Phòng Mượn: MV 23164-23165
192/. Thương nhớ miền Trung / Nguyễn Tấn Ái, Hà An, Ny An... - H. : Hồng
Đức, 2020. - 367tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.9228408 / TH561NH
- Phòng Đọc: DV 59681
- Phòng Mượn: MV 23156-23157
900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ:
193/. DURANT, WILL. Những bài học lịch sử = The lesson of history: Sách tham
khảo / Will & Ariel Durant; Minh Tuệ dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 190tr.; 21cm. (Tủ
sách Lịch sử - Tôn giáo)
Tóm tắt: Sách gồm 13 tiểu luận được chia theo các chủ đề như "Do dự", "Sinh
học và lịch sử", "Lịch sử và chiến tranh", "Lịch sử và tôn giáo"... Đưa chúng ta vào
hành trình xuyên suốt của lịch sử, khám phá những khả năng và hạn chế của loài người
theo thời gian, giúp độc giả dễ dàng đi vào nội hàm triết học của các chu kì tiến bộsuy tàn của xã hội loài người.
+ Môn loại: 901 / NH556B
- Phòng Đọc: DV 59636
- Phòng Mượn: MG 10605-10606
194/. NGUYỄN VĂN KIM. Người Việt với biển / Nguyễn Văn Kim chủ biên,
Lâm Thị Mỹ Dung, Lại Văn Tới... - H. : Thế giới, 2020. - 658tr.: Hình, bản đồ; 24cm
Tóm tắt: Gồm các bài nghiên cứu truyền thống và tư duy hướng biển của người
Việt, lý giải mối quan hệ giữa đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam với thế giới bên
ngoài qua con đường biển, vị trí thương mại biển và quan hệ giao thương, ý thức chủ
quyền an ninh, kinh tế biển của Việt Nam.
+ Môn loại: 959.7 / NG558V
- Phòng Đọc: DL 19569
195/. NGUYỄN THẾ ANH. Việt Nam vận hội / Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Thanh
Hải, Trần Phương Hoa... - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 374tr.; 24cm
Tóm tắt: Gồm các phần sau: Nhãn quan sử Việt; Việt Nam nhìn từ quan hệ đối
ngoại; Việt Nam nhìn từ nhân vật.
+ Môn loại: 959.7 / V308N
- Phòng Đọc: DL 19564
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196/. HOÀNG ĐẠO THUÝ. Sát Thát & ông cha ta đánh giặc thế nào / Hoàng
Đạo Thuý. - H. : Dân trí, 2020. - 189tr.; 21cm
Tóm tắt: Trình bày những câu chuyện được tác giả kể lại một cách hết sức giản
dị, súc tích nhưng chứa chan niềm tự hào dân tộc. Tác phẩm nêu cao tinh thần yêu
nước, cổ vũ lòng quả cảm sẳn sàng hành động bảo vệ đất nước của toàn thể nhân dân
Việt Nam mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng.
+ Môn loại: 959.7024 / S110TH
- Phòng Đọc: DV 59640
- Phòng Mượn: MG 10613-10614
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