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000. TIN HỌC, THÔNG TIN & TÁC PHẨM TỔNG QUÁT:
1/. VŨ CHIẾN THẮNG. Internet vạn vật / Vũ Chiến Thắng chủ biên, Nguyễn
Thanh Tùng. - H.: Xây dựng, 2021. - 152tr.: Minh hoạ; 24cm
Tóm tắt: Trình bày tổng quan về mạng Internet vạn vật bao gồm các công nghệ
thành phần và những ứng dụng tiềm năng IoT như: IPv6, giao thức định tuyến IPV6 và
giao thức lớp ứng dụng cho mạng Internet vạn vật.
+ Môn loại: 004.67 / I-312V
- Phòng Đọc: DL 19977
- Phòng Mượn: MD 9891-9892
2/. ROUHIAINEN, LASSE. AI - Trí tuệ nhân tạo: 101 điều cần biết về tương lai/
Lasse Rouhiainen; Trang Rose dịch. - H.: Kim Đồng, 2021. - 306tr.: Hình vẽ; 23cm
Tóm tắt: Tổng quát về trí tuệ nhân tạo (AI) và khám phá cách AI chuyển hoá nhiều
ngành nghề như: Thay đổi các phương pháp kinh doanh, thực hiện hội thoại thông qua
văn bản hoặc âm thanh, thay đổi thị trường việc làm, thay đổi hệ thống giao thông... và
những câu hỏi thường gặp về trí tuệ nhân tạo.
+ Môn loại: 006.3 / A103TR
- Phòng Đọc: DL 19990
- Phòng Mượn: MD 9896-9897
3/. DƯƠNG ÚT. Sử dụng đúng ngôn ngữ báo chí / Dương Út biên soạn. - Tp. Hồ
Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2021. - 155tr.; 17cm
Tóm tắt: Sách góp phần giúp người làm báo chuẩn hoá trong việc sử dụng ngôn
ngữ báo chí để nâng cao chất lượng truyền thông, đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin
đòi hỏi ngày càng cao của độc giả.
+ Môn loại: 070.4 / S550D
- Phòng Đọc: DN 3303
- Phòng Mượn: MH 12961-12962
4/. HỮU THỌ. Chạy...: Tiểu phẩm báo chí / Hữu Thọ. - Xuất bản lần thứ 2. - H.:
Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 358tr.; 21cm
Tóm tắt: Gồm những tiểu phẩm mang dấu ấn đời thường viết về những vấn đề về
kinh tế, chính trị, văn hoá và xã hội đã và đang diễn ra ở Việt Nam.
+ Môn loại: 070.4 / CH112
- Phòng Đọc: DV 60390
- Phòng Mượn: MH 12875-12876
5/. HỮU THỌ. Ô, dù, "Lọng" / Hữu Thọ. - Xuất bản lần thứ 2. - H.: Chính trị Quốc
gia - Sự thật, 2021. - 235tr.; 21cm
Tóm tắt: Gồm những tiểu phẩm mang dấu ấn đời thường viết về những vấn đề về
kinh tế, chính trị, văn hoá và xã hội đã và đang diễn ra ở Việt Nam.
+ Môn loại: 070.4 / Ô450D
- Phòng Đọc: DV 60388
- Phòng Mượn: MH 12872-12873
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6/. HỮU THỌ. Chuyện nhà, chuyện nước / Hữu Thọ. - Xuất bản lần thứ 2. - H.:
Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 271tr.; 21cm
Tóm tắt: Gồm những tản văn, tiểu luận viết trong khoảng thời gian 2001-2006,
phản ánh những nét chấm phá có phần sâu sắc về các vấn đề con người, làm người trong
các mối ứng xử mới vào những năm đầu của thế kỷ 21.
+ Môn loại: 070.4 / CH527NH
- Phòng Đọc: DV 60382
- Phòng Mượn: MH 12860-12861
7/. HỮU THỌ. Đèn xanh, đèn đỏ / Hữu Thọ. - Xuất bản lần thứ 2. - H.: Chính trị
Quốc gia - Sự thật, 2021. - 227tr.; 21cm
Tóm tắt: Gồm những lời tự sự của tác giả về cuộc đời làm báo và quản lí báo chí,
về sự vinh quang cũng như những cam go của nghề báo. Sự rèn luyện bản lĩnh, trau dồi
tinh thông nghề nghiệp của người làm báo.
+ Môn loại: 070.4 / Đ203X
- Phòng Đọc: DV 60386
- Phòng Mượn: MH 12868-12869
8/. HỮU THỌ. Đối thoại / Hữu Thọ. - Xuất bản lần thứ 2. - H.: Chính trị Quốc giaSự thật, 2021. - 339tr.; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu 29 chuyên đề diễn tả sâu sắc quan điểm, thái độ, chính kiến
của tác giả về các vấn đề thời sự nóng hổi; Giới thiệu một số phong cách tác nghiệp của
các nhà báo khi tiến hành các cuộc phỏng vấn, trao đổi ý kiến với những người có trách
nhiệm trong quá trình hoạt động nghề nghiệp.
+ Môn loại: 070.4 / Đ452TH
- Phòng Đọc: DV 60384
- Phòng Mượn: MH 12864-12865
9/. HỮU THỌ. Mắt sáng lòng trong bút sắc: Tâm sự nghề báo / Hữu Thọ. - H.:
Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 298tr.; 21cm
Tóm tắt: Gồm các bài viết về những công việc của người viết báo, những hoạt
động trong cuộc đời làm báo, đạo đức nghề báo và suy nghĩ của một người cầm bút về
thời đại, cuộc sống và nghề báo.
+ Môn loại: 070.4 / M118S
- Phòng Đọc: DV 60389
- Phòng Mượn: MH 12874
10/. HỮU THỌ. Nể và né : Tiểu phẩm báo chí / Hữu Thọ. - Xuất bản lần thứ 2.
H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 318tr.; 21cm
Tóm tắt: Gồm hơn 100 bài viết về những biểu hiện mới của những tiêu cực trong
một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đang huỷ hoại uy tín của Đảng cần phải ngăn
ngừa, loại bỏ; Nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, đặc biệt là
cung cấp những kiến thức bổ ích, những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình phỏng
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vấn, đối thoại và bình luận về nghiệp vụ báo chí, góp phần tích cực vào công tác xây
dựng Đảng hiện nay.
+ Môn loại: 070.4 / N250V
- Phòng Đọc: DV 60381
- Phòng Mượn: MH 12858-12859
11/. HỮU THỌ. Xiếc : Tiểu phẩm báo chí / Hữu Thọ. - Xuất bản lần thứ 2. - H.:
Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 275tr.; 21cm
Tóm tắt: Gồm hơn 100 bài viết về những vấn đề xã hội, biểu hiện mới của một số
người trong xã hội có tài "làm xiếc", đánh bóng tên tuổi, nói dối, làm láo báo cáo hay,
"kinh doanh danh hiệu, giải thưởng" để mưu cầu địa vị, lợi lộc cho bản thân mình.
+ Môn loại: 070.4 / X303
- Phòng Đọc: DV 60380
- Phòng Mượn: MH 12856-12857
12/. HỮU THỌ. Ghế : Tiểu phẩm báo chí / Hữu Thọ. - Xuất bản lần thứ 2. - H.:
Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 378tr.; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp những bài viết, câu chuyện của tác giả về con người, cuộc sống,
sự kiện, văn hoá con người, xã hội... Những mặt tích cực và tiêu cực, đặc biệt là sự tha
hoá về nhân cách của một bộ phận cán bộ, công chức.
+ Môn loại: 070.4 / GH250
- Phòng Đọc: DV 60385
- Phòng Mượn: MH 12866-12867
13/. HỮU THỌ. Quét cầu thang : Tiểu phẩm báo chí / Hữu Thọ. - Xuất bản lần thứ
2. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 255tr.; 21cm
Tóm tắt: Gồm những tiểu phẩm châm biếm, phê phán các hiện tượng tham ô, tham
nhũng, sách nhiễu, cửa quyền... đang diễn ra trong cuộc sống.
+ Môn loại: 070.4 / QU207C
- Phòng Đọc: DV 60387
- Phòng Mượn: MH 12870-12871
14/. HỮU THỌ. Tình bút mực / Hữu Thọ. - Xuất bản lần thứ 2. - H.: Chính trị Quốc
gia - Sự thật, 2021. - 371tr.; 21cm
Tóm tắt: Các bài viết về các bậc tiền bối, những người đã tiếp thêm sức mạnh và
lòng nhiệt huyết cho sự nghiệp báo chí của tác giả; Về những người bạn tri ân, tri kỷ,
đồng cam cộng khổ chia sẻ ngọt bùi, những con người cùng chí hướng, cùng chung vai
sát cánh trên con đường bảo vệ sự nghiệp của dân tộc và của Đảng.
+ Môn loại: 079.597 / T312B
- Phòng Đọc: DV 60383
- Phòng Mượn: MH 12862-12863
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100. TRIẾT HỌC & TÂM LÝ HỌC:
15/. BOTTON, ALAIN DE. Sự an ủi của triết học / Alain de Botton; Ngô Thu
Hương dịch. - H.: Thế giới, 2020. - 333tr.: Hình vẽ, ảnh; 21cm
Tên sách tiếng Anh: The consolations of philosophy
Tóm tắt: Giới thiệu tư tưởng vĩ đại của sáu triết gia (Socrates, Epicurus, Seneca,
Mongtaigne, Schopenhauer, Friedrich Nietzsche). Tác giả đưa triết học tiệm cận đến sự
gần gũi với đời sống thường ngày của mọi người, qua đó giúp chúng ta có thể chiến
thắng bản thân cảm nhận được sự giản dị và lạc quan mỗi khi gặp phải những khó khăn
trong cuộc sống hàng ngày.
+ Môn loại: 101 / S550A
- Phòng Đọc: DV 60377
- Phòng Mượn: MH 12848-12849
16/. Những quyết định thông minh. - H.: Thanh niên, 2021. - 187tr.; 21cm. - (Bí
mật của thảnh thơi)
Tóm tắt: Cẩm nang hữu ích dành cho bạn, giúp bạn trau dồi những kiến thức, kỹ
năng để đưa ra một quyết định đảm bảo và đạt kết quả như mong muốn.
+ Môn loại: 153.4 / NH556QU
- Phòng Đọc: DV 60396
- Phòng Mượn: MH 12888-12889
17/. DUGGAN, WILLIAM. Trực giác chiến lược / William Duggan; Mai Trang
dịch. - H.: Dân trí, 2021. - 319tr.; 21cm
Tên sách nguyên bản: Strategic intuition: The creative spark in human achievement
Tóm tắt: Trình bày một phương thức tư duy mới đó là trực giác chiến lược và
những thành tựu sáng tạo của nhân loại khi ứng dụng trực giác chiến lược trong nhiều
lĩnh vực cuộc sống.
+ Môn loại: 153.4 / TR552GI
- Phòng Đọc: DV 60362
- Phòng Mượn: MH 12816-12817
18/. HỒNG KHANH. Nghệ thuật nói chuyện : Các nguyên tắc, kĩ xảo lời nói và
hành động trong giao tiếp hiện đại / Hồng Khanh. - Tái bản lần thứ 4. - H.: Hồng Đức,
2021. - 311tr.; 21cm
Tóm tắt: Đưa ra các nguyên tắc, kỹ xảo lời nói và hành động trong nghệ thuật giao
tiếp: Nghệ thuật nói chuyện của đàn ông, phụ nữ, của những người đang yêu, nghệ thuật
trò chuyện xã giao, khi phỏng vấn, trong cơ quan và giữa bạn bè.
+ Môn loại: 153.6 / NGH250TH
- Phòng Đọc: DV 60405
- Phòng Mượn: MH 12913-12914
19/. RANK, OTTO. Liệu pháp ý chí = Will Therapy / Otto Rank; Trần Khánh Ly
dịch. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 542tr.; 21cm
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Tóm tắt: Dành cho những người muốn thấu hiểu ý nghĩa và giá trị trong sự chuyển
hướng của Rank ra khỏi phân tâm học truyền thống; Chứa đựng cống hiến độc đáo của
Rank cho tâm lý học hiện đại ở phương diện trị liệu thực tiễn.
+ Môn loại: 153.8 / L309PH
- Phòng Đọc: DV 60278
- Phòng Mượn: MH 12846-12847
20/. Bước qua sự rụt rè. - H.: Thanh niên, 2021. - 185tr.; 21cm. - (Bí mật của thảnh
thơi)
Tóm tắt: Sách giúp bạn hiểu rỏ bản chất của sự rụt rè, từ đó xây dựng lòng tự tin,
phát huy điểm mạnh của bản thân, rèn luyện kĩ năng giao tiếp, đọc vị suy nghĩ của người
khác để trở nên mạnh mẽ hơn và thoát khỏi sự rụt rè.
+ Môn loại: 158.1 / B557QU
- Phòng Đọc: DV 60394
- Phòng Mượn: MH 12884-12885
21/. Để trở nên đặc biệt và ưu tú. - H.: Thanh niên, 2021. - 185tr.; 21cm. - (Bí mật
của thảnh thơi)
Tóm tắt: Mỗi người đều có giá trị cá nhân của riêng mình, và chúng ta có thể rất
khác biệt. Giá trị bản thân tạo nên thương hiệu của một người. Sách là cuốn cẩm nang
dành cho bạn trên con đường hoàn thiện bản thân mình.
+ Môn loại: 158.1 / Đ250TR
- Phòng Đọc: DV 60398
- Phòng Mượn: MH 12892-12893
22/. Đừng ngại thử thách / Mai Lan, Lâm Minh, Quang Điệp... - H.: Thanh niên,
2021. - 186tr.; 21cm. - (Bí mật của thảnh thơi)
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện, những chiêm nghiệm trong cuộc sống, những
tấm gương tên tuổi điển hình và những con người dung dị bình thường đã cố gắng vươn
lên, vượt qua những nghịch cảnh, thử thách để có một tương lai tốt đẹp.
+ Môn loại: 158.1 / Đ556NG
- Phòng Đọc: DV 60392
- Phòng Mượn: MH 12880-12881
23/. Khơi dậy những năng lực tiềm ẩn / Phúc Khang, Trọng Hùng, Nguyễn Lan...
H.: Thanh niên, 2021. - 186tr.; 21cm. - (Bí mật của thảnh thơi)
Tóm tắt: Sách giúp bạn thấu hiểu bản thân, tận dụng thời gian và tuổi trẻ để cố
gắng học hỏi, trau dồi kiến thức và từ đó phát triển khả năng tiềm ẩn trong con người
mình.
+ Môn loại: 158.1 / KH462D
- Phòng Đọc: DV 60393
- Phòng Mượn: MH 12882-12883
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24/. HOLLINS, PETER. Nguyên tắc kỷ luật bản thân = The science of selfdiscipline: The willpower, mental toughness, and self-control to resist temptation and
achieve your goals : Tận dụng ý chí, sự bền bỉ tinh thần và khả năng tự kiểm soát bản
thân nhằm chống lại cám dỗ, dễ dàng đạt mục tiêu đề ra / Peter Hollins; Đỗ Xuân Kiên
dịch. - H.: Lao động Xã hội, 2021. - 213tr.: Hình vẽ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày những nguyên tắc và cách làm để nâng cao mức cơ bản của
tính kỷ luật bản thân, tạo động lực giúp vượt qua khó khăn, thiết kế cuộc sống nhằm đạt
được những mục tiêu đề ra.
+ Môn loại: 158.1 / NG527T
- Phòng Đọc: DV 60404
- Phòng Mượn: MH 12911-12912
25/. Những thói quen bắt nguồn từ tính cách / Mộc Mộc, Kim Liên, Huỳnh Minh
Nhật... - H.: Thanh niên, 2021. - 184tr.; 21cm. - (Bí mật của thảnh thơi)
Tóm tắt: Tập hợp những bài viết cho chúng ta thấy, những thói quen đôi khi đem
lại cảm giác thích thú, có thể là buồn rầu, có thể là ngại thay đổi... Nhưng thực ra, đang
khiến chúng ta bứt ra khỏi quy trình vận động chung và thu hẹp thế giới của chính mình.
+ Môn loại: 158.1 / NH556TH
- Phòng Đọc: DV 60395
- Phòng Mượn: MH 12886-12887
26/. WHYTE, JAMIE. Tư duy lởm khởm : Phương pháp thần tốc đạt đến sự sáng
suốt / Jamie Whyte; Dịch: Đinh Minh Hương, Ngô Gia Thuận. - H.: Lao động, 2021.
203tr.; 21cm
Tóm tắt: Thông qua việc bóc tách các ví dụ cụ thể và thực tế, cuốn sách sẽ giúp
chúng ta nhìn thấu các lỗi nguỵ biện trong một lập luận. Qua đó, giúp nâng cao tư duy
phản biện và trở nên sáng suốt khi đứng trước các vấn đề phức tạp.
+ Môn loại: 158.1 / T550D
- Phòng Đọc: DV 60378
- Phòng Mượn: MH 12852-12853
27/. Trưởng thành từ những khó khăn. - H.: Thanh niên, 2021. - 185tr.; 21cm.- (Bí
mật của thảnh thơi)
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện của những số phận có xuât phát điểm không
mấy thuận lợi. Thế nhưng, điều khác biệt là họ đã chọn cách bước qua để mạnh mẽ và
trưởng thành hơn.
+ Môn loại: 158.1 / TR561TH
- Phòng Đọc: DV 60397
- Phòng Mượn: MH 12890-12891
28/. MCGINNIS, ALAN LOY. Giá trị tình bạn trong các mối quan hệ / Alan Loy
McGinnis; Việt Khương dịch. - Tái bản lần thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí
Minh, 2020. - 208tr.: Ảnh; 21cm
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Tên sách tiếng Anh: The friendship factor: how to get closer to the people you care
for
Tóm tắt: Đưa ra những chỉ dẫn để sống gần gũi hơn với những người mình yêu
thương thông qua cách thức củng cố mối quan hệ, nuôi dưỡng sự thân mật, đối mặt với
cảm xúc tiêu cực, cải thiện mối quan hệ và sự cam kết trong các mối quan hệ với người
mình yêu thương.
+ Môn loại: 158.2 / GI-100TR
- Phòng Đọc: DV 60379
- Phòng Mượn: MH 12854-12855
29/. VÕ VĂN THẮNG. Giáo trình lôgíc học hình thức / Võ Văn Thắng. - Xuất bản
lần thứ 3. - H.: Chính trị Quốc gia, 2021. - 284tr.: Hình vẽ, bảng; 21cm
Tóm tắt: Trình bày khái niệm, đối tượng nghiên cứu, lịch sử hình thành, phát triển,
ý nghĩa của lôgíc học. Các quy luật cơ bản của lôgíc học hình thức và các dạng của lôgíc
hình thức: Khái niệm, phán đoán, suy luận, chứng minh... Và một số cặp phạm trù của
lôgíc biện chứng.
+ Môn loại: 160 / GI-108TR
- Phòng Đọc: DV 60360
- Phòng Mượn: MH 12813-12814
30/. SELLARS, JOHN. Thuyết khắc kỷ = Stoicis: Triết lý về sinh mệnh, hạnh phúc
và những sự lựa chọn / John Sellars; Đinh Hồng Phúc dịch. - H.: Thế giới, 2021. - 386tr.;
21cm. - (Tủ sách: Triết học)
Tóm tắt: Giới thiệu triết học Khắc Kỷ cho bạn đọc mới làm quen với thuyết và
không đòi hỏi họ phải có bất cứ kiến thức nào về triết học cổ đại hay triết học nói chung.
+ Môn loại: 171 / TH527KH
- Phòng Đọc: DV 60391
- Phòng Mượn: MH 12877-12878
31/. TẠ NGỌC ÁI. Trí tuệ Khổng Tử / Tạ Ngọc Ái. - Tái bản. - H.: Hồng Đức,
2021. - 184tr.; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện về Khổng Tử bình sinh, đạo lý về an mệnh,
đạo lý giúp đời, đạo làm chính trị, đạo trị học, đạo giao du.
+ Môn loại: 181 / TR300T
- Phòng Đọc: DV 60403
- Phòng Mượn: MH 12909-12910
32/. MAI K ĐA. Lược sử triết học Nga: Sách chuyên khảo / Mai K Đa, Dương
Quốc Quân, Lê Thị Tuyết. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 339tr.; 21cm
Tóm tắt: Khái quát và hệ thống hoá những nội dung cơ bản của giai đoạn hình
thành, phát triển triết học Nga từ thế kỷ X đến đầu thế kỷ XX. Sự du nhập, hình thành,
đa dạng các trường phái của triết học Xô Viết và nhận diện các khuynh hướng nghiên
cứu triết học ở nước Nga giai đoạn hậu Xô Viết hiện nay.
+ Môn loại: 197 / L557S
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- Phòng Đọc: DV 60412
- Phòng Mượn: MH 12941-12942
300. KHOA HỌC XÃ HỘI:
33/. HÂN NHIÊN. Hảo nữ Trung Hoa = The good women of China / Hân Nhiên;
Tạ Huyền dịch. - Tái bản. - H.: Nxb. Hà Nội, 2021. - 354tr.; 21cm
Tóm tắt: Câu chuyện kể lại một cách chân thực về những số phận, những góc khuất
của hàng triệu phụ nữ Trung Hoa từng bị vùi dập bởi hủ tục và lịch sử. Những khát khao
được sống, được yêu thương và hạnh phúc của những người đàn bà này.
+ Môn loại: 305.420951 / H108N
- Phòng Đọc: DV 60449
- Phòng Mượn: MA 25165
34/. ĐỖ HUY. Các giá trị văn hoá Việt Nam chuyển từ truyền thống đến hiện đại/
Đỗ Huy. - H.: Hồng Đức, 2021. - 412tr.; 24cm
Tóm tắt: Trình bày các chuẩn mực và các giá trị văn hoá. Văn hoá nhìn từ góc độ
giá trị. Kế thừa các giá trị văn hoá và các phản giá trị trong văn hoá. Nhân cách văn hoá
trong bảng giá trị Việt Nam...
+ Môn loại: 306.09597 / C101GI
- Phòng Đọc: DL 19863
- Phòng Mượn: MA 24998-24999
35/. NGÔ ĐỨC THỊNH. Tộc người và văn hoá Việt Nam / Ngô Đức Thịnh. - H.:
Đại học quốc gia Hà Nội, 2021. - 404tr.; 24cm
Tóm tắt: Trình bày văn hoá tộc người chủ yếu là các dân tộc thiểu số. Thể hiện
trên 3 cấp độ: Văn hoá nhóm ngôn ngữ - tộc người, văn hoá tộc người và văn hoá nhóm
địa phương của tộc người như Tày, Nùng, Thái...Giới thiệu một số hiện tượng văn hoá
cụ thể như trang phục, ăn uống, nhạc khí...
+ Môn loại: 306.09597 / T451NG
- Phòng Đọc: DL 19862
- Phòng Mượn: MA 24996-24997
36/. NGHIÊM THỊ THU HƯƠNG. Hàn Quốc là thế / Nghiêm Thị Thu Hương.
Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 164tr.; 19cm
Tóm tắt: Ở Hàn Quốc, giáo dục được coi là chìa khoá giúp cho đất nước vốn nghèo
tài nguyên, hoang tàn do chiến tranh nhanh chóng phát triển thịnh vượng, đưa đất nước
từ vị thế đi xin viện trợ trở thành quốc gia cung cấp viện trợ. Quốc gia này đã đầu tư
mạnh mẽ cho giáo dục, với rất nhiều chính sách cấp tiến, thiết thực…Những bài học, trải
nghiệm ở đây sẽ rèn luyện bạn thành người và chỉ cần bạn chuẩn bị kỹ lưỡng một chút,
bạn sẽ vượt qua khó khăn dễ dàng hơn.
+ Môn loại: 306.4095195 / H105QU
- Phòng Đọc: DV 60474
- Phòng Mượn: MA 25183-25184
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37/. HÀ TRUNG HIẾU. LGBT - Một quốc gia ẩn giấu: Để hiểu, yêu thương và tôn
trọng con cái, người thân, bạn bè như họ đang là / Hà Trung Hiếu; Tất Sỹ minh hoạ. H.:
Thế giới, 2021. - 97tr.; 24cm
Tóm tắt: Không đơn giản chỉ là một câu nói được thốt lên đầy hồn nhiên: "Ba mẹ,
con là đồng tính, song tính, chuyển giới!" Đó thật sự là một thử thách về tâm lý, là những
kỹ năng tiếp cận cảm xúc, cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin nhằm xoa dịu những bậc
cha mẹ, anh chị em vẫn còn đầy định kiến, thậm chí thù địch với LGBT. Hãy hiểu, nỗi
lo và những phản ứng cực đoan của họ đa phần đến từ tình yêu thương nhưng lại thiếu
thông tin. Vì thế cuốn sách này ở đây là để giúp bạn.
+ Môn loại: 306.76 / L000G
- Phòng Đọc: DL 19883
- Phòng Mượn: MA 25023-25024
38/. Giải pháp phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ trong bối cảnh mới: Sách
chuyên khảo / Nguyễn Quang Thuấn chủ biên, Phạm Sỹ An, Phạm Anh Tuấn, Hà Huy
Ngọc. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 351tr.; 24cm
Tóm tắt: Sách là kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp nhà nước. Đưa ra cơ
sở lý thuyết và thực tiễn thiết thực phục vụ Đảng và Nhà nước ta trong xây dựng các
chiến lược, chủ trương, chính sách phù hợp nhằm tiếp tục phát triển bền vững vùng Tây
Nam Bộ nói riêng và các vùng kinh tế - xã hội khác trong cả nước.
+ Môn loại: 307.1095978 / GI-103PH
- Phòng Đọc: DL 19892
- Phòng Mượn: MA 25029-25030
39/. Hướng dẫn quy hoạch đô thị điểm dân cư nông thôn trong khu vực chịu ảnh
hưởng của lũ ống, lũ quét và sạt lở đất / Lưu Đức Cường chủ biên, Nguyễn Thành Hưng,
Nguyễn Huy Dũng, Lưu Đức Minh... - H.: Xây dựng, 2021. - 136tr.: Minh hoạ; 24cm
Tóm tắt: Sách là tài liệu hữu ích có thể tham khảo cho các tổ chức, cá nhân thực
hiện công tác tư vấn quy hoạch xây dựng, các cán bộ quản lý Nhà nước về quy hoạch
xây dựng nhằm nâng cao vai trò, hiệu quả của quy hoạch đô thị, điểm dân cư nông thôn
trong công tác phòng, chống lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.
+ Môn loại: 307.72 / H561D
- Phòng Đọc: DL 19882
- Phòng Mượn: MA 25021-25022
40/. Nông thôn Việt Nam trong lịch sử: Nghiên cứu xã hội nông thôn truyền thống/
Văn Tạo, Nguyễn Đổng Chi, Trương Hữu Quỳnh... - Tái bản theo bản in 1977.- H.: Khoa
học xã hội, 2021. - 20cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Sử học
T.1. - 466tr.
Tóm tắt: Tái hiện bức tranh rộng lớn, đa chiều về làng xã Việt Nam từ kinh tế đến
chính trị, từ văn hoá vật chất đến văn hoá tinh thần... Những ưu điểm và hạn chế, những
mặt mạnh và điểm yếu của làng xã, nông thôn, nông nghiệp cũng như của các vấn đề
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liên quan, chi phối đến quá trình vận động và phát triển nông thôn góp phần vào nhận
thức và kinh nghiệm xây dựng và quản lý nông thôn Việt Nam hiện nay.
+ Môn loại: 307.7209597 / N455TH
- Phòng Đọc: DV 60443
- Phòng Mượn: MA 25153-25154
41/. Không gian công cộng trong bối cảnh chuyển đổi / Trần Minh Tùng chủ biên,
Phan Tiến Hậu, Chú Ngọc Luyến, Phạm Thị Mỹ Lan... - H.: Xây dựng, 2021. - 279tr.:
Hình ảnh; 21cm
ĐTTS ghi: Trường Đại học xây dựng. Khoa Kiến trúc và Quy hoạch. Bộ môn Kiến
trúc dân dụng
Tóm tắt: Tập hợp những nghiên cứu thành phần, dựa trên chủ đề xuyên suốt về
không gian công cộng tại các khu đô thị mới theo dòng thời gian trên 20 năm, kể từ lúc
mô hình này được hình thành trong những năm cuối thế kỷ XX đến nay, thông qua một
số trường hợp nghiên cứu điển hình, mang tính đại diện cho từng giai đoạn trong dòng
chảy tái kiến tạo đô thị.
+ Môn loại: 307.7609597 / KH455GI
- Phòng Đọc: DV 60328
- Phòng Mượn: MA 25146
320. CHÍNH TRỊ HỌC:
42/. NGUYỄN VĂN PHÚC. Phân tích và đánh giá chính sách / Nguyễn Văn Phúc.
- Xuất bản lần thứ 2. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 430tr.: Bảng, sơ đồ; 24cm
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về chính sách và hệ thống chính sách; Chu kỳ
chính sách; Phân tích, đánh giá chính sách; Tổ chức phân tích, đánh giá chính sách; Các
phương pháp và công cụ phân tích, đánh giá chính sách; Phân tích, đánh giá chính sách
có sự phối hợp quốc tế.
+ Môn loại: 320.6 / PH121T
- Phòng Đọc: DL 19884
43/. LÊ MẬU HÃN. Các cương lĩnh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam/ Lê
Mậu Hãn, Võ Văn Bé. - Tái bản, có chỉnh sửa, bổ sung. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự
thật, 2021. - 222tr.; 19cm
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát các cương lĩnh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt
Nam từ khi mới thành lập đến giai đoạn xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ
nghĩa xã hội.
+ Môn loại: 324.2597075 / C101C
- Phòng Đọc: DV 60485
- Phòng Mượn: MH 12951-12952
44/. Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng / Biên soạn: Phùng
Hữu Phú, Tạ Ngọc Tấn, Vũ Văn Hiền... - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021.- 294tr.;
21cm
ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương
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Tóm tắt: Gồm các văn bản tổng kết, đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội XII
của Đảng và công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, chiến lược
phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; Đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế
- xã hội 5 năm 2021 - 2025; Xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm
nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.
+ Môn loại: 324.2597075 / NH556Đ
- Phòng Đọc: DV 60363
- Phòng Mượn: MH 12818-12819
45/. Tài liệu hỏi - đáp về các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng : Dùng cho đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị xã hội và tuyên truyền trong
nhân dân / Phùng Hữu Phú, Bùi Trường Giang, Đoàn Văn Báu, Hà Dũng Hải,.. - H.:
Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 151tr.; 19cm
ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
Tóm tắt: Trình bày 73 câu hỏi - đáp những vấn đề cốt lõi nhất trong các văn kiện
Đại hội XIII của Đảng.
+ Môn loại: 324.2597075 / T103L
- Phòng Đọc: DV 60484
- Phòng Mượn: MH 12949-12950
46/. YÊN NGỌC TRUNG. Tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân
dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh / Yên Ngọc Trung. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật,
2021. - 271tr.; 21cm
Tóm tắt: Trình bày mối quan hệ dân - nước trong lịch sử tư tưởng chính trị Việt
Nam trước cách mạng tháng tám năm 1945; Tư tưởng của C. Mác, Ph. Ăngghen,
V.I.Lênin về mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân; Mối quan hệ giữa Đảng,
Nhà nước và Nhân dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh...
+ Môn loại: 324.2597075 / T116C
- Phòng Đọc: DV 60365
- Phòng Mượn: MH 12822-12823
47/. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII / Đảng Cộng sản Việt Nam.
H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 2 tập; 19cm
ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam
T.1. - 291tr.
Tóm tắt: Đưa ra những thông điệp mạnh mẽ, những bí quyết sách sáng suốt, đúng
đắn, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả công cuộc đổi mới, hội nhập và
phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
+ Môn loại: 324.2597075 / V115K
- Phòng Đọc: DV 60482
- Phòng Mượn: MH 12945-12946
48/. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII / Đảng Cộng sản Việt Nam.H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 2 tập; 19cm
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ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam
T. 2. - 355tr.
Tóm tắt: Đưa ra những thông điệp mạnh mẽ, những quyết sách sáng suốt, đúng
đắn, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả công cuộc đổi mới, hội nhập và
phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
+ Môn loại: 324.2597075 / V115K
- Phòng Đọc: DV 60483
- Phòng Mượn: MH 12947-12948
49/. NGUYỄN MINH TUẤN. Xây dựng Đảng về tư tưởng, đạo đức: Sách chuyên
khảo / Nguyễn Minh Tuấn. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 427tr.; 21cm
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng Đảng về đạo
đức góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; Xây dựng Đảng
vững mạnh về chính trị, tư tưởng; Đẩy mạnh nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai
nghị quyết của Đảng.
+ Môn loại: 324.2597075 / X126D
- Phòng Đọc: DV 60361
- Phòng Mượn: MH 12815
50/. Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Dành cho bậc đại học hệ chuyên
lý luận chính trị / Biên soạn: Nguyễn Trọng Phúc, Ngô Đăng Tri, Nguyễn Ngọc Hà...
H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 551tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tóm tắt: Trình bày đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp
nghiên cứu, học tập lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Quá trình ra đời của Đảng Cộng
sản và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền, lãnh đạo kháng chiến, hoàn thành giải
phóng dân tộc, thống nhất đất nước, quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc
đổi mới. Những bài học lớn về sự lãnh đạo của Đảng.
+ Môn loại: 324.2597075 / GI-108TR
- Phòng Đọc: DV 60366
- Phòng Mượn: MH 12824-12825
51/. Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : Dành cho bậc đại học hệ không
chuyên lý luận chính trị / Biên soạn: Nguyễn Trọng Phúc, Ngô Đăng Tri, Nguyễn Ngọc
Hà,.. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 439tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tóm tắt: Trình bày đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp
nghiên cứu, học tập lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Quá trình ra đời của Đảng Cộng
sản và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền, lãnh đạo hai cuộc kháng chiến, hoàn thành
giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công
cuộc đổi mới.
+ Môn loại: 324.2597075 / GI-108TR
- Phòng Đọc: DV 60374
- Phòng Mượn: MH 12840-12841
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52/. Định hướng, giảỉ pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn
các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội : Sách chuyên khảo / Mai Đức Ngọc
chủ biên, Trần Thị Anh Đào, Trần Quang Diệu, Nguyễn Văn Hay... - H.: Chính trị Quốc
gia - Sự thật, 2021. - 319tr.; 24cm
ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Trình bày khái niệm cơ bản về mạng xã hội; Chủ thể, đối tượng, nội dung,
phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai
trái, thù địch trên mạng xã hội, kinh nghiệm của một số nước..., đánh giá thành tựu và
hạn chế; Dự báo tình hình tác động, từ đó định hướng và đề xuất các giải pháp tăng
cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái,
thù địch trên mạng xã hội ở Việt Nam thời gian tới.
+ Môn loại: 324.597075 / Đ312H
- Phòng Đọc: DL 19928
- Phòng Mượn: MH 12792-12793
53/. Vấn đề an ninh phi truyền thống trong quan hệ quốc tế hiện nay / Lưu Thuý
Hồng chủ biên, Ngô Thị Thuý Hiền, Đỗ Thị Thanh Hà, Đào Xuân Công. - H.: Chính trị
Quốc gia - Sự thật, 2021. - 331tr.; 21cm
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và cách tiếp cận phân tích vấn đề an ninh phi
truyền thống trong quan hệ quốc tế, tác động của các vấn đề an ninh phi truyền thống
đến quan hệ quốc tế và hướng giải quyết trong tình hình hiện nay. Phân tích trường hợp
khu vực Đông Nam Á và Việt Nam.
+ Môn loại: 327 / V121Đ
- Phòng Đọc: DV 60280
- Phòng Mượn: MA 25038-25039
54/. Giáo trình Truyền thông đối ngoại / Lê Thanh Bình chủ biên, Phan Văn Kiền,
Đỗ Huyền Trang, Trần Thị Hương. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 386tr.;
21cm
ĐTTS ghi: Học viện Ngoại giao Việt Nam. Khoa Truyền thông và Văn hoá đối
ngoại
Tóm tắt: Lý luận chung về truyền thông, truyền thông đối ngoại và các khái niệm
liên quan. Giới thiệu các phương tiện truyền thông mới và mô hình truyền thông đối
ngoại hiện nay; Phân tích hoạt động truyền thông đối ngoại của đại sứ quán Việt Nam ở
nước ngoài và một số kỹ năng tác nghiệp. Nêu thực trạng, phương hướng và giải pháp
nâng cao chất lượng truyền thông đối ngoại trong giai đoạn mới.
+ Môn loại: 327.101 / GI-108TR
- Phòng Đọc: DV 60284
- Phòng Mượn: MA 25046-25047
55/. Trật tự quốc tế dựa trên luật lệ: Lý luận, thực tiễn và hàm ý chính sách đối với
Việt Nam: Sách tham khảo / Lê Hải Bình, Chu Minh Thảo chủ biên, Nguyễn Thị Lan
Hương... - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 383tr.; 21cm
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Tóm tắt: Trình bày mốt số vấn đề lý luận, thực trạng, tác động của trật tự quốc tế
dựa trên luật lệ và định hướng chính sách cho Việt Nam.
+ Môn loại: 327.1 / TR124T
- Phòng Đọc: DV 60287
- Phòng Mượn: MA 25052-25053
330. KINH TẾ HỌC:
56/. BINGHAM, JANE. Tiêu sao cho khéo = Managing your money: Cẩm nang
dạy trẻ từ 8 tuổi cách tiêu tiền thông minh / Jane Bingham, Holly Bathie; Bùi Thu Hà
dịch. - H.: Thế giới, 2021. - 194tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách giúp các em quản lý tiền một cách rành mạch và rõ ràng hơn bao
giờ hết, với những lời khuyên về các chủ đề gần gũi và quan trọng như cách lập ngân
sách và kiếm tiền, các thao tác trong chi tiêu hằng ngày... Sách sẽ trang bị những kỹ năng
cần thiết cho em để quản lý tiền của mình ngay lúc này cũng như trong tương lai.
+ Môn loại: 332.024 / T309S
- Phòng Đọc: DV 60301
- Phòng Mượn: MA 25082-25083
57/. PERKINS, JOHN. Sự cứu chuộc của một sát thủ kinh tế : Hồi sinh nền kinh tế
chết: Từ tàn phá đến bảo tồn tài nguyên và văn hoá bản địa / John Perkins; Trần Trọng
Hải Minh dịch. - H.: Dân trí, 2021. - 350tr.; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách đào sâu vào những vấn đề có nguồn cơn từ chính lòng tham
và quan điểm ngắn hạn hiện nay. Và có lẽ quan trọng hơn hết, cuốn sách trình bày những
hành động mà bạn, độc giả của tôi, có thể thực hiện để thay đổi cuộc đời mình và giúp
tất cả nhân loại chúng ta sống hoà hợp hơn với tự nhiên và với nhau.
+ Môn loại: 332 / S550C
- Phòng Đọc: DV 60446
- Phòng Mượn: MA 25159-25160
58/. NGUYỄN VĂN NGỌC. Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính / Nguyễn
Văn Ngọc. - Tái bản lần thứ 2. - H.: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2021. - 687tr.: Minh hoạ;
24cm
Tóm tắt: Tổng quan về tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính. Các vấn đề về thị
trường tài chính và các định chế tài chính. Ngân hàng trung ương, tài chính quốc tế và
chính sách tiền tệ. Lý thuyết tiền tệ.
+ Môn loại: 332.1 / T305T
- Phòng Đọc: DL 19987
- Phòng Mượn: MA 25200
59/. PHAN HỮU THẮNG. FDI Nhiệm vụ kép trong bối cảnh mới = FDI - Dual
task in the new context / Phan Hữu Thắng. - H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2021. - 403tr.:
Minh hoạ; 24cm
Song ngữ Việt - Anh
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Tóm tắt: Trình bày việc phát triển thành phần kinh tế tư nhân, phát triển công
nghiệp hỗ trợ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao,.. và không quên nhắc lại các
bài học trong quá khứ.
+ Môn loại: 332.6709597 / FD300NH
- Phòng Đọc: DL 19983
- Phòng Mượn: MA 25194
60/. PHẠM THANH HỮU. Nhận diện rủi ro trong mua bán nhà đất/ Phạm Thanh
Hữu. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 194tr.; 21cm
Tóm tắt: Quyển sách sẽ giúp người dân, nhà đầu tư tránh các rủi ro pháp lý, thiệt
hại về tài sản khi mua bán nhà đất; Trường hợp không may vướng phải các rủi ro khi
mua bán nhà đất thì có cách ứng xử phù hợp để tháo gỡ vướng mắc, hạn chế hoặc tránh
bị thiệt hại, bảo vệ được quyền và lợi ích chính đáng của mình.
+ Môn loại: 333.33 / NH121D
- Phòng Đọc: DV 60445
- Phòng Mượn: MA 25157-25158
61/. Giáo trình triết học Mác - Lênin : Dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính
trị / Biên soạn: Phạm Văn Đức, Trần Văn Phòng, Nguyễn Tài Đông... - H.: Chính trị
Quốc gia - Sự thật, 2021. - 559tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tóm tắt: Khái luận về triết học và triết học Mác - Lênin, về chủ nghĩa duy vật biện
chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử và triết học Mác - Lênin trong thời đại ngày nay.
+ Môn loại: 335.411 / GI-108TR
- Phòng Đọc: DV 60369
- Phòng Mượn: MH 12830-12831
62/. Giáo trình triết học Mác - Lênin : Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý
luận chính trị / Biên soạn: Phạm Văn Đức, Trần Văn Phòng, Nguyễn Tài Đông... - H.:
Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 495tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tóm tắt: Giới thiệu nội dung về triết học và triết học Mác - Lênin, về chủ nghĩa
duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử kèm câu hỏi ôn tập cuối mỗi chương.
+ Môn loại: 335.411 / GI-108TR
- Phòng Đọc: DV 60375
- Phòng Mượn: MH 12842-12843
63/. Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : Dành cho bậc đại học hệ không
chuyên lý luận chính trị / Biên soạn: Ngô Tuấn Nghĩa, Phạm Văn Dũng, Đoàn Xuân
Thuỷ.... - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 291tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tóm tắt: Trình bày đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế
chính trị Mác-Lênin; Hàng hoá, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường;
Giá trị thặng dư, cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Kinh tế thị trường
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định hướng XHCN và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp hoá, hiện
đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
+ Môn loại: 335.412 / GI-108TR
- Phòng Đọc: DV 60371
- Phòng Mượn: MH 12834-12835
64/. Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : Dành cho bậc đại học hệ chuyên lý
luận chính trị / Biên soạn: Ngô Tuấn Nghĩa, Phạm Văn Dũng, Đoàn Xuân Thuỷ, .... - H.:
Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 439tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tóm tắt: Trình bày đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế
chính trị Mác-Lênin, kinh tế thị trường và các quy luật kinh tế cơ bản của kinh tế thị
trường, giá trị thặng dư, tích luỹ và tái sản xuất, cạnh tranh, độc quyền và vai trò của nhà
nước trong nền kinh tế thị trường; Kinh tế thị trường định hướng XHCN và các quan hệ
lợi ích kinh tế; Công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
+ Môn loại: 335.412 / GI-108TR
- Phòng Đọc: DV 60370
- Phòng Mượn: MH 12832-12833
65/. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học : Dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận
chính trị / Biên soạn: Hoàng Chí Bảo, Dương Xuân Ngọc, Đỗ Thị Thạch... - H.: Chính
trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 367tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tóm tắt: Trình bày các vấn đề về chủ nghĩa xã hội khoa học gồm: 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 CNXH; Vấn đề dân tộc, tôn giáo và gia đình
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
+ Môn loại: 335.423 / GI-108TR
- Phòng Đọc: DV 60367
- Phòng Mượn: MH 12826-12827
66/. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học : Dành cho bậc đại học hệ không chuyên
lý luận chính trị / Biên soạn: Hoàng Chí Bảo, Dương Xuân Ngọc, Đỗ Thị Thạch... - H.:
Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 275tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tóm tắt: Trình bày các vấn đề về chủ nghĩa xã hội khoa học gồm: 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 CNXH; Vấn đề dân tộc, tôn giáo và gia đình
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
+ Môn loại: 335.423 / GI-108TR
- Phòng Đọc: DV 60373
- Phòng Mượn: MH 12838-12839
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67/. BÙI ĐÌNH PHONG. Khát vọng Hồ Chí Minh : Việt Nam độc lập, tự do, hạnh
phúc, dân chủ, phồn vinh, hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu/ Bùi Đình
Phong. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 463tr.; 24cm
Tóm tắt: Nghiên cứu về mối quan hệ khăng khít giữa khát vọng của Hồ Chí Minh
với nội dung các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng về khơi dậy khát vọng phát triển đất
nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc, bước tới đài vinh quang, sánh vai với các cường
quốc năm châu.
+ Môn loại: 335.4346 / KH110V
- Phòng Đọc: DL 19926
- Phòng Mượn: MH 12788
68/. PHÙNG THANH HOA. Tài liệu hướng dẫn học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh:
Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị / Phùng Thanh Hoa chủ biên,
Phạm Văn Giềng, Phạm Thị Hường. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021 - 103tr.:
Bảng; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu một số câu hỏi tự luận và trắc nghiệm 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 các các
vấn đề: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam nhà nước của
nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế; Văn
hoá, đạo đức và xây dựng con người mới.
+ Môn loại: 335.4346 / T103L
- Phòng Đọc: DV 60376
- Phòng Mượn: MH 12844-12845
69/. VÕ NGUYÊN GIÁP. Thế giới còn đổi thay nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh sống
mãi : Võ Nguyên Giáp. - Xuất bản lần thứ 3. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021.
262tr.; 19cm
Tóm tắt: Trình bày nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh và những nội dung cơ bản
của tư tưởng Hồ Chí Minh về sự nghiệp xây dựng con người mới, công tác dân vận, vấn
đề dân tộc, xây dựng văn hoá Việt Nam, xây dựng quân đội nhân dân và chiến lược trên
mặt trận ngoại giao,... Cùng một số câu chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách sống
của Người.
+ Môn loại: 335.4346 / TH250GI
- Phòng Đọc: DV 60486
- Phòng Mượn: MH 12953-12954
70/. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý
luận chính trị / Biên soạn: Mạch Quang Thắng, Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Quốc Bảo....
H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 271tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Bộ giáo dục và Đào tạo
Tóm tắt: Trình bày khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học
tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí
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Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản
Việt Nam, về đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế, về văn hoá, đạo đức, con người.
+ Môn loại: 335.4346 / GI-108TR
- Phòng Đọc: DV 60372
- Phòng Mượn: MH 12836-12837
71/. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : Dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận
chính trị / Biên soạn: Mạch Quang Thắng, Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Quốc Bảo... - H.:
Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 371tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tóm tắt: Trình bày khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học
tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí
Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản
Việt Nam, về đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế, về văn hoá, đạo đức, con người.
+ Môn loại: 335.4346 / GI-108TR
- Phòng Đọc: DV 60368
- Phòng Mượn: MH 12828-12829
72/. OQUBAY, ARKEBE. Quốc gia học tập: Học tập công nghệ, chính sách công
nghiệp và bắt kịp thành công = How nations learn: Technological learning, industrial
policy and catch-up / Arkebe Oqubay, Kenichi Ohno; Hà Minh Hiệp biên dịch; Trịnh
Lan Hương hiệu đính. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 543tr.: Hình vẽ, bảng;
24cm
Tóm tắt: Đề cập bối cảnh chung, các xu hướng phát triển trên thế giới, tác động
của các quan điểm, tư tưởng về kinh tế với việc bắt kịp trong 7 thập kỉ qua; Đánh giá
bản chất đối với việc học tập và bắt kịp công nghệ ở các quốc gia Đông Á. Bài học cho
các quốc gia đi sau; Giới thiệu kinh nghiệm học tập thành công ở một số quốc gia và
vùng lãnh thổ; Tổng quan kinh nghiệm của các quốc gia bị mắc kẹt trong bẫy thu nhập
trung bình mặc dù nỗ lực thực hiện giai đoạn công nghiệp hoá ban đầu, cũng như các
quốc gia đi sau bị tụt hậu về việc học tập và bắt kịp công nghệ và các chính sách, chiến
lược thúc đẩy học tập ở một số quốc gia Đông Nam Á...
+ Môn loại: 338.9 / QU451GI
- Phòng Mượn: MA 25025
73/. ĐẶNG KIM SƠN. Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Sách
chuyên khảo / Đặng Kim Sơn chủ biên. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021.- 271tr.;
24cm
Tóm tắt: Gồm 5 chương: Tăng trưởng kinh tế, nhiệm vụ sống còn; Nguồn lực và
tăng trưởng kinh tế; Vùng, ngành và tăng trưởng kinh tế; Các tác nhân kinh tế với tăng
trưởng kinh tế; Mô hình tăng trưởng mới cho Việt Nam.
+ Môn loại: 338.9597 / Đ452M
- Phòng Đọc: DL 19982
- Phòng Mượn: MA 25193
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74/. Mô hình tăng trưởng dựa vào khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trong
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030: Sách chuyên khảo
/ Bùi Quang Tuần, Hà Huy Ngọc đồng chủ biên, Hà Đình Thành, Lê Văn Hùng... H.:
Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 471tr.; 24cm
Tóm tắt: Sách hệ thống lý luận và thực tiễn, kinh nghiệm quốc tế về xây dựng mô
hình tăng trưởng dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đánh giá
tình hình thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn (2011-2020). Phân
tích những lợi thế, bất lợi, thách thức và cơ hội của Việt Nam trong bối cảnh phát triển
mới...
+ Môn loại: 338.9597 / M450H
- Phòng Đọc: DL 19889
- Phòng Mượn: MA 25026
340. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT:
75/. Luật Điều ước quốc tế (hiện hành). - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021.
76tr; 19cm
Tóm tắt: Gồm những quy định chung, ký kết, bảo lưu, hiệu lực, sửa đổi, bổ sung,
gia hạn, lưu chiểu, sao lục, đăng tải, thủ tục đối ngoại, trình tự, thủ tục rút ngọn, tổ chưc
thực hiện, quản lý nhà nước và các điều khoản thi hành về điều ước quốc tế.
+ Môn loại: 341.3 / L504Đ
- Phòng Đọc: DV 60468
- Phòng Mượn: MA 25169-25170
76/. Luật Xử lý vi phạm hành chính (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020).- H.:
Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 219tr.; 19cm
Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Xử lý vi phạm hành chính, sửa đổi, bổ sung năm
2020 với các điều quy định chung và quy định cụ thể về xử phạt vi phạm hành chính;
Áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi
phạm hành chính; Những quy định đối với người chưa thành niên vi phạm hành chính
cùng các điều khoản thi hành.
+ Môn loại: 342.597 / L504X
- Phòng Đọc: DV 60471
- Phòng Mượn: MA 25175-25176
77/. Pháp luật về quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam / Phan Trung Hiền chủ biên,
Nguyễn Lan Hương, Đinh Thanh Phương... - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021.
404tr.: Hình vẽ; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu và làm rõ những quy định về quyền tiếp cận thông tin trong
pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam và những ảnh hưởng tích cực hoặc còn bất cập
đến những lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội trong quá trình triển khai thực hiện
Luật.
+ Môn loại: 342.597 / PH109L
- Phòng Đọc: DL 19890
- Phòng Mượn: MA 25027-25028
19

THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 11/ 2021

Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ

78/. Luật Hộ tịch (hiện hành) và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành.
H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 103tr.; 19cm
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Hộ tịch năm 2014 gồm các quy định chung và
quy định cụ thể về đăng ký hộ tịch tại uỷ ban nhân dân cấp xã, tại uỷ ban nhân dân cấp
huyện, tại cơ quan đại diện, cơ sở dữ liệu hộ tịch, cấp trích lục hộ tịch, trách nhiệm quản
lý nhà nước về hộ tịch, công chức làm công tác hộ tịch và các điều khoản thi hành. Giới
thiệu Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.
+ Môn loại: 342.59708 / L504H
- Phòng Đọc: DV 60470
- Phòng Mượn: MA 25173-25174
79/. LÊ THỊ GIANG. Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật: Cư trú / Lê Thị Giang.
H.: Nxb. Hà Nội, 2021. - 106tr.; 21cm
Tóm tắt: Gồm các câu hỏi và câu trả lời về kiến thức pháp luật cư trú và căn cước
công dân; Những áp dụng các quy định về luật cư trú, những tình huống phát sinh phổ
biến mà bất cứ cá nhân, hộ gia đình nào cũng có thể gặp phải trong thực tiễn.
+ Môn loại: 342.59708 / T550V
- Phòng Đọc: DV 60322
- Phòng Mượn: MA 25134-25135
80/. LÊ THỊ HẢI YẾN. Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật: Bảo vệ tính mạng,
sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự / Lê Thị Hải Yến. - H.: Nxb. Hà Nội, 2021. - 127tr.; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu các quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ tính mạng, sức
khoẻ, nhân phẩm, danh dự. Và một số tình huống thực tiễn về bảo vệ tính mạng, sức
khoẻ, nhân phẩm, danh dự.
+ Môn loại: 342.59708 / T550V
- Phòng Đọc: DV 60318
- Phòng Mượn: MA 25126-25127
81/. NGUYỄN NGỌC QUYÊN. Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật: An toàn
vệ sinh thực phẩm / Nguyễn Ngọc Quyên. - H.: Nxb. Hà Nội, 2021. - 110tr.; 21cm
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về pháp luật vệ sinh an toàn thực
phẩm, từ định nghĩa các loại thực phẩm cho đến trách nhiệm của các chủ thể trong việc
đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cùng các khung pháp lý hiện hành theo quy định của
pháp luật Việt Nam.
+ Môn loại: 344.59704 / T550V
- Phòng Đọc: DV 60320
- Phòng Mượn: MA 25130-25131
82/. Luật Bảo vệ môi trường. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 299tr.:
Bảng; 19cm
Tóm tắt: Gồm những quy định chung, bảo vệ các thành phần môi trường, di sản
thiên nhiên. Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch bảo vệ môi trường quốc
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gia, nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. Đánh giá môi
trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường...
+ Môn loại: 344.59704 / L504B
- Phòng Đọc: DV 60472
- Phòng Mượn: MA 25177-25178
83/. Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật: An toàn công cộng, trật tự công cộng/
Nguyễn Thị Lê Huyền, Vũ Thị Hương, Phan Thị Hồng, Đỗ Thị Diện đồng chủ biên.
H.: Nxb. Hà Nội, 2021. - 190tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách gồm 2 phần: Pháp luật về an toàn công cộng, trật tự công cộng; Và
tình huống pháp luật về an toàn công cộng, trật tự công cộng.
+ Môn loại: 344.59705 / T550V
- Phòng Đọc: DV 60315
- Phòng Mượn: MA 25120-25121
84/. Tính ổn định của pháp luật: Nhận thức, thực tiễn và giải pháp đổi mới: Sách
chuyên khảo / Nguyễn Văn Cương chủ biên, Trương Hồng Quang, Nguyễn Ngọc Hoà,
Phạm Duy Nghĩa... - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 254tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Viện Khoa học pháp lý
Tóm tắt: Trình bày các vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế về tính ổn định của
pháp luật. Thực trạng và giải pháp cải thiện tính ổn định của pháp luật Việt Nam hiện
nay.
+ Môn loại: 345.597 / T312Ô
- Phòng Đọc: DV 60442
- Phòng Mượn: MA 25151-25152
85/. LƯU HẢI YẾN. Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật: Phòng, chống ma tuý/
Lưu Hải Yến. - H.: Nxb. Hà Nội, 2021. - 111tr.; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu 77 câu hỏi đáp về luật Phòng chống ma tuý và một số tình
huống thường gặp trong phòng, chống ma tuý.
+ Môn loại: 345.597 / T550V
- Phòng Đọc: DV 60321
- Phòng Mượn: MA 25132-25133
86/. Luật Thi hành án hình sự năm 2019 và Nghị định hướng dẫn thi hành. - H.:
Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 327tr.; 21cm
Tóm tắt: Trình bày nội dung Luật Thi hành án hình sự năm 2019 với những quy
định chung và quy định cụ thể về hệ thống tổ chức thi hành án hình sự, nhiệm vụ, quyền
hạn của cơ quan có thẩm quyền trong thi hành án hình sự... Nội dung Nghị định số
133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Thi hành án hình sự.
+ Môn loại: 345.597 / L504TH
- Phòng Đọc: DV 60279
- Phòng Mượn: MA 25036-25037
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87/. Bình luận án lệ đầu tư quốc tế và việc áp dụng án lệ đầu tư quốc tế tại Việt
Nam: Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Anh Thơ chủ biên, Nguyễn Mai Linh, Trần
Phương Anh. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 319tr.; 24cm
Tóm tắt: Phân tích, bình luận các án lệ dầu tư quốc tế, sách cũng phác hoạ một bức
tranh toàn cảnh về sự phát triển của pháp luật đầu tư quốc tế; Vấn đề chính sách, pháp
luật ẩn sau các chuyển biến trong các hiệp định đầu tư quốc tế cũng như phòng ngừa loại
tranh chấp này - kinh nghiệm tham khảo đối với Việt Nam.
+ Môn loại: 346 / B312L
- Phòng Đọc: DL 19879
- Phòng Mượn: MA 25015-25016
88/. PHAN TRUNG HIỀN. Những điều cần biết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
khi nhà nước thu hồi đất: Sách tham khảo / Phan Trung Hiền. - Tái bản lần thứ 2 có sửa
chữa, bổ sung. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 463tr.; 24cm
Tóm tắt: Gồm 210 câu hỏi đáp về luật đất đai (hiện hành), bồi thường, hỗ trợ, tái
định cư khi nhà nước thu hồi đất cùng các văn bản hướng dẫn thi hành luật: Căn cứ giao
đất và thu hồi đất, các trường hợp thu hồi đất theo quy định, giá đất tín bồi thường, bồi
thường về đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại, bồi thường thiệt hại về tài sản, về sản
xuất, kinh doanh khi nhà nước thu hồi đất...
+ Môn loại: 346.59704 / NH556Đ
- Phòng Đọc: DL 19891
89/. Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật: Nhà ở / Nguyễn Thị Lê Huyền, Vũ Thị
Hương, Phan Thị Hồng, Đỗ Thị Diện đồng chủ biên. - H.: Nxb. Hà Nội, 2021.- 162tr.;
21cm
Tóm tắt: Giới thiệu 165 câu hỏi đáp pháp luật về nhà ở như: Nhà nước quy định
như thế nào về việc bảo hộ quyền sở hữu nhà ở theo Luật nhà ở năm 2014? Chủ thể nào
được sỡ hữu nhà ở tại Việt Nam? Nhà nước quy định như thế nào về công nhận quyền
sỡ hữu nhà ở?...
+ Môn loại: 346.59704 / T550V
- Phòng Đọc: DV 60323
- Phòng Mượn: MA 25136-25137
90/. Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật: Đất đai / Nguyễn Thị Lê Huyền, Vũ
Thị Hương, Phan Thị Hồng, Đỗ Thị Diện đồng chủ biên. - H.: Nxb. Hà Nội, 2021. 190tr.;
21cm
Tóm tắt: Giới thiệu 156 câu hỏi đáp pháp luật về đất đai như: Ai là chủ sỡ hữu đất
đai? Chủ thể nào chịu trách nhiệm trước nhà nước đối với đất được giao để quản lý? Chủ
sỡ hữu có các quyền gì theo luật Đất đai năm 2013?...
+ Môn loại: 346.59704 / T550V
- Phòng Đọc: DV 60314
- Phòng Mượn: MA 25118-25119
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91/. PHÙNG TRUNG TẬP. Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật: Thừa kế trong
việc chia di sản: Sách tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật giải quyết những tranh chấp
phát sinh / Phùng Trung Tập. - H.: Nxb. Hà Nội, 2021. - 95tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách gồm các chương: Chia di sản trong những trường hợp phức tạp;
Chia di sản liên quan đến di sản dùng vào việc thờ cúng và di tặng; Chia di sản liên quan
đến người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc; Thừa kế thế vị có nhân tố
con nuôi.
+ Môn loại: 346.59705 / T550V
- Phòng Đọc: DV 60319
- Phòng Mượn: MA 25128-25129
92/. PHÙNG TRUNG TẬP. Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật: Quyền để lại
di sản và quyền thừa kế của cá nhân : Sách tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật giải
quyết những tranh chấp phát sinh / Phùng Trung Tập. - H.: Nxb. Hà Nội, 2021.- 176tr.;
21cm
Tóm tắt: Phân tích ngắn gọn những căn cứ pháp lý trong việc để lại di sản, nhận
di sản theo di chúc và theo pháp luật; Quyền và nghĩa vụ của người thừa kế; Những
trường hợp không được quyền hưởng thừa kế; Di sản dùng vào việc thờ cúng; Di tặng;
Phân chia di sản thừa kế...
+ Môn loại: 346.59705 / T550V
- Phòng Đọc: DV 60317
- Phòng Mượn: MA 25124-25125
93/. VIỆT NAM (CHXHCN). LUẬT LỆ VÀ SẮC LỆNH. Luật Hỗ trợ doanh
nghiệp nhỏ và vừa (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020). - H.: Chính trị Quốc giaSự thật, 2021. - 35tr.; 19cm
Tóm tắt: Giới thiệu Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa với những quy định chung
và những quy định cụ thể về nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trách nhiệm trong
hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng điều khoản thi hành.
+ Môn loại: 346.597 / L504H
- Phòng Đọc: DV 60469
- Phòng Mượn: MA 25171-25172
94/. TRƯƠNG THANH ĐỨC. Kinh doanh sành luật: Ứng dụng luật doanh nghiệp
năm 2020 và quy định liên quan / Trương Thanh Đức. - H.: Chính trị Quốc gia- Sự thật,
2021. - 519tr.; 21cm
Tóm tắt: Tổng hợp những điều khoản quan trọng của Luật Doanh nghiệp năm 2020
và các quy định liên quan nhằm giúp người đọc nắm bắt và ứng dụng một cách khoa học
vào đầu tư kinh doanh, ngành - nghề đầu tư kinh doanh, thành lập và pháp lý doanh
nghiệp, vốn, tài sản, quản trị, điều hành và hoạt động của doanh nghiệp.
+ Môn loại: 346.59707 / K312D
- Phòng Đọc: DV 60281
- Phòng Mượn: MA 25040-25041
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95/. LƯƠNG KHẢI ÂN. Hợp đồng cho vay trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng- Lý
luận và thực tiễn áp dụng: Sách chuyên khảo / Lương Khải Ân. - H.: Chính trị Quốc gia
- Sự thật, 2021. - 455tr.; 21cm
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về hợp đồng cho vay và pháp luật về hợp đồng
cho vay trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng, thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật
Việt Nam về hợp đồng cho vay trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng.
+ Môn loại: 346.597 / H466Đ
- Phòng Đọc: DV 60286
- Phòng Mượn: MA 25050-25051
96/. Luật Đấu thầu (hiện hành) (sửa đổi, bố sung năm 2016, 2017, 2019, 2020).
H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 131tr.; 19cm
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Đấu thầu hiện hành với những quy định chung
và quy định cụ thể về hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và tổ chức
đấu thầu chuyên nghiệp; Kế hoạch và quy trình lựa chọn nhà thầu; Phương pháp đánh
giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; Xét duyệt trúng thầu... cùng các điều khoản thi hành.
+ Môn loại: 346.597 / L504Đ
- Phòng Mượn: MA 25181-25182
97/. ĐỖ MINH KHÔI. Một số nghiên cứu hiện đại về toà án: Sách tham khảo/ Đỗ
Minh Khôi, Huỳnh Thị Sinh Hiền, Phạm Thị Phương Thảo. - H.: Chính trị Quốc gia- Sự
thật, 2021. - 263tr.; 21cm
Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cơ bản về Toà án: Nhiệm vụ, chức năng và vai trò
của toà án; Địa vị của toà án; Độc lập của toà án; Giải thích pháp luật của toà án; Bảo
hiến và kiểm duyệt tư pháp; Tổ chức và vận hành toà án; Xu hướng phát triển của toà án
hiện đại.
+ Môn loại: 347.01 / M458S
- Phòng Đọc: DV 60283
- Phòng Mượn: MA 25044-25045
98/. KIỀU THỊ THUỲ LINH. Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật: Dân sự
(Phong tục tập quán và một số vấn đề sinh kế) / Kiều Thị Thuỳ Linh. - H.: Nxb. Hà Nội,
2021. - 110tr.; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu các câu hỏi đáp pháp luật về áp dụng phong tục tập quán và
các vấn đề sinh kế khác.
+ Môn loại: 349.597 / T550V
- Phòng Đọc: DV 60316
- Phòng Mượn: MA 25122-25123
350. HÀNH CHÍNH CÔNG & KHOA HỌC QUÂN SỰ:
99/. Tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam đến năm 2030- Lý
luận và thực tiễn / Nguyễn Minh Phương chủ biên, Nguyễn Bá Chiến, Nguyễn Khánh
Ly... - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 339tr.; 21cm
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Tóm tắt: Trình bày những vẫn đề cơ bản về tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp
công lập ở nước ta; Thực tiễn tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta
hiện nay; Tổ chức và quản lý đơn vị sự nghiệp của một số nước và bài học kinh nghiệm
đối với Việt Nam; Yêu cầu và giải pháp tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập
ở nước ta đến năm 2030.
+ Môn loại: 352.209597 / T450CH
- Phòng Đọc: DV 60282
- Phòng Mượn: MA 25042-25043
100/. ĐỖ NGỌC HANH. Phát huy vai trò của thanh niên quân đội tham gia xây
dựng thế trận lòng dân hiện nay / Đỗ Ngọc Hanh chủ biên, Phạm Văn Hậu, Tạ Quang
Lộc. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 115tr.; 19cm
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát huy vai trò của thanh
niên quân đội tham gia xây dựng thế trận lòng dân và các yếu tố tác động, yêu cầu và
giải pháp cơ bản phát huy vai trò của thanh niên quân đội tham gia xây dựng thế trận
lòng dân.
+ Môn loại: 355 / PH110H
- Phòng Đọc: DV 60467
- Phòng Mượn: MA 25167-25168
360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI:
101/. O' BRIEN, JAMES F. Trí tuệ Sherlock Holmes: Phá án bằng khoa học và
khoa học hình sự / James F. O' Brien; Dịch giả: Nguyễn Vương Tuấn, Đào Thị Hồng
Hạnh... - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 312tr.; 23cm
Tóm tắt: Quyển sách này lý tưởng cho bất kỳ ai quan tâm đến Sherlock Holmes,
khoa học nói chung và khoa học hình sự nói riêng. Những ứng dụng khoa học hình sự
được tạo dựng trong văn cảnh kiến thức chuyên biệt về Sherlock Holmes trong hoá học,
toán học, sinh học, vật lý...
+ Môn loại: 363.25 / TR300T
- Phòng Đọc: DL 19910
- Phòng Mượn: MA 25031
102/. PHẠM THỊ HƯƠNG LAN. Quản lý và kiểm soát lũ, hạn / Phạm Thị Hương
Lan chủ biên, Trần Kim Châu. - Tái bản. - H.: Xây dựng, 2017. - 215tr.: Minh hoạ; 27cm
Tóm tắt: Trình bày tổng quan về lũ và hạn, đánh giá thiệt hại do lũ gây ra, quản lý
tổng hợp lũ, kế hoạch quản lý lũ và hạn, giải pháp kiểm soát hạn.
+ Môn loại: 363.34 / QU105L
- Phòng Đọc: DL 19940
- Phòng Mượn: MD 9846-9847
370. GIÁO DỤC:
103/. ROSIE NGUYỄN. Trên hành trình tự học / Rosie Nguyễn. - H.: Nxb. Hội
Nhà văn, 2021. - 322tr.; 21cm
Tên thật tác giả: Nguyễn Hoàng Nguyên
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Tóm tắt: Trình bày cách tự học không chỉ qua sách vở mà còn thông qua quan sát,
thực hành và trải nghiệm. Xem cuộc sống là một trường học vĩ đại, là cơ hội để học hỏi,
để không ngừng lớn lên và dần trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
+ Môn loại: 371.39 / TR254H
- Phòng Đọc: DV 60447
- Phòng Mượn: MA 25161-25162
380. THƯƠNG MẠI, PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG, GTVT:
104/. Biện pháp phi thuế quan của Việt Nam đối với hàng nông sản nhập khẩu:
Sách chuyên khảo/ Nguyễn Bích Ngọc chủ biên, Ngô Thị Tuyết Mai, Đỗ Thị Hương...H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 259tr.; 21cm
Tóm tắt: Cung cấp tài liệu tham khảo, nghiên cứu, đánh giá tác động biện pháp phi
thuế quan của Việt Nam đối với hàng nông sản nhập khẩu để kiểm soát tốt nhập khẩu,
bảo vệ hợp lý ngành nông sản trong nước, khuyến khích sản xuất xuất khẩu và giải quyết
việc làm.
+ Môn loại: 382 / B305PH
- Phòng Đọc: DV 60285
- Phòng Mượn: MA 25048-25049
390. PHONG TỤC, NGHI LỄ & VĂN HOÁ DÂN GIAN:
105/. NGUYỄN NAM THÔNG. Tú Xuất / Nguyễn Nam Thông biên soạn; Tranh
vẽ: Ngô Mạnh Quỳnh, Mỹ Quan. - H.: Thế giới, 2021. - 266tr.: Tranh vẽ; 24cm
Tóm tắt: Tập hợp những mẩu chuyện được ghi chép trong bốn cuốn Tú Xuất do
tác giả biên soạn, xuất bản vào những năm đầu của thập kỷ 30. Lối kể gần gũi, hóm hỉnh
nhưng cũng đầy tính sâu sắc và triết lý, hình ảnh nhân vật Tú Xuất đã hiện lên một cách
chân thật, sống động, điển hình cho típ nhân vật trào phúng độc đáo của văn học Việt
Nam thời bấy giờ.
+ Môn loại: 398.209597 / T500X
- Phòng Mượn: MV 23522-23523
500. KHOA HỌC:
106/. NINH QUANG HẢI. Đại số tuyến tính / Ninh Quang Hải chủ biên, Nguyễn
Minh Châu. - Tái bản. - H.: Xây dựng, 2016. - 199tr.: Hình vẽ; 27cm
ĐTTS ghi: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức cơ bản về ma trận - định thức - hệ phương trình
tuyến tính; Không gian véc tơ; Ánh xạ tuyến tính; Trị riêng và véc tơ riêng - chéo hoá
và chéo hoá trực giao ma trận; Dạng toàn phương.
+ Môn loại: 512 / Đ103S
- Phòng Đọc: DL 19970
- Phòng Mượn: MC 6149-6150
107/. TÔ VĂN BAN. Giáo trình giải tích I: Dành cho sinh viên các trường Kỹ thuật
và Công nghệ / Tô Văn Ban. - Xuất bản lần thứ 3 có chỉnh lý. - H.: Bách khoa Hà Nội,
2021. - 339tr.: Hình vẽ, bảng; 24cm
26

THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 11/ 2021

Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ

Tóm tắt: Trình bày một số kiến thức cơ bản về giới hạn, liên tục, đạo hàm, vi phân,
tích phân và chuỗi trong giải tích.
+ Môn loại: 515 / GI-108TR
- Phòng Đọc: DL 19989
- Phòng Mượn: MC 6153-6154
108/. VŨ THẶNG. Sai số và bình sai trong trắc địa / Vũ Thặng chủ biên, Vũ Thái
Hà. - H.: Xây dựng, 2016. - 283tr.: Hình vẽ, bảng; 27cm
Tóm tắt: Trình bày các kiến thức cơ bản dùng trong tính toán trắc địa: Lý thuyết
xác suất, ma trận, các công thức toán học thường dùng; Giới thiệu cách tính bình sai và
sai số theo phương pháp truyền thống kết hợp với hiện đại dùng để đo và tính kết quả
trắc địa đi kèm ví dụ minh hoạ cụ thể.
+ Môn loại: 526.9 / S103S
- Phòng Đọc: DL 19969
- Phòng Mượn: MC 6147-6148
600. CÔNG NGHỆ:
109/. Giáo trình hình hoạ - vẽ kỹ thuật / Trần Hồng Hải chủ biên, Thạc Thu Hiền,
Lê Thị Thanh Hằng... - Tái bản. - H.: Xây dựng, 2021. - 131tr.: Hình vẽ; 27cm
Tóm tắt: Trình bày kiến thức về các phép chiếu, phương pháp hai hình chiếu thẳng
góc, tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật, vẽ hình học, biểu diễn vật thể và một số đề
thi tham khảo.
+ Môn loại: 604.2071 / GI-108TR
- Phòng Đọc: DL 19937
- Phòng Mượn: MD 9840-9841
610. Y HỌC VÀ SỨC KHOẺ:
110/. Nói với con về giới tính : 30 ngày giáo dục giới tính phù hợp lứa tuổi/ Educate
and Empower Kids; Phương Linh dịch. - H.: Dân trí, 2021. - 318tr.; 21cm
Tóm tắt: Cung cấp cho phụ huynh thông tin tin cậy, đồng thời hướng dẫn cách
khơi gợi các cuộc trò chuyện về giới tính phù hợp với lứa tuổi của con. Sách được chia
làm 3 phần theo các lứa tuổi: Từ 3-7 tuổi, từ 8-11 tuổi, từ 12 tuổi trở lên, với những lời
khuyên về chủ đề nào nên được bàn luận và bàn luận đến đâu là phù hợp.
+ Môn loại: 612.6 / N428V
- Phòng Đọc: DV 60339
- Phòng Mượn: ME 8430-8431
111/. VÕ TRƯƠNG NHƯ NGỌC. Chỉ số đầu mặt ở một số lứa tuổi trẻ em Việt
Nam: Sách chuyên khảo / Võ Trương Như Ngọc. - H.: Giáo dục Việt Nam, 2021.- 175tr.;
27cm
ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện đào tạo Răng Hàm Mặt
Tóm tắt: Trình bày đại cương về các phương pháp nghiên cứu nhân trắc đầu mặt;
Khái quát một số đặc điểm tăng trưởng đầu mặt theo tuổi sinh; Sự phát triển của cung
răng với khớp cắn; Hình dạng đầu và chu vi vòng đầu...
+ Môn loại: 612 / CH300S
- Phòng Đọc: DL 19981
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- Phòng Mượn: ME 8461-8462
112/. MACKENZIE, DEBORA. COVID-19: Đại dịch đáng lẽ không bao giờ xảy
ra và làm cách nào để ngăn chặn đại dịch kế tiếp = Covid-19: The Pandemic that never
should have happened and how to stop the next one / Debora Mackenzie; Trịnh Vĩnh
Lộc dịch. - H.: Thế Giới, 2021. - 376tr.; 21cm
Tóm tắt: Giúp bạn đọc nắm được lịch sử ngắn gọn nhưng đầy kịch tính về những
đợt bùng phát bệnh dịch mới gần đây từ SARS, MERS, H1N1, ZIKA, EBOLA. Nắm
được kiến thức cơ bản về dịch tễ học như virus là gì, nó lây lan bằng cách nào, các nhà
khoa học giải trình tự gence và tìm ra vaccine ra sao.
+ Môn loại: 614.5 / C435M
- Phòng Đọc: DV 60346
- Phòng Mượn: ME 8444
113/. ĐẶNG HOÀNG GIANG. Đại dương đen: Những câu chuyện từ thế giới của
trầm cảm / Đặng Hoàng Giang; Trần Thu Ngân minh hoạ. - H.: Nxb. Hội nhà văn, 2021.
483tr.; 21cm
Tóm tắt: Chia sẻ hiếm hoi với thế giới của người trầm cảm, là lời kêu gọi xoá bỏ
định kiến xã hội. Là công trình giáo dục tâm lý, cung cấp kiến thức căn bản về trầm cảm,
nó từ đâu tới, nó có thể phá huỷ ra sao, có những phương thức trị liệu nào và mỗi chúng
ta có thể làm gì để những người không may mắn được sống an hoà với nhân phẩm của
mình.
+ Môn loại: 616.85 / Đ103D
- Phòng Đọc: DV 60351
- Phòng Mượn: ME 8452
114/. NGUYỄN VĂN ĐỨC. Chăm sóc và bảo vệ bộ ngực phụ nữ / Nguyễn Văn
Đức, Nông Thuý Ngọc. - H.: Quân đội nhân dân, 2021. - 184tr.; 21cm
Tóm tắt: Trình bày những hiểu biết về sự phát triển và hoạt động của bầu vú; Các
biểu hiện nguy cơ bệnh lý ở tuyến vú, cách bảo vệ và chăm sóc bầu vú; Một số bệnh
thường gặp ở tuyến vú và cách phòng chữa.
+ Môn loại: 618.1 / CH114S
- Phòng Đọc: DV 60341
- Phòng Mượn: ME 8434-8435
620. KỸ THUẬT:
115/. NGUYỄN VĂN LIÊN. Sức bền vật liệu : Sách sử dụng làm giáo trình cho
các trường đại học chuyên ngành Xây dựng / Nguyễn Văn Liên. - H.: Xây dựng, 2021.823tr.: Hình vẽ, bảng; 27cm
Tóm tắt: Trình bày những khái niệm cơ bản về nội lực trong các mặt cắt ngang của
thanh, kéo và nén đúng tâm, trạng thái ứng suất và biến dạng tại một điểm, các đặc trưng
hình học của mặt cắt ngang, xoắn thanh thẳng, uốn thanh thẳng...
+ Môn loại: 620.10076 / S552B
- Phòng Đọc: DL 19946
- Phòng Mượn: MD 9857
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116/. LÃ MINH KHÁNH. Hệ thống truyền tải điện xoay chiều linh hoạt = Flexible
alternating current transmission systems - FACTS / Lã Minh Khánh, Trương Ngọc Minh.
H.: Bách khoa Hà Nội, 2021. - 119tr.: Minh hoạ; 24cm
Tóm tắt: Trình bày khái niệm về hệ thống truyền tải điện xoay chiều linh hoạt cùng
một số kiến thức cơ bản về các thiết bị bù tĩnh có điều khiển và các bộ nguồn xoay chiều
tĩnh điều khiển linh hoạt.
+ Môn loại: 621.319 / H250TH
- Phòng Đọc: DL 19994
- Phòng Mượn: MD 9904-9905
117/. TRẦN THỊ MỸ HẠNH. Giáo trình điện công trình / Trần Thị Mỹ Hạnh.
Tái bản. - H.: Xây dựng, 2021. - 325tr.: Minh hoạ; 27cm
ĐTTS ghi : Trường đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Khái niệm chung về môn học điện công trình. Giới thiệu về phụ tải điện
và nguồn điện của công trình. Tính toán các tham số cơ bản của hệ thống điện. Chống
sét cho các công trình kiến trúc. An toàn trong thiết kế và xây dựng các công trình kiến
trúc. Hướng dẫn thiết kế cung cấp điện công trình.
+ Môn loại: 621.319 / GI-108TR
- Phòng Đọc: DL 19936
- Phòng Mượn: MD 9838-9839
118/. DOÃN VĂN ĐÔNG. Giáo trình lưới điện phân phối / Doãn Văn Đông chủ
biên, Huỳnh Bá Minh. - Tái bản. - H.: Xây dựng, 2019. - 255tr.: Minh hoạ; 24cm
Tóm tắt: Khái quát chung về lưới điện phân phối; Tổng quan về thiết bị điện trong
lưới điện phân phối; Các thiết bị bảo vệ chính trong lưới điện phân phối; Phối hợp các
thiết bị bảo vệ trong lưới điện phân phối; Lựa chọn chống sét van cho lưới điện phân
phối cấp trung áp; Nối đất và nối không thiết bị điện.
+ Môn loại: 621.319 / GI-108TR
- Phòng Đọc: DL 19904
- Phòng Mượn: MD 9832-9833
119/. TRẦN THẾ SAN. Khí nén và thuỷ lực/ Trần Thế San, Trần Thị Kim Lang.H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2020. - 192tr.: Hình vẽ; 24cm
ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Tóm tắt: Trình bày nguyên lý cơ bản về khí nén và thuỷ lực; Bơm thuỷ lực và điều
chỉnh áp suất, máy nén khí, xử lý không khí và điều chỉnh áp suất, valve điều khiển, bộ
tác động, các bộ phận trong hệ thống thuỷ lực và khí nén, quá trình điều khiển khí nén,
an toàn, chẩn đoán sự cố và bảo dưỡng.
+ Môn loại: 621.5 / KH300N
- Phòng Đọc: DL 19991
- Phòng Mượn: MD 9898-9899
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120/. NGUYỄN ĐỨC LỢI. Tính toán thiết kế hệ thống lạnh / Nguyễn Đức Lợi.
H.: Giáo dục Việt Nam, 2021. - 251tr.; 24cm
Tóm tắt: Xác định dung tích và bố trí mặt bằng kho lạnh. Tính cách nhiệt - cách
ẩm buồng lạnh. Tính phụ tải lạnh. Tính chọn máy nén và tính kiểm tra máy nén. Tính
chọn bình ngưng. Sơ đồ nguyên lý của hệ thống lạnh.
+ Môn loại: 621.5 / T312T
- Phòng Đọc: DL 19993
- Phòng Mượn: MD 9902-9903
121/. PHẠM ĐÌNH SÙNG. Giáo trình vật liệu cơ khí / Phạm Đình Sùng. - Tái bản.
H.: Xây dựng, 20121. - 347tr.: Minh hoạ; 27cm
Tóm tắt: Trình bày về bản chất, các tính chất của vật liệu cơ khí truyền thống,
những quy trình công nghệ nhằm biến đổi những tính chất của vật liệu theo chiều hướng
mong muốn, đồng thời đề cập đến các vật liệu mới như composite, polymer, nano...
+ Môn loại: 621.8028 / GI-108TR
- Phòng Đọc: DL 19942
- Phòng Mượn: MD 9850-9851
122/. NGUYỄN NGỌC THÀNH. Giáo trình kỹ thuật, công nghệ cơ khí cơ bản/
Nguyễn Ngọc Thành. - H.: Bách khoa Hà Nội, 2021. - 443tr.; 27cm
Tóm tắt: Gồm các phần: khái niệm cơ bản về kỹ thuật, công nghệ cơ khí; Vật liệu
cơ bản dùng trong cơ khí, chế tạo vật liệu; Các phương pháp cơ bản gia công kim loại;
Lắp ráp, bao gói, bảo quản sản phẩm...
+ Môn loại: 621.8 / GI-108TR
- Phòng Đọc: DL 19980
- Phòng Mượn: MD 9895
123/. NGUYỄN THÀNH TRÍ. Hệ thống thuỷ lực trên máy công nghiệp / Nguyễn
Thành Trí. - H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2021. - 189tr.: Hình vẽ; 24
ĐTTS ghi: Trung tâm Dạy nghề Kỹ thuật cao Việt Nam - Singapore
Tóm tắt: Trình bày nguyên lí thuỷ lực, thuỷ tĩnh. Bình chứa dầu và phụ tùng, bơm
thuỷ lực. Nguyên lí của bộ tác động trong hệ thống thuỷ lực. Cách mạch thuỷ lực và sơ
đồ mạch...
+ Môn loại: 621.9 / H250TH
- Phòng Đọc: DL 19992
- Phòng Mượn: MD 9900-9901
124/. BẠCH VĂN ĐẠT. Phương pháp thực hành tính kết cấu trong xây dựng bằng
bảng tính Excel / Bạch Văn Đạt. - Tái bản. - H.: Xây dựng, 2021. - 210tr.: Hình vẽ, bảng;
27cm. - 1 CD
Tóm tắt: Giới thiệu các phương pháp thực hành tính kết cấu trong xây dựng bằng
bảng tính Excel từ các cấu kiện đơn giản đến tính toán các khung 1 nhịp, khung 2, khung
nhiều nhịp, tính dầm trên nền đàn hồi, tính toán dầm giao thoa, bài toán tổng hợp khung
+ móng, tính vách cứng.
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+ Môn loại: 624.0285 / PH561PH
- Phòng Đọc: DL 19947
- Phòng Mượn: MD 9858-9859
125/. NGUYỄN CHÂU LÂN. Phân tích và thiết kế nền móng công trình với
STAAD. Foundation V8i / Nguyễn Châu Lân chủ biên, Nguyễn Trọng Nghĩa, Đỗ Tuấn
Nghĩa. - Tái bản. - H.: Xây dựng, 2021. - 217tr.: Minh hoạ; 31cm
Tóm tắt: Giới thiệu về lý thuyết tính toán sử dụng trong phần mềm Staad
foundation. Tổng quan về Staad foundation; Hướng dẫn cơ bản về sử dụng phần mềm
Staad foundation; Một số ví dụ về tính toán các loại móng công trình; Cách tạo file báo
cáo và file bản vẽ; Kết nối sử dụng số liệu địa kỹ thuật từ phần mềm gINT; Tương tác
với các phần mềm khác.
+ Môn loại: 624.1 / PH121T
- Phòng Đọc: DL 19972
- Phòng Mượn: MD 9882-9883
126/. NGUYỄN HỒNG ĐỨC. Địa chất công trình / Nguyễn Hồng Đức, Nguyễn
Viết Minh. - H.: Xây dựng, 2015. - 234tr.: Hình vẽ, bảng; 27cm
Tóm tắt: Khái niệm về khoáng vật và đất đá. Tính chất quan trọng của đất đá. Phân
loại đất đá xây dựng. Khái niệm cơ bản về điều kiện địa mạo. Nguồn gốc, thành phần và
đặc tính các loại nước dưới đất. Cơ sở động lực dòng thấm nước dưới đất. Hoạt động địa
chất của mưa và nước mặt...
+ Môn loại: 624.1 / Đ301CH
- Phòng Đọc: DL 19949
- Phòng Mượn: MD 9862-9863
127/. NGUYỄN THANH DANH. Giáo trình thí nghiệm địa kỹ thuật xây dựng/
Nguyễn Thanh Danh. - H.: Xây dựng, 2018. - 91tr.: Minh hoạ; 27cm
ĐTTS ghi: Bộ Xây dựng. Trường Đại học Xây dựng miền Trung
Tóm tắt: Bao gồm các bài thí nghiệm hiện trường và trong phòng phục vụ cho việc
xác định các chỉ tiêu cơ lý của nền đất. Hướng dẫn cách trình bày một báo cáo kết quả
thí nghiệm địa kỹ thuật xây dựng.
+ Môn loại: 624.1071 / GI-108TR
- Phòng Đọc: DL 19948
- Phòng Mượn: MD 9860-9861
128/. NGUYỄN THỜI TRUNG. Phương pháp phần tử hữu hạn sử dụng Matlab/
Nguyễn Thời Trung chủ biên, Nguyễn Xuân Hùng. - H.: Xây dựng, 2015. - 366tr.: Hình
vẽ, bảng; 27cm
Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về phương pháp phần tử hữu hạn:
Phương trình ứng xử cơ học của vật rắn và kết cấu; Giới thiệu về Matlab; Phần tử tam
giác tuyến tính và tứ diện tuyến tính; Phần tử đẳng tham số; Phương pháp phần tử hữu
hạn cho dàn, dầm và khung.
+ Môn loại: 624.10285 / PH561PH
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- Phòng Đọc: DL 19952
- Phòng Mượn: MD 9868-9869
129/. NGUYỄN LÊ NINH. Kết cấu đặc biệt bằng bê tông cốt thép / Nguyễn Lê
Ninh chủ biên, Lê Việt Dũng, Vũ Mạnh Tùng. - H.: Xây dựng, 2020. - 290tr.: Minh hoạ;
24cm
Tóm tắt: Giới thiệu các phương pháp và công thức tính toán đối với các hệ kết cấu
được xây dựng đặc biệt bằng bê tông cốt thép thường gặp trong thực tế xây dựng: Tường
chắn đất, bunke, silo, bể chứa và mái mỏng không gian.
+ Môn loại: 624.1 / K258C
- Phòng Đọc: DL 19903
- Phòng Mượn: MD 9830-9831
130/. TRẦN ĐÌNH NGHIÊN. Xói lở ở công trình cầu / Trần Đình Nghiên. - Tái
bản có sửa chữa. - H.: Xây dựng, 2021. - 175tr.: Hình vẽ, bảng; 27cm
Tóm tắt: Giới thiệu chung về động lực học dòng sông và xói lở công trình cầu; Lí
thuyết dòng chảy trong sông có lớp biên biến dạng, dòng sông có tải bùn cát trong thể
thống nhất; Dự đoán biến dạng dòng sông tự nhiên; Thiết kế, đánh giá xói lở tại công
trình cầu lớn, cầu nhỏ và cống.
+ Môn loại: 624.2 / X428L
- Phòng Đọc: DL 19938
- Phòng Mượn: MD 9842-9843
131/. NGUYỄN XUÂN VINH. Thiết kế nút giao thông và điều khiển giao thông
bằng đèn tín hiệu / Nguyễn Xuân Vinh. - Tái bản. - H.: Xây dựng, 2021. - 280tr.: Minh
hoạ; 27cm
Tóm tắt: Trình bày các vấn đề về phân loại và các tiêu chuẩn đánh giá, lựa chọn
loại hình nút giao thông; Tính toán xác định khả năng thông hành của nút giao thông;
Thiết kế nút giao thông ngang mức, khác mức; Công tác điều tra và khảo sát, lập luận
chứng kinh tế - kĩ thuật xây dựng hoặc cải tạo nút giao thông; Những ví dụ tính toán,
thiết kế nút giao thông; Các đặc tính điều khiển đèn tín hiệu...
+ Môn loại: 625.7 / TH308K
- Phòng Đọc: DL 19945
- Phòng Mượn: MD 9855-9856
132/. NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG. Hướng dẫn thiết kế kỹ thuật thi công mạng
lưới cấp nước / Nguyễn Thị Thanh Hương, Phan Tiến Tâm. - H.: Xây dựng, 2015.
154tr.: Minh hoạ; 27cm
Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề cơ bản, cơ sở khoa học, phương pháp thiết kế
kỹ thuật mạng lưới cấp nước. Hướng dẫn các bước triển khai tính toán, thiết kế mạng
lưới cấp nước đô thị và hồ sơ thiết kế mẫu một dự án điển hình.
+ Môn loại: 628.1 / H561D
- Phòng Đọc: DL 19951
- Phòng Mượn: MD 9866-9867
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133/. Kỹ thuật màng lọc trong xử lý nước cấp và nước thải : Sách chuyên khảo/
Trần Đức Hạ chủ biên, Trần Thị Việt Nga, Đặng Thị Thanh Huyền, Trần Thị Hiền Hoa.
Tái bản. - H.: Xây dựng, 2017. - 220tr.: Minh hoạ; 27cm
Tóm tắt: Cung cấp các thông tin tiến bộ khoa học công nghệ về màng lọc và các
quá trình lọc màng; Chế tạo màng, quá trình tắc màng và làm sạch; Ứng dụng màng lọc
trong xử lý nước cấp; Ứng dụng màng lọc trong xử lý và tái sử dụng nước thải.
+ Môn loại: 628.1 / K600TH
- Phòng Đọc: DL 19941
- Phòng Mượn: MD 9848-9849
134/. PHẠM THỊ TỐ OANH. Kỹ thuật xử lý nước thải / Phạm Thị Tố Oanh. - H.:
Xây dựng, 2018. - 149tr.; 27cm
Tóm tắt: Cung cấp các lý thuyết cơ bản về kỹ thuật xử lý nước thải: Một số vấn đề
chung, các công nghệ xử lý nước thải, một số dây chuyền công nghệ xử lý nước thải.
+ Môn loại: 628.4 / K600TH
- Phòng Đọc: DL 19954
- Phòng Mượn: MD 9872-9873
135/. HOÀNG THỊ HIỀN. Cẩm nang lọc bụi trong khí thải / Hoàng Thị Hiền.- H.:
Xây dựng, 2016. - 351tr.: Minh hoạ; 27cm
Tóm tắt: Các khái niệm về tính chất hoá - lí của bụi công nghiệp, các thông số của
khí thải cần làm sạch và phân loại thiết bị lọc bụi, đánh giá hiệu quả lọc bụi của chúng;
Các kiểu thiết bị lọc bụi được phân loại theo phương pháp lọc như thiết bị lọc bụi bằng
phương pháp khô, ướt, điện, âm học.
+ Môn loại: 628.5 / C120N
- Phòng Đọc: DL 19939
- Phòng Mượn: MD 9844-9845
136/. BÙI HỒNG HUẾ. Hướng dẫn thực hành vi điều khiển AVR / Bùi Hồng Huế,
Bùi Xuân Hoà. - H.: Xây dựng, 2012. - 110tr.: Minh hoạ; 27cm
Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản về cấu trúc và lập trình hệ vi điều khiển
AVR, cùng với các bài tập thực hành về điều khiển vào ra, điều khiển động cơ một chiều
và động cơ bước, giải mã bàn phím, hiển thị Led 7 thanh và LCD...
+ Môn loại: 629.8 / H561D
- Phòng Đọc: DL 19953
- Phòng Mượn: MD 9870-9871
640. QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH:
137/. PHẠM THỊ NHUNG. Những mẹo vặt cần biết trong cuộc sống / Phạm Thị
Nhung. - H.: Quân đội nhân dân, 2021. - 279tr.; 21cm
Tóm tắt: Hướng dẫn cách lựa chọn thực phẩm, hàng hoá và những bí quyết trong
sử dụng và chế biến đồ ăn như: Rửa sạch, khử trùng thực phẩm, bảo quản đồ dùng, chế
biến món ăn, sử dụng gia vị...
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+ Môn loại: 640 / NH556M
- Phòng Đọc: DV 60333
- Phòng Mượn: MD 9893-9894
138/. ROSIE NGUYỄN. Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? / Rosie Nguyễn. - Tái bản.H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 285tr.; 21cm
Tên thật tác giả: Nguyễn Hoàng Nguyên
Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên bổ ích qua những trải nghiệm thực tế của tác
giả về 3 vấn đề quan trọng: Học, làm, đi. Giúp các bạn trẻ chuẩn bị tốt hành trang cho
tương lai, tạo động lực bền vững trong cuộc sống và công việc.
+ Môn loại: 646.70083 / T515TR
- Phòng Đọc: DV 60348
- Phòng Mượn: ME 8446-8447
139/. CHRISTINA SUNGAIE CHOI. Huấn luyện cảm xúc = Emotional Coaching
for teen : Để con trẻ phát triển toàn diện. Cẩm nang giúp thầy cô, cha mẹ thấu hiểu con
em mình / Christina Sungaie Choi, Peck Choi; Hoàng Phương Anh dịch. - H.: Thế giới,
2021. - 527tr.; 21cm. - (Tủ sách: Parenting)
Tóm tắt: Cung cấp cái nhìn đa chiều cũng như cơ sở khoa học, đồng thời bổ sung
thêm những vấn đề chúng ta có thể gặp phải trong quá trình áp dụng vào thực tiễn. Nhờ
phương pháp này, con cái của các bạn, học trò của các bạn sẽ có cơ hội phát triển một
cách toàn diện, hạnh phúc và đánh thức những tiềm năng còn ẩn giấu.
+ Môn loại: 649 / H502L
- Phòng Đọc: DV 60347
- Phòng Mượn: ME 8445
140/. NGUYỄN THỊ THU. Kỷ luật mềm trong gia đình : Giáo dục trẻ 3-10 tuổi
dành cho gia đình Việt / Nguyễn Thị Thu. - H.: Lao động, 2021. - 379tr.; 21cm. - (Tủ
sách Cha mẹ)
Tóm tắt: Chia sẻ với bố mẹ những cách để giúp con nuôi dưỡng năng lực tự chủ,
tự lập, biết tuân theo những quy tắc và kiểm soát bản thân thông qua việc xây dựng
những quy tắc trong gia đình, quy tắc ứng xử giữa bố mẹ và con.
+ Môn loại: 649 / K600L
- Phòng Đọc: DV 60345
- Phòng Mượn: ME 8442-8443
650. QUẢN LÝ VÀ CÁC DỊCH VỤ PHỤ TRỢ:
141/. SCHAFER, BODO. Luật của kẻ thắng : 31 bài học để thành đạt / Bodo
Schafer; Quang Hồng, Mai Trang dịch. - H.: Dân trí, 2021. - 278tr.; 21cm. - (Tủ sách:
Business)
Tên sách tiếng Anh: Die gesetze der gewinner
Tóm tắt: Tác giả cung cấp cho chúng ta bộ quy tắc căn bản để đạt được điều mong
muốn. Thoát khỏi sự sợ hãi, trì hoãn và thiếu động lực hòng gây dựng một tương lai tươi
sáng, ta phải tuân thủ những quy tắc với quyết tâm sắc đá.
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+ Môn loại: 650.1 / L504C
- Phòng Đọc: DV 60444
- Phòng Mượn: MA 25155-25156
142/. TRƯƠNG HỌC VĨ. Ổn định hay tự do : Yên ổn bạn thích không cho bạn
được cuộc đời như mong muốn / Trương Học Vĩ; Hoa Lộc dịch. - H.: Văn học, 2021.327tr.; 21cm
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 cân
bằng giữa công việc và cuộc sống của cá nhân.
+ Môn loại: 650.14 / Ô454Đ
- Phòng Đọc: DV 60458
- Phòng Mượn: MA 25166
143/. 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam. - H.: Tài chính, 2021. - 447tr.; 24cm
ĐTTS ghi: Bộ Tài chính
Tóm tắt: Sách hệ thống hoá các văn bản có liên quan đến việc hướng dẫn các chuẩn
mực kế toán Việt Nam hiện đang được áp dụng hiện hành nhằm giúp bạn đọc thuận tiện
trong việc thực hiện chế độ kế toán.
+ Môn loại: 657 / H103M
- Phòng Đọc: DL 19985
- Phòng Mượn: MA 25196-25197
144/. Kế toán tài chính : Công cụ để ra quyết định kinh doanh / Biên soạn: Phạm
Đức Cường, Trần Mạnh Dũng, Đinh Thế Hùng chủ biên, Nguyễn Thanh Hiếu... - H.:
Tài chính, 2021. - 527tr.; 24cm
ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Viện kế toán - Kiểm toán
Tóm tắt: Trình bày kế toán trong doanh nghiệp, phân tích và ghi nhận các nghiệp
vụ kinh tế, hệ thống sổ kế toán Việt Nam, kế toán các phần hành chủ yếu trong doanh
nghiệp, kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ, kế toán tiền lương và các khoản
trích theo lương trong doanh nghiệp, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
trong doanh nghiệp sản xuất...
+ Môn loại: 657 / K250T
- Phòng Đọc: DL 19984
- Phòng Mượn: MA 25195
145/. Nguyên lý kế toán : Dùng cho các chuyên ngành kế toán, kiểm toán, ngân
hàng, tài chính, kinh tế và quản trị kinh doanh / Trần Văn Thuận, Phạm Thành Long,
Đặng Thị Thuý Hằng, Phan Trung Kiên... - H.: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2021.319tr.; 24cm
ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Tóm tắt: Giới thiệu về nguyên lí kế toán từ cơ bản đến nâng cao. Mỗi chương được
trình bày ngắn gọn, súc tích gồm các phần: Mục tiêu học tập, tóm tắt lý thuyết, bài tập
mẫu, hệ thống câu hỏi ôn tập, các tình huống trắc nghiệm, bài tập thực hành.
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+ Môn loại: 657 / NG527L
- Phòng Đọc: DL 19986
- Phòng Mượn: MA 25198-25199
146/. OHANIAN, ALEXIS. Kế hoạch khởi nghiệp triệu đô và bài học từ Reddit /
Alexis Ohanian; Minh Thư dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 366tr.; 20cm. - (Tủ sách: Kinh
doanh - Kĩ năng)
Tên sách tiếng Anh: Without their permission: How the 21st century will be made,
not managed
Tóm tắt: Sách cung cấp những tư duy kinh doanh thực tế mà không có trường lớp
nào dạy bạn. Giúp bạn sẽ biết khai thác sức mạnh của internet, thấu hiểu vấn đề của
khách hàng để biến những ý tưởng trên giấy thành sản phẩm triệu người dùng.
+ Môn loại: 658.1 / K250H
- Phòng Đọc: DV 60477
- Phòng Mượn: MA 25189-25190
147/. CARROLL, PAUL B. Những gã khổng lồ & bài học tỉ đô = Billion dollar
lesons / Paul B. Carroll, Chunka Mui; Phượng Hoàng dịch. - H.: Dân trí, 2021. - 497tr.;
21cm. - (Tủ sách: Kinh doanh - Kĩ năng)
Tóm tắt: Nghiên cứu sâu bản chất con người hơn là về chiến lược - tại sao con
người lại mắc sai lầm, những sai lầm đó thể hiện trong môi trường kinh doanh thế nào
và làm thế nào tránh đưa ra những quyết định tồi tệ.
+ Môn loại: 658.1 / NH556G
- Phòng Đọc: DV 60448
- Phòng Mượn: MA 25163-25164
148/. LƯƠNG VĂN CẢNH. Công cụ thực hành quản lý dự án EVM / Lương Văn
Cảnh. - H.: Xây dựng, 2021. - 92tr.: Hình vẽ, bảng; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về công cụ quản lý giá trị đạt được EVM; Các thành
phần cơ bản của công cụ quản lý giá trị đạt được; Thực hiện phân tích và dự báo EVM.
Hướng dẫn các bước thực hành EVM bằng MS Project và một số vấn đề liên quan đến
quản lý chi phí dự án.
+ Môn loại: 658.4 / C455C
- Phòng Đọc: DL 19978
- Phòng Mượn: MA 25034-25035
149/. KEUILIAN, BEDROS. Bản lĩnh lên = Man up : Dẹp bớt chuyện nhảm và
nhấc mông lên / Bedros Keuilian; Kim Luyến, Thu Hương dịch. - H.: Dân trí, 2021.286tr.; 21cm. - (Tủ sách: Business)
Tóm tắt: Giúp bạn khám phá 6 trụ cột của việc lãnh đạo doanh nghiệp hiệu quả:
Kỷ luật tự thân, giao tiếp rõ ràng và hiệu quả, sự quyết đoán, ý chí kiên cường, tầm nhìn
và đường lối rõ ràng, đội ngũ có hiệu năng cao.
+ Môn loại: 658.4 / B105L
- Phòng Đọc: DV 60441
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- Phòng Mượn: MA 25149-25150
690. NHÀ & XÂY DỰNG:
150/. NGUYỄN XUÂN TRỌNG. Thi công nhà cao tầng / Nguyễn Xuân Trọng.
Tái bản. - H.: Xây dựng, 2021. - 787tr.: Hình vẽ, bảng; 27cm
Tóm tắt: Gồm 3 phần: Lựa chọn máy móc và thi công móng; Thi công kết cấu
chính: Giàn khung, cốp pha lớn, cốp pha trượt, kết cấu lõi và thi công kết cấu thép; Thi
công hoàn thiện, phòng nước và quản lý kinh tế kỹ thuật thi công.
+ Môn loại: 690 / TH300C
- Phòng Đọc: DL 19944
- Phòng Mượn: MD 9854
151/. NGUYỄN MẠNH PHÁT. Lý thuyết ăn mòn và chống ăn mòn bêtông- bêtông
cốt thép trong xây dựng / Nguyễn Mạnh Phát. - Tái bản. - H.: Xây dựng, 2021.- 96tr.:
Hình vẽ, bảng; 24cm
Tóm tắt: Tổng quan về nghiên cứu ăn mòn và biện pháp chống ăn mòn cho bê tông
và bê tông cốt thép, ăn mòn vật liệu xây dựng và bê tông cốt thép trong môi trường biển.
Một số biện pháp bảo vệ kết cấu bê tông và bê tông cốt thép chống ăn mòn.
+ Môn loại: 691 / L600TH
- Phòng Đọc: DL 19905
- Phòng Mượn: MD 9834-9835
152/. VŨ TÂN VĂN. Sàn bêtông cốt thép toàn khối / Vũ Tân Văn chủ biên, Đỗ
Huy Thạc, Võ Duy Quang. - H.: Xây dựng, 2016. - 164: Hình vẽ, bảng; 27cm
Tóm tắt: Giới thiệu cách tính toán, nguyên lí cấu tạo các kết cấu sàn phẳng bêtông
cốt thép, đồ án sàn sườn toàn khối loại bản dầm và ví dụ bằng số tính toán kết cấu sàn,
dầm phụ, dầm chính.
+ Môn loại: 693 / S105B
- Phòng Đọc: DL 19950
- Phòng Mượn: MD 9864-9865
153/. PHẠM HUY CHÍNH. Tính toán và thiết kế kết cấu thép / Phạm Huy Chính.
Tái bản. - H.: Xây dựng, 2021. - 304tr.: Hình vẽ, bảng; 27cm
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung thép xây dựng, nguyên lý thiết kế và tính
toán kết cấu thép. Kết cấu thép của nhà và cầu và một số dạng kết cấu khác.
+ Môn loại: 693 / T312T
- Phòng Đọc: DL 19943
- Phòng Mượn: MD 9852-9853
700. NGHỆ THUẬT:
154/. VŨ TAM LANG. Kiến trúc cổ Việt Nam / Vũ Tam Lang. - Tái bản. - H.: Xây
dựng, 2021. - 216tr.: Hình vẽ, ảnh; 27cm
Tóm tắt: Hoàn cảnh sản sinh và lược trình phát triển nền kiến trúc cổ truyền dân
tộc Việt Nam. Các loại hình, vật liệu, phương thức xây dựng, nghệ thuật trang trí, điêu
khắc và màu sắc trong kiến trúc cổ và dân gian Việt Nam. Nghệ thuật bố cục tạo hình và
những đặc trưng cơ bản của nền kiến trúc truyền thống Việt Nam.
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+ Môn loại: 720.9597 / K305TR
- Phòng Đọc: DL 19965
- Phòng Mượn: MG 10771-10772
155/. NGUYỄN ĐỨC THIỀM. Khía cạnh văn hoá - xã hội của kiến trúc: Một số
chuyên đề mở rộng nâng cao phục vụ đào tạo Kiến trúc sư và Thạc sỹ kiến trúc/ Nguyễn
Đức Thiềm sưu tập và giới thiệu. - Tái bản. - H.: Xây dựng, 2021. - 348tr.: Minh hoạ;
27cm
Tóm tắt: Nội dung gồm 6 chuyên đề: Văn hoá quần cư và bản sắc kiến trúc. Thuật
phong thuỷ và kiến trúc phát triển bền vững phương Đông. Xã hội học và kiến trúc - đô
thị. Nhà ở xã hội và cấu trúc gia đình Việt Nam. Tổ chức môi trường ở tại các quần cư
đô thị. Tổ chức môi trường không gian công cộng và dịch vụ đô thị.
+ Môn loại: 720.9597 / KH301C
- Phòng Đọc: DL 19964
- Phòng Mượn: MG 10770
156/. PHẠM THỌ HOÀ. Sử dụng phần mềm 3DS MAX trong thiết kế kiến trúc
nội ngoại thất / Phạm Thọ Hoà. - Tái bản. - H.: Xây dựng, 2021. - 288tr.: Hình vẽ; 27cm
Tóm tắt: Trình bày tổng quan về phần mềm 3DS Max. Hướng dẫn các bước thực
hành một số lệnh cơ bản dùng trong thiết kế kiến trúc nội, ngoại thất bằng phần mềm
này.
+ Môn loại: 729 / S550D
- Phòng Đọc: DL 19966
- Phòng Mượn: MG 10773-10774
157/. LÝ TIỂU LONG. Tư duy phi thường = Bruce Lee's striking thoughts: Bruce
Lee's wisdom for daily living: Minh triết cho đời sống thường nhật / Lý Tiểu Long; John
Little biên tập; Trần Hoàng Cương dịch. - H.: Dân trí, 2021. - 269tr.; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu những tinh tuý trong tư tưởng của Lý Tiểu Long về mọi khía
cạnh của cuộc sống, từ tinh thần đến giải phóng bản thân, từ đời sống gia đình đến việc
làm phim. Đây là bí quyết không chỉ dẫn đến thành công của Lý Tiểu Long mà còn là
nguồn lực tuyệt vời cho gia đình, bạn bè, học trò và đồng liêu của ông.
+ Môn loại: 791.4302 / T550D
- Phòng Mượn: MG 10781-10782
800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ HỌC:
158/. PHƯƠNG LỰU. Hậu lý luận vẫn là lý luận / Phương Lựu. - H.: Đại học Sư
phạm, 2021. - 375tr.; 24cm
Tóm tắt: Gồm 34 bài nghiên cứu giới thiệu thi học cổ điển phương Đông và các
trường phái lí thuyết văn học hiện đại, hậu hiện đại như: Hậu lí luận là lí luận, vấn đề
bản sắc văn hoá dân tộc trong chủ thuyết phát triển của Việt Nam hiện nay (Tầm nhìn
2030 - 2045), vận dụng lí luận văn học nước ngoài để nghiên cứu và phát triển lí luận
văn học Việt Nam...
+ Môn loại: 801 / H125L
- Phòng Đọc: DL 19887
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- Phòng Mượn: MB 8323-8324
159/. TRẦN ĐÌNH SỬ. Lý luận và phê bình văn học : Những vấn đề và quan niệm
hiện đại / Trần Đình Sử. - Tái bản lần thứ 4. - H.: Giáo dục, 2021. - 431tr.; 21cm
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về lí luận văn học, tính dân tộc của văn
học, ý thức cá tính trong văn học Việt Nam, ảnh hưởng của văn hoá, văn học Trung Quốc
đối với Việt Nam theo tinh thần mở. Đồng thời giới thiệu một số bài phê bình văn học
của các tác giả tiêu biểu.
+ Môn loại: 801 / L600L
- Phòng Đọc: DV 60450
- Phòng Mượn: MB 8342-8343
810. VĂN HỌC MỸ BẰNG TIẾNG ANH:
160/. STOWE, HARRIET BEECHER. Túp lều bác Tom = Harriet beecher stowe/
Harriet Beecher Stowe; Đỗ Đức Hiểu dịch. - H.: Văn học, 2021. - 412tr.; 24cm. - (Văn
học cổ điển)
+ Môn loại: 813 / T521L
- Phòng Mượn: MN 12286
161/. CUNNINGHAM, MICHAEL. Thời khắc: Tiểu thuyết/ Michael Cunningham;
Lê Đình Chi dịch. - Tái bản. - H.: Dân trí, 2021. - 301tr.; 21cm
+ Môn loại: 813 / TH462KH
- Phòng Mượn: MN 12240-12241
162/. HUTCHISON, DOT. Đoá hồng quỷ quyệt / Dot Hutchison; Hoài Thu dịch.
H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 432tr.; 21cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The roses of May
+ Môn loại: 813 / Đ401H
- Phòng Mượn: MN 12267
163/. KEPNES, CAROLINE. Em = You / Caroline Kepnes; Hoài Anh, Trà Fiew
dịch. - H. : Lao động, 2021. - 575tr.; 21cm
+ Môn loại: 813 / E202
- Phòng Mượn: MN 12253
164/. PATTERSON, JAMES. Mèo vờn chuột = Cat and mouse / James Patterson;
Dạ Thảo dịch. - H.: Lao động, 2021. - 521tr.; 21cm
+ Môn loại: 813 / M205V
- Phòng Mượn: MN 12238
820. VĂN HỌC ANH & VĂN HỌC ANH CỔ:
165/. ARCHER, JEFFREY. Đứa con gái hoang đàng : Hai số phận phần 2/ Jeffrey
Archer; Trang KNT dịch. - H. : Lao động, 2021. - 834tr.; 21cm
+ Môn loại: 823 / Đ551C
- Phòng Mượn: MN 12291
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166/. HÂN NHIÊN. Thiên táng = Sky burial / Hân Nhiên; Thanh Loan dịch. - H.:
Nxb. Hà Nội, 2021. - 204tr.; 21cm
+ Môn loại: 823 / TH305T
- Phòng Đọc: DV 60451
- Phòng Mượn: MN 12234-12235
167/. SHELLEY, MARY. Frankenstein - hay prometheus thời hiện đại: Dành cho
tuổi trưởng thành / Mary Shelley; Nguyễn Thành Long dịch. - H.: Kim Đồng, 2021.
359tr.; 23cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Frankenstein; or, The moder prometheus
+ Môn loại: 823 / FR107H
- Phòng Đọc: DL 20002
- Phòng Mượn: MN 12287-12288
168/. MARRS, JOHN. Một nửa đích thực / John Marrs; Ly Ca dịch. - H.: Dân trí,
2021. - 406tr.; 24cm. - (Tủ sách: Trinh thám)
+ Môn loại: 823 / M458N
- Phòng Mượn: MN 12285
169/. STRACHEY, DOROTHY. Olivia : Dành cho lứa tuổi trưởng thành/ Dorothy
Strachey; Jack Frogg dịch. - H.: Kim Đồng, 2021. - 144tr.; 23cm
+ Môn loại: 823 / O-428
- Phòng Mượn: MN 12289-12290
170/. AICKMAN, ROBERT. Nắm bàn tay lạnh giá = Cold hand in mine / Robert
Aickman; Lan Young dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 421tr.; 21cm
+ Môn loại: 823 / N114B
- Phòng Mượn: MN 12242-12243
171/. COETZEE, J.M. Người chậm / John Maxwell Coetzee; Thanh Vân dịch; Lê
Thanh Sơn hiệu đính. - H.: Lao động, 2021. - 381tr.; 21cm
+ Môn loại: 823 / NG558CH
- Phòng Mượn: MN 12239
830. VĂN HỌC ĐỨC & VĂN HỌC LIÊN QUAN:
172/. KAFKA, FRANZ. Vụ án / Franz Kafka; Lê Chu Cầu dịch; George Salter
minh hoạ. - H.: Văn học, 2021. - 315tr.; 21cm
+ Môn loại: 833 / V500A
- Phòng Đọc: DV 60453
- Phòng Mượn: MN 12251-12252
173/. NGUYỄN TRƯỜNG LỊCH. Đại văn hào H. C. Andersen và sức lan toả trong
văn học - nghệ thuật Việt Nam. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 323tr.; 21cm
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Tóm tắt: Khái quát một số hình tượng tiêu biểu và đặc trưng tác phẩm H.C.
Andersen; Sức lan toả của đại văn hào H.C. Andersen trong văn học - nghệ thuật Việt
Nam và phần phụ lục gồm: Những điểm chính trong cuộc đời của H.C. Andersen và một
số tác phẩm tiêu biểu.
+ Môn loại: 839.81 / Đ103V
- Phòng Đọc: DV 60331
- Phòng Mượn: MB 8338-8339
840. VĂN HỌC PHÁP & VĂN HỌC LIÊN QUAN:
174/. CAMUS, ALBERT. Kẻ ngoại cuộc / Albert Camus; Liễu Trương dịch. - H.:
Dân trí, 2021. - 169tr.; 21cm. - (Tủ sách: Kinh điển)
Tên sách tiếng Pháp: L'étranger
+ Môn loại: 843 / K200NG
- Phòng Mượn: MN 12233
175/. LE CLEZIO, J.M.G. Bitna dưới bầu trời Seoul / J. M. G. Le Clezio; Ngô Diệu
Châu dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 229tr.; 21cm
+ Môn loại: 843 / B314D
- Phòng Mượn: MN 12244
176/. LEVY, MARC. Chuyện xảy đến trong đêm / Marc Levy; Thiên Bình dịch;
Pauline Lévêque tranh. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 414tr.; 21cm
+ Môn loại: 843 / CH527X
- Phòng Mượn: MN 12259
177/. LEVY, MARC. Nếu em không phải một giấc mơ...: Tiểu thuyết / Marc Levy;
Nguyễn Thị Bạch Tuyết dịch. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 301tr.; 21cm
+ Môn loại: 843 / N259E
- Phòng Mượn: MN 12265-12266
178/. KUNDERA, MILAN. Sách cười và lãng quên / Milan Kundera; Ngân Xuyên
dịch. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 404tr.; 21cm
+ Môn loại: 843 / S102C
- Phòng Mượn: MN 12263-12264
895.1. VĂN HỌC TRUNG QUỐC:
179/. VẠN QUYỂN THƯ LÂU. Bả phồn hoa / Nhượng Tống dịch. - Tái bản theo
bản in năm 1928. - H.: Thế giới, 2021. - 143tr.; 24cm
+ Môn loại: 895.1 / B100PH
- Phòng Mượn: MN 12283-12284
180/. Song mỹ lương duyên : Diễm tình tiểu thuyết / Nghiêm Xuân Lâm dịch.- Tái
bản theo bản in năm 1928. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 95tr.; 24cm
Tên sách tiếng Trung: 緣良美雙
+ Môn loại: 895.1 / S431M
- Phòng Mượn: MN 12281-12282
41

THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 11/ 2021

Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ

181/. CHƯỚC DẠ. Ngày nào đi học cũng bị cà khịa: Tiểu thuyết / Chước Dạ; Thuỷ
An dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2021. - 423tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.1 / NG112N
- Phòng Mượn: MN 12268-12269
895.6. VĂN HỌC NHẬT BẢN:
182/. NGUYỄN NAM TRÂN. Bách nhân nhất thủ - Thiên nhiên và luyến ái trong
cổ thi Nhật Bản / Nguyễn Nam Trân dịch và biên soạn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2021.
330tr.; 24cm
Tóm tắt: Nội dung được biên soạn từ nhiều tài liệu khác nhau mà cơ sở là sách
giáo khoa sử dụng trong các trường trung học, sau mới tới những tác phẩm phê bình,
thưởng ngoạn của các văn nhân, thi nhân Nhật Bản.
+ Môn loại: 895.6 / B102NH
- Phòng Đọc: DL 19979
- Phòng Mượn: MB 8335
183/. LAM ANH. Văn học Nhật Bản - Vẻ đẹp mong manh và bất tận / Lam Anh.
Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 399tr.; 23cm
Tóm tắt: Giới thiệu quá trình hình thành, phát triển của văn học Nhật Bản từ Văn
học cổ điển cho đến Văn học hiện đại.
+ Môn loại: 895.6 / V115H
- Phòng Đọc: DL 19888
- Phòng Mượn: MB 8325-8326
184/. KAZUMI YUMOTO. Mùa thu của cây dương / Kazumi Yumoto; Nguyễn
Thị Hương Giang dịch. - Tái bản. - H.: Văn học, 2021. - 202tr.; 21cm
Tên sách tiếng Nhật: Popura no aki
+ Môn loại: 895.6 / M501TH
- Phòng Mượn: MN 12236-12237
185/. EIICHIRO ODA. Tiểu thuyết One piece: Chuyện về ACE : Dành cho lứa tuổi
15+ / Eiichiro Oda, Sho Hinata; Thuý Kim dịch. - H.: Kim Đồng, 2021. - 2 tập; 19cm
T.1: Băng hải tặc Spade ra đời. - 164tr.
+ Môn loại: 895.6 / T309TH
- Phòng Mượn: MN 12277-12278
186/. EIICHIRO ODA. Tiểu thuyết One piece: Chuyện về ACE : Dành cho lứa tuổi
15+ / Eiichiro Oda, Tatsuya Hamazaki; Takara dịch. - H.: Kim Đồng, 2021. - 2 tập; 19cm
T.2 : Nổi danh ở tân thế giới. - 252tr.
+ Môn loại: 895.6 / T309TH
- Phòng Mượn: MN 12279-12280
895. 922. VĂN HỌC VIỆT NAM:
187/. LÊ NGUYÊN CẨN. Tiếp cận Truyện Kiều từ góc nhìn văn hoá/ Lê Nguyên
Cẩn. - Tái bản lần thứ 2. - H.: Đại học Sư phạm, 2021. - 347tr.: Bảng; 21cm
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Tóm tắt: Khai thác các giá trị tinh thần trong tác phẩm "Truyện Kiều" của Nguyễn
Du nhìn từ góc độ văn hoá như: Văn hoá tâm linh, văn hoá ứng xử, văn hoá trong tác
phẩm văn học... Giới thiệu những bài viết liên quan tới "Truyện Kiều" trong chương
trình ngữ văn.
+ Môn loại: 895.92212 / T307C
- Phòng Đọc: DL 19886
- Phòng Mượn: MB 8322
188/. TRƯƠNG VIẾT HÙNG. Nghe sóng hàng dương : Thơ / Trương Viết Hùng.
H.: NXb. Hội Nhà văn, 2020. - 139tr.; 22cm
+ Môn loại: 895.92214 / NGH200S
- Phòng Đọc: DL 20003
- Phòng Mượn: MV 23526-23527
189/. NGUYỄN TỬ SIÊU. Đỉnh núi cành mai: Luân lý tiểu thuyết / Hoa Cương
Nguyễn Tử Siêu. - Tái bản theo bản in năm 1927. - H. : Thế giới, 2021. - 107tr.; 24cm
+ Môn loại: 895.922332 / Đ312N
- Phòng Mượn: MV 23524-23525
190/. THẾ LỮ. Trại bồ tùng linh / Thế Lữ. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 122tr.;
21cm. - (Việt Nam danh tác)
+ Môn loại: 895.922332 / TR103B
- Phòng Đọc: DV 60457
- Phòng Mượn: MV 23466-23467
191/. Đi theo bóng mặt trời / Cát Lâm tuyển chọn. - H.: Thanh niên, 2021.- 238tr.;
21cm
+ Môn loại: 895.92234 / Đ300TH
- Phòng Đọc: DV 60456
- Phòng Mượn: MV 23445-23446
192/. HỒ ANH THÁI. Bắt đầu cất lên tiếng cười: Tiểu luận / Hồ Anh Thái. - H.:
Dân trí, 2021. - 304tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.92244 / B118Đ
- Phòng Đọc: DV 60455
193/. NGUYỄN ĐÌNH XÊ. Rửa chén cùng mẹ : Tuỳ bút / Nguyễn Đình Xê. - Tp.
Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 157tr.; 20cm
+ Môn loại: 895.922803 / R551CH
- Phòng Mượn: MV 23482-23483
194/. HỒ YÊN THỤC. Nhật ký cô giáo - Học kỳ hè / Hồ Yên Thục. - Tp. Hồ Chí
Minh: Văn hoá - Văn nghệ, 2021. - 162tr.: Bảng, tranh vẽ; 19cm
+ Môn loại: 895.9228403 / NH124K
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- Phòng Mượn: MV 23518-23519
899. VĂN HỌC NAM ĐẢO & CÁC NỀN VĂN HỌC KHÁC:
195/. Đất ở rãnh bạch đàn : Truyện ngắn hay nước Úc / Jessie Catherine Couvreur,
Barbara Baynton, Henry Lawson; Nông Thị Ngọc Hiên dịch. - H.: Nxb. Hội Nhà văn,
2021. - 213tr.; 21cm
+ Môn loại: 899 / Đ124Ơ
- Phòng Mượn: MN 12254-12255
900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ:
196/. FRANKOPAN, PETER. Con đường tơ lụa mới = The new silk roads: The
present and future of the world : Hiện tại và tương lai của thế giới / Peter Frankopan;
Nguyễn Thế Phương dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2021. - 312tr.; 24cm. - (Tủ sách Nhận diện
Trung Quốc)
Tóm tắt: Đưa ra tầm nhìn về hiện tại và tương lai của một thế giới đang thay đổi
đáng kể trước mắt chúng ta, khẳng định mạnh mẽ cái nhìn của tác giả đối với xu hướng
dịch chuyển quyền lực thế giới và trung tâm thế giới từ Tây sang Đông trong thế kỷ XXI.
+ Môn loại: 909 / C430Đ
- Phòng Đọc: DL 19916
- Phòng Mượn: MG 10757
197/. NGUYỄN ANH THÁI. Lịch sử thế giới hiện đại / Nguyễn Anh Thái chủ biên,
Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Quốc Hùng... - Tái bản lần thứ 15. - H.: Giáo dục Việt Nam,
2021. - 543tr.; 24cm
Tóm tắt: Khái quát chung về lịch sử thế giới hiện đại từ 1917-1995; Sự ra đời, tồn
tại và phát triển các nước xã hội chủ nghĩa; Cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai và phong
trào giải phóng dân tộc trên thế giới, sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, các quan hệ quốc
tế thời kì hiện đại, cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai với
những thành tựu kì diệu.
+ Môn loại: 909.8 / L302S
- Phòng Đọc: DL 19999
- Phòng Mượn: MG 10856-10857
910. ĐỊA LÝ VÀ DU HÀNH:
198/. DƯƠNG VĂN AN. Ô châu cận lục / Dương Văn An; Trần Đại Vinh hiệu
đính và dịch chú. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H.: Khoa học xã hội, 2021. - 398tr.;
24cm
Tóm tắt: Ghi chép những điều thiết yếu về tên huyện, tên châu, tên làng xã, tên núi
sông, bến đò, chợ quán, và đặc biệt là tên các quan văn, quan võ, người trung nghĩa...
của dải đất miền Trung, từ Quảng Bình, Quảng Trị đến Quảng Nam thế kỉ 16.
+ Môn loại: 915.97 / Ô450CH
- Phòng Đọc: DL 20001
- Phòng Mượn: MG 10860
940. LỊCH SỬ CHÂU ÂU:
199/. LÊ THẾ MẪU. V. Putin - Sự lựa chọn lịch sử của nước Nga: Sách tham khảo/
Lê Thế Mẫu. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 310tr.; 21cm
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Tóm tắt: Giới thiệu toàn cảnh về các cuộc cải cách đã từng dẫn tới sự tan rã của
Liên Xô và vai trò, cống hiến của V. Putin trong việc cứu nước Nga thoát khỏi thảm hoạ
địa - chính trị trong thế kỷ XX, về cách thức V. Putin đương đầu với cuộc chiến tranh
phức hợp của Hoa Kỳ, xây dựng lá chắn tin cậy bảo vệ chủ quyền, bảo vệ ký ức lịch sử
và các lợi ích quốc gia của Nga, từng bước khôi phục niềm tin của người dân Nga vào
tương lai đất nước.
+ Môn loại: 947.086092 / V000P
- Phòng Đọc: DV 60459
- Phòng Mượn: MG 10847-10848
950. LỊCH SỬ CHÂU Á; VIỄN ĐÔNG:
200/. BANNO JUNJI. Cuộc Duy Tân Minh Trị (1858 - 1881) - Một cuộc cách mạng
hiếm thấy trong lịch sử / Banno Junji, Ohno Ken-Ichi; Đặng Lương Mô dịch và chú giải.
Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 295tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách gồm các phần: Cấu trúc mềm của thời Duy Tân Minh Trị; So sánh
các phiên bang có cải cách; Xã hội thời Edo chuẩn bị nhảy vọt.
+ Môn loại: 952.03 / C514D
- Phòng Đọc: DV 60427
- Phòng Mượn: MG 10819-10820
201/. VŨ THỊ KIM YẾN. Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Pháp / Vũ Thị Kim Yến
biên soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 2021. - 255tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
Tóm tắt: Trình bày những hoạt động của chủ tịch Hồ Chí tại Pháp từ năm 1911
đến tháng 9 năm 1946 và hình ảnh, ấn tượng tình cảm của Bác trong lòng nhân dân nước
Pháp. Một số bức thư, bài viết, trả lời phỏng vấn của Hồ Chí Minh liên quan đến nước
Pháp từ năm 1919 đến năm 1969.
+ Môn loại: 959.703092 / CH500T
- Phòng Đọc: DV 60422
- Phòng Mượn: MG 10807-10808
202/. VŨ THỊ KIM YẾN. Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nước Châu Á / Vũ Thị
Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 2021. - 267tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện về tình cảm của bạn bè các nước châu Á
đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Biên niên về một số hoạt động ngoại giao của Chủ tịch
Hồ Chí Minh với các nước châu Á...
+ Môn loại: 959.704092 / CH500T
- Phòng Đọc: DV 60416
- Phòng Mượn: MG 10795-10796
203/. VŨ THỊ KIM YẾN. Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nước Châu Mỹ / Vũ Thị
Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 2021. - 195tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
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Tóm tắt: Tập hợp các câu chuyện, các bài báo, bài nghiên cứu về mối liên hệ của
Chỉ tịch Hồ Chí Minh với các nước châu Mỹ, những hoạt động tích cực của Người nhằm
góp phần quan trọng vào củng cố, tăng cường tình hữu nghị, nâng cao uy tín của Việt
Nam với các nóc châu Mỹ.
+ Môn loại: 959.704092 / CH500T
- Phòng Đọc: DV 60417
- Phòng Mượn: MG 10797-10798
204/. NGUYỄN VĂN DƯƠNG. Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nước Châu Âu/
Nguyễn Văn Dương sưu tầm, biên soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 2021. - 191tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, khảo cứu, nghiên cứu, khoa học phân tích, đánh giá
về tư tưởng, thực tiễn ngoại giao Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn ghi lại một số hoạt động
đối ngoại của Người diễn ra trong và ngoài nước qua các bài tường thuật, bài phát biểu...
+ Môn loại: 959.704092 / CH50T
- Phòng Đọc: DV 60418
- Phòng Mượn: MG 10799-10800
205/. VŨ THỊ KIM YẾN. Chủ tịch Hồ Chí Minh và bản sắc văn hoá dân tộc/ Vũ
Thị Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 2021. - 211tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện kể về tình yêu nước, thương dân, tư tưởng đại
nhân, đại nghĩa, tinh thần cộng đồng, lối sống giản dị, lòng nhân ái, độ lượng, khoan
dung... của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó là những lời trích dẫn bày tỏ lòng khâm
phục, tình cảm thắm thiết của anh em, bầu bạn khắp năm châu đối với Người.
+ Môn loại: 959.704092 / CH500T
- Phòng Đọc: DV 60425
- Phòng Mượn: MG 10813-10814
206/. VŨ THỊ KIM YẾN. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Những câu chuyện đời thường/
Vũ Thị Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 2021. - 215tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
Tóm tắt: Gồm những câu truyện kể về đời thường của Bác như: Bát cơm trắng,
Bác Hồ chăm sóc cán bộ, gặp Bác ở Côn Minh, những lời Bác dạy, kỷ niệm với cụ Hồ...
+ Môn loại: 959.704092 / CH500T
- Phòng Đọc: DV 60423
- Phòng Mượn: MG 10809-10810
207/. Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia / Vũ
Thị Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 2021. - 183tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
Tóm tắt: Giới thiệu biên niên lịch sử hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Lào
và Campuchia cùng những hồi ức, những câu chuyện kể, những bài báo, bài nghiên cứu...
qua đó khắc hoạ những nỗ lực, phấn đấu không mệt mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong
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xây dựng tình đoàn kết giữa ba dân tộc Việt Nam - Lào - Campuchia để cùng chung sức,
đồng lòng gánh vác qua những chặng đường đầy khó khăn, gian khổ trong các cuộc đấu
tranh giành độc lập và giải phóng đất nước.
+ Môn loại: 959.704092 / CH500T
- Phòng Đọc: DV 60424
- Phòng Mượn: MG 10811-10812
208/. NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN. Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Mỹ/
Nguyễn Thị Thanh Huyền. - H.: Nxb. Hà Nội, 2021. - 284tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Bảo tàng Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Sách gồm 2 phần: Phần 1: Hồ Chí Minh và nước Mỹ giai đoạn (19541969). Phần 2: Những bài viết của Hồ Chí Minh và nước Mỹ.
+ Môn loại: 959.704092 / CH500T
- Phòng Đọc: DV 60420
- Phòng Mượn: MG 10803-10804
209/. CAO HẢI YẾN. Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga / Cao Hải Yến sưu tầm,
biên soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 2021. - 206tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
Tóm tắt: Trình bày một cách khá toàn diện, đầy đủ về những hoạt động của Nguyễn
Ái Quốc - Hồ Chí Minh ở nước Nga trong những năm đầu thế kỷ XX. Đặc biệt, giới
thiệu những công trình văn hoá tưởng niệm về Hồ Chí Minh ở nước Nga, do nhân dân
Nga tôn vinh xây dựng, như là một phần không thể thiếu của cội nguồn tình hữu nghị,
hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên Xô trước đây.
+ Môn loại: 959.704092 / CH500T
- Phòng Đọc: DV 60421
- Phòng Mượn: MG 10805-10806
210/. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc / Đặng Quang Huy sưu tầm, biên soạn.
H.: Nxb. Hà Nội, 2021. - 174tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
Tóm tắt: Gồm 2 phần: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người xây đắp nền móng quan hệ
hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc (1911-1949); Chủ tịch Hồ Chí Minh củng cố và phát
triển tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc (1950-1969).
+ Môn loại: 959.704092 / CH500T
- Phòng Đọc: DV 60419
- Phòng Mượn: MG 10801-10802
211/. VŨ KIM YẾN. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà ngoại giao kiệt xuất / Vũ Kim
Yến sưu tầm, biên soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 2021. - 208tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện, bài học về tài ngoại giao của Người là kim
chỉ nam cho không chỉ các cán bộ làm công tác đối ngoại mà còn bồi dưỡng nhân cách
cho các thế hệ người Việt Nam.
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+ Môn loại: 959.704092 / CH500T
- Phòng Đọc: DV 60414
- Phòng Mượn: MG 10791-10792
212/. VŨ THỊ KIM YẾN. Những tài liệu, hiện vật kể chuyện Bác Hồ / Vũ Thị Kim
Yến sưu tầm, biên soạn. - H : Nxb. Hà Nội, 2021. - 187tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện kể, bài viết của các cán bộ Khu Di tích tại
Phủ Chủ tịch thay lời muốn nói của những tài liệu hiện vật đã tồn tại trong không gian
văn hoá Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, được gìn giữ nguyên vẹn
như lúc sinh thời của Người cho đến nay.
+ Môn loại: 959.704092 / NH556T
- Phòng Đọc: DV 60415
- Phòng Mượn: MG 10793-10794
213/. TRẦN TRỌNG TRUNG. Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong những năm
đế quốc Mỹ leo thang chiến tranh (1965 - 1969) / Trần Trọng Trung. - Xuất bản lần thứ
2. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 494tr.; 24cm
Tóm tắt: Trình bày quá trình đồng chí Võ Nguyên Giáp trên cương vị của mình đã
cùng tập thể Bộ Chính trị, Quân uỷ Trung ương chỉ đạo chuẩn bị mọi mặt, sẵn sàng đối
phó với âm mưu leo thang chiến tranh của đế quốc Mỹ, quá trình hình thành quyết tâm
chiến lược "giành thắng lợi quyết định"; Quá trình hình thành kế hoạch tiến công chiến
lược Tết Mậu Thân 1968, đợt tiến công đông xuân 1968-1969, quyết tâm đánh thắng
giặc Mỹ trên các chiến trường để buộc Mỹ xuống thang chiến tranh.
+ Môn loại: 959.704092 / T455T
- Phòng Đọc: DL 19913
214/. TRÌNH QUANG PHÚ. Từ làng Sen đến bến Nhà Rồng: Ký / Trình Quang
Phú. - Tái bản. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 322tr.; 21cm
Tóm tắt: Gồm các bài viết ghi lại thời niên thiếu của Bác và quá trình chuẩn bị ra
đi tìm đường cứu nước cũng như những tình cảm sâu sắc của Bác Hồ với miền Nam và
miền Nam với Bác Hồ.
+ Môn loại: 959.704092 / T550L
- Phòng Đọc: DV 60352
- Phòng Mượn: MG 10775-10776
215/. TRẦN TRỌNG TRUNG. Võ Nguyên Giáp - Danh tướng thời đại Hồ Chí
Minh / Trần Trọng Trung. - Xuất bản lần thứ 6. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021.
910tr.; 24cm
Tóm tắt: Trình bày quá trình hoạt động cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
và những chiến công vang dội của Đại tướng dưới sự chỉ đạo của Đảng, Bác Hồ trong
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
+ Môn loại: 959.704092 / V400NG
- Phòng Đọc: DL 19998
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216/. PHẠM CHÍ NHÂN. Bác Hồ với cuộc kháng chiến chống Mỹ / Phạm Chí
Nhân. - Xuất bản lần thứ 2. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 311tr.; 21cm
Tóm tắt: Nội dung thể hiện vai trò lãnh đạo, những công lao to lớn, tư tưởng vĩ đại
của Bác Hồ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975).
+ Môn loại: 959.7043 / B101H
- Phòng Đọc: DV 60353
- Phòng Mượn: MG 10777-10778
217/. VÕ NGUYÊN GIÁP. Tổng hành dinh trong mùa Xuân toàn thắng: Hồi ức/
Võ Nguyên Giáp; Phạm Chí Nhân thể hiện. - Xuất bản lần thứ 9. - H.: Chính trị Quốc
gia - Sự thật, 2021. - 366tr.: 13tr. ảnh; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu những hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về các sự kiện
lịch sử, quyết sách chiến lược, sự sáng suốt và nhạy cảm của tập thể Bộ Chính trị, Quân
uỷ Trung ương, Bộ Tổng tư lệnh và tinh thần quyết đoán của Bộ Tổng tư lệnh tối cao
trong lịch sử kháng chiến Việt Nam giai đoạn 1972-1975.
+ Môn loại: 959.7043 / T455H
- Phòng Đọc: DV 60354
- Phòng Mượn: MG 10779-10780
218/. Những thành tựu quan trọng của đất nước 5 năm 2016 - 2020: Tài liệu tuyên
truyền trong nhân dân. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 167tr.; 19cm
ĐTTS ghi: Ban tuyên giáo trung ương Đảng
Tóm tắt: Ghi lại những thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng của đất nước ta từ
năm 2016 đến năm 2020 trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hoá, quản lý tài nguyên,
bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, khoa học và công nghệ, y tế, giáo dục
và đào tạo, quốc phòng - an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế.
+ Môn loại: 959.70442 / NH556TH
- Phòng Đọc: DV 60480
- Phòng Mượn: MG 10849-10850
970. LỊCH SỬ BẮC MỸ:
219/. CADIER, JEAN-BERNARD. Joe Biden - Từ Scranton đến nhà trắng = Joe
Biden - De Scranton à la Maison Blanche / Jean-Bernard Cadier; Hiệu Constant dịch.Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 310tr.; 23cm
Tóm tắt: Liệu Biden sẽ trở thành một tổng thống đặc biệt không, vì đã đắc cử trong
những hoàn cảnh đặc biệt, hệt như Franklin D.Roosevelt đã từng đắc cử trước ông?...
Còn về việc để biết ông muốn dẫn nước Mỹ đến đâu... Để hiểu điều đó, trước tiên chúng
ta hãy xem ông từ đâu đến.
+ Môn loại: 973.93092 / J420B
- Phòng Đọc: DL 19914
- Phòng Mượn: MG 10755-10756
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