THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 06/ 2019

Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ

000. TIN HỌC, THÔNG TIN & TÁC PHẨM TỔNG QUÁT:
1/. TRẦN SÁNG. Chuyện vui, chuyện lạ đó đây / Trần Sáng. - H. : Giáo dục, 2009.
- 303tr. : Hình vẽ, ảnh; 21cm
Tóm tắt: Gồm gần 400 câu chuyện giải thích về các hiện tượng, sự vật, giai thoại
trong thế giới xung quanh ta như: thế giới động vật, thực vật, con người, trái đất, vũ trụ...
Trình bày những phát minh, cống hiến nổi bật của con người và lịch sử, văn hoá Trung
Quốc.
+ Môn loại: 001 / CH527V
- Phòng Mượn: MH 10101
2/. NGUYỄN NGỌC SƠN. Đọc sách - Điểm sách / Nguyễn Ngọc Sơn. - Tp. Hồ Chí
Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 159tr.; 21cm
Tóm tắt: Nội dung quyển sách giúp bạn đọc nắm được bí quyết viết bài giới thiệu
thật hấp dẫn, dẫn dắt xu hướng của độc giả, giải quyết được nhiều tranh cãi trong việc viết
bài giới thiệu, cải thiện kỹ năng đánh giá và nhìn nhận tác phẩm.
+ Môn loại: 028 / Đ419S
- Phòng Đọc: DV 56191
- Phòng Mượn: MH 10163-10165
100. TRIẾT HỌC, CẬN TÂM LÝ VÀ THUYẾT HUYỀN BÍ, TÂM LÝ HỌC:
3/. Triết học - Khái lược những tư tưởng lớn / Will Buckingham, John Marenbon,
Douglas Burnham, Marcus Weeks...; Lê Ngọc Tân dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 325tr.; 24cm
Tóm tắt: Sách là tập hợp những bài viết ngắn gọn hàm súc giải thích rõ những điều
khó hiểu, những sơ đồ từng bước một giúp làm sáng tỏ những lí thuyết rối rắm, những
trích dẫn kinh điển giúp triết học trở nên dễ nhớ và những hình ảnh minh hoạ dí dỏm giúp
chúng ta chơi đùa với những tư tưởng của mình.
+ Môn loại: 100 / TR308H
- Phòng Đọc: DL 17642
4/. STEVENSON, LESLIE. Mười hai học thuyết về bản tính con người : Khổng giáo,
Ấn Độ giáo, Phật giáo... / Leslie Stevenson, David L. Haberman, Peter Matthews Wright
; Lưu Hồng Khanh dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 518tr.; 24cm
Tên sách tiếng Anh: Twelve theories of human nature
Tóm tắt: Đưa ra một số thông tin, suy tư, biện luận, nghiệm sinh về các vấn đề thiết
yếu của con người thông qua các truyền thống tôn giáo từ cổ thời đến hiện đại: Khổng
giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo, Kitô giáo, Hồi giáo; thông qua các tư tưởng và trào lưu triết
học Platon, Aristoteles, Kant, Marx, Sartre; tâm lý học Freud và học thuyết tiến hoá
Darwin.
+ Môn loại: 128 / M558H
- Phòng Mượn: MH 10222
5/. HEATH, CHIP. Sức mạnh của khoảnh khắc = The power of moments : Tại sao
một số trải nghiệm lại mang tới tác động phi thường / Chip Heath, Dan Heath; Võ Công
Hùng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 376tr.; 21cm
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Tóm tắt: Sách nghiên cứu tìm hiểu lý do một số trải nghiệm ngắn ngủi nhất định lại
có thể khiến chúng ta bừng tỉnh, thăng hoa và thay đổi; bên cạnh đó, sách còn giúp chúng
ta học được cách tạo ra những khoảnh khắc phi thường đó trong cuộc sống và sự nghiệp
của mình.
+ Môn loại: 128 / S552M
- Phòng Đọc: DV 56283
- Phòng Mượn: MH 10176-10177
6/. MAI VĂN NGỌC. Cách hoá giải vận hạn để gặp hung hoá cát / Mai Văn Ngọc
tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2018. - 390tr.; 28cm
Tóm tắt: Quan niệm cải tạo vận mệnh của người xưa như luận về số phận con người
và những cải cách số phận; tìm hiểu những con số, màu sắc, tên gọi và chữ ký,...; tìm hiểu
văn hoá tâm linh của người Việt như tập, quán, những kiêng kỵ, những lời khuyên hoá giải
trong ngôi nhà của bạn,..
+ Môn loại: 133.3 / C102H
- Phòng Đọc: DL 17716
7/. TRẦN ĐOÀN. Phi tinh đẩu số / Trần Đoàn; Hồng Khánh biên soạn. - H. : Nxb.
Hội Nhà văn, 2018. - 2 tập; 24cm
T.1. - 264tr.
Tóm tắt: Sách giúp chúng ta có cái nhìn khác hơn về phong thuỷ, tướng số. Phong
thuỷ có vai trò rất to lớn, tuy nhiên nó chỉ hỗ trợ, có tác dụng cải biến chứ không thể làm
thay đổi hoàn toàn mệnh vận. Nó là nhân tố quyết định sự thành bại. Nếu phong thuỷ tốt
sẽ giúp giảm thiểu được tai hoạ khi vào vận xấu, giúp gia tăng sự thành công và may mắn
khi vào vận tốt.
+ Môn loại: 133.5 / PH300T
- Phòng Mượn: MH 10221
8/. LONG, JEFFREY. Sự sống bất tử = God and the afterlife: Khám phá chấn động
mới về đấng tạo hoá và một thế giới khác / Jeffrey Long, Paul Perry; Nguyễn Đức Nhật
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 229tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách ghi chép chi tiết về thượng đế, thiên đường, sự khải thị, sự phán xét
và địa ngục… được kể trực tiếp từ những người đứng trước “cửa tử”. Đồng thời, còn tập
hợp những minh chứng khoa học, cụ thể về thế giới tâm linh cho những ai quan tâm đến
đề tài này.
+ Môn loại: 133.9 / S550S
- Phòng Đọc: DV 56243
- Phòng Mượn: MH 10093-10094
9/. MCMANUS, CHRIS. Những bí ẩn của tay phải và tay trái = Right hand, left hand:
Nguồn gốc sự bất đối xứng trong não, cơ thể, nguyên tử và văn hoá / Chris McManus;
Phạm Văn Thiều, Phạm Thu Hằng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 697tr.;
21cm
Tóm tắt: Sách sử dụng nhiều nguồn khác nhau từ hội hoạ, điêu khắc, hành vi của
loài cá, nhận thức khoa học, thể thao, thói quen của các nhạc sĩ... để giải thích và minh hoạ
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về "trái-phải", một khái niệm quen thuộc và hiện diện gần như trong mọi mặt cuộc sống
của chúng ta.
+ Môn loại: 152.3 / NH556B
- Phòng Đọc: DV 56251
- Phòng Mượn: MH 10110-10111
10/. NGHỊ QUẾ. Yêu không tổn thương / Nghị Quế. - H. : Lao động, 2019. - 171tr. :
Tranh vẽ; 21cm
Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Quế
Tóm tắt: Kiến thức về những chuyển động trong tình yêu từ nhiều góc độ như sinh
học, tâm lý, xã hội, ngôn ngữ..., những quy luật chuyển động của các hormone cảm xúc và
cách ứng xử phù hợp trong mối quan hệ.
+ Môn loại: 152.4 / Y606KH
- Phòng Đọc: DV 56278
- Phòng Mượn: MH 10168-10169
11/. LYLE, LESLEY. Yoga cười - Cười để sống an vui và mạnh khoẻ / Lesley Lyle;
Vũ Bình Minh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 255tr.; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Laugh your way to happiness
Tóm tắt: Chia sẻ về cách cười có thể cải thiện sức khoẻ tinh thần và thể chất bao gồm
những bài tập đơn giản như cười trước gương, cười aloha, cười trong khi bơi, cười bất ngờ,
cười lặng lẽ, cười thành tràng súng máy...
+ Môn loại: 152.4 / Y609C
- Phòng Đọc: DV 56284
- Phòng Mượn: MH 10178-10179
12/. JAMES BIẾT TUỐT. Ở đời, quan trọng là biết nghĩ. Làm người, nhất định phải
tư duy : Tư duy tích cực, thành công đích thực / James Biết Tuốt; Oopsy. - H. : Thế giới,
2018. - 245tr.; 21cm
Tên sách tiếng Anh: How to change your mind and your life
Tóm tắt: Đưa ra những góc nhìn rất mới mẻ về tư duy - Tư duy bảo trì và tư duy phát
tán, và hướng dẫn bạn đọc suy nghĩ tích cực bằng cách luôn hướng đến giá trị trong mình
cũng như giá trị mình tạo dựng được, từ đó sẽ có được thành công.
+ Môn loại: 153.4 / Ơ460Đ
- Phòng Đọc: DV 56288
- Phòng Mượn: MH 10186-10187
13/. JOHN LẠC QUAN. Đơn giản lắm: Tôi đã chạm vào trái tim của tất cả mọi người
/ John lạc quan; Oopsy. - H. : Thế giới, 2018. - 160tr. : Minh hoạ; 19cm
Tên sách tiếng Nhật: 瞬で人を惹きっける秘訣
Tóm tắt: Chia sẻ 6 bí quyết để chạm đến trái tim mọi người: Biết đề nghị, biết lắng
nghe, biết từ chối, biết nói, biết cười và biết chia sẻ. Giúp nắm bắt tâm lí đối tượng giao
tiếp và có những ứng xử phù hợp mang lại hiệu quả cao trong quá trình giao tiếp.
+ Môn loại: 153.6 / Đ464GI
- Phòng Đọc: DV 56368
-3-

THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 06/ 2019

Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ

- Phòng Mượn: MH 10245-10246
14/. TERUYUKI YOSHIDA. Nói chuyện thú vị như người Nhật / Teruyuki Yoshida;
Nguyễn Phương Hoa dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 207tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách cung cấp kiến thức về những kĩ năng giao tiếp thực tế, thường thấy
trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, không giới hạn trong một ngành nghề nào.
+ Môn loại: 153.6 / N428CH
- Phòng Đọc: DV 56263
- Phòng Mượn: MH 10135-10136
15/. NGUYỄN CÔNG KHANH. Nghệ thuật hiểu thấu tâm lý người khác / Nguyễn
Công Khanh, Nguyễn Minh Đức. - H. : Thanh niên, 2017. - 228tr.; 19cm
Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp vận dụng những kiến thức tâm lí trong giao tiếp
ứng xử vào cuộc sống hàng ngày để giữ gìn hạnh phúc, tình yêu, hôn nhân gia đình nói
riêng và hoà hợp xã hội nói chung.
+ Môn loại: 153.6 / NGH250TH
- Phòng Đọc: DV 56287
- Phòng Mượn: MH 10184-10185
16/. ĐÀO THIÊN AN. Nhật kí tuổi teen - "Mẹ hãy buông tay để con được lớn!" :
Cẩm nang gỡ rối tâm tư tuổi teen dành cho cha mẹ / Đào Thiên An. - H. : Thông tin và
Truyền thông, 2019. - 111tr. : Hình vẽ; 17cm. - (Tủ sách Teen plus)
Tóm tắt: Gồm các câu chuyện giúp cha mẹ có cái nhìn gần gũi và tiệm cận những
nỗi niềm, tâm sự khó nói, khó tỏ rất nhiều tâm sự giấu kín của lứa tuổi teen như con muốn
tự đi xe đến trường, đi xem phim cùng bạn, tự chọn quần áo....
+ Môn loại: 155.5 / NH124K
- Phòng Mượn: MH 10248-10249
17/. ĐÀO THIÊN AN. Nhật kí tuổi teen - Vì mình là cô gái tuổi teen : Cẩm nang gỡ
rối tâm tư tuổi teen dành cho cha mẹ / Đào Thiên An. - H. : Thông tin và Truyền thông,
2019. - 127tr. : Hình vẽ; 17cm. - (Tủ sách Teen plus)
Tóm tắt: Gồm các câu chuyện giúp cha mẹ có cái nhìn gần gũi và tiệm cận với lứa
tuổi dậy thì của con gái: Khám phá tâm lí, những thay đổi, tâm sự giấu kín của cô gái tuổi
teen.
+ Môn loại: 155.5 / NH124K
- Phòng Mượn: MH 10250-10251
18/. TRẦN GIANG SƠN. Mỗi ngày một câu chuyện hay / Trần Giang Sơn, Trần Thị
Quyên biên soạn. - H. : Thanh niên, 2019. - 543tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách là một chiếc gương giúp bạn tự kiểm điểm lại bản thân, là một ngọn
đèn giúp bạn thắp sáng niềm tin vào ý nghĩa đích thực của cuộc sống, là một hạt giống
giúp bạn gieo trồng nên thói quen tốt, làm nền tảng giúp bạn hoàn thiện bản thân.
+ Môn loại: 158 / M452NG
- Phòng Mượn: MH 10201-10202
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19/. HISATSUGU ISHIDA. Ước nguyện trong lành ắt thành sự thật / Hisatsugu
Ishida; Hạnh Nguyễn dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 254tr. : Tranh vẽ; 20cm
Tóm tắt: Chia sẻ những bí quyết thấu hiểu bản thân, sống hoà hợp với vũ trụ để biến
ước mong thành sự thật.
+ Môn loại: 158 / Ư557NG
- Phòng Đọc: DV 56244
- Phòng Mượn: MH 10095-10096
20/. ARFEEN KHAN. Bạn có thể, bạn sẽ thành công. Đó là lựa chọn của bạn? = You
can, you will. It's your choice! : Một cách tiếp cận không - hề - ngớ - ngẩn để thay đổi cuộc
sống của bạn / Arfeen Khan; Nhóm Sóc Xanh dịch. - H. : Lao động, 2018. - 180tr. : Bảng;
21cm
Tóm tắt: Chỉ ra 7 chiến lược để đạt được thay đổi trong quá trình tiếp cận cuộc sống
để đạt được thành công và khác biệt nhanh nhất; hướng dẫn cách thức để tự hiểu bản thân,
thay đổi thái độ, tạo ra sự khác biệt và xác định con đường phía trước.
+ Môn loại: 158.1 / B105C
- Phòng Đọc: DV 56279
- Phòng Mượn: MH 10170-10171
21/. DONOVAN, JIM. Cuộc đời là do bạn quyết = Take charge of your destiny / Jim
Donovan; Thế Anh dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 150tr.; 21cm
Tóm tắt: Nội dung quyển sách nói về những trách nhiệm trong cuộc sống của mỗi
con người như trách nhiệm về lời nói với chính mình, chịu trách nhiệm với cảm xúc, ước
mơ của mình, chịu trách nhiệm với năng lực, khả năng tài chính và cả niềm tin khi thực
hiện kế hoạch,..
+ Môn loại: 158.1 / C514Đ
- Phòng Đọc: DV 56261
- Phòng Mượn: MH 10129-10130
22/. PHƯƠNG BÙI. Chạm vào định mệnh / Phương Bùi. - H. : Thanh niên, 2018. 231tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách là những câu chuyện và chia sẻ giản dị, đời thường của chính tác giả.
Mọi chi tiết trong sách dù nhỏ nhặt đều hàm chứa những ẩn ý và bài học, như một phần
của kế hoạch mang tên "định mệnh". Đây là cuốn sách đáng đọc, đáng ghi nhớ và đáng để
chia sẻ.
+ Môn loại: 158.1 / CH104V
- Phòng Đọc: DV 56281
- Phòng Mượn: MH 10174-10175
23/. HAY, LOUISE L.. Chữa lành nỗi đau = You can heal your life / Louise L. Hay;
Cẩm Xuân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 269tr. : Tranh
vẽ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách khơi dậy những năng lực thực sự đang tiềm ẩn bên trong bạn,
giúp bạn thoát khỏi những ám ảnh tiêu cực bấy lâu nay trong cuộc sống và biết cách yêu
thương chính mình để gieo những hạt giống hy vọng cho tương lai.
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+ Môn loại: 158.1 / CH551L
- Phòng Đọc: DV 56248
- Phòng Mượn: MH 10104-10105
24/. THÍCH NỮ NHUẬN BÌNH. Gieo mầm hạnh phúc / Thích Nữ Nhuận Bình. Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 221tr.; 21cm
Tóm tắt: Nội dung nói về những suy nghĩ trong cuộc sống của tác giả và cách chuyển
hoá những khổ đau thành những hạt giống thiện lành, hoan hỉ.
+ Môn loại: 158.1 / GI-205M
- Phòng Đọc: DV 56265
- Phòng Mượn: MH 10139-10140
25/. CANFIELD, JACK. Gieo niềm tin cuộc sống / Jack Canfield, Mark Victor
Hansen; First News biên dịch. - Tái bản lần thứ 7 có chỉnh sửa và bổ sung. - Tp. Hồ Chí
Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 141tr. : Ảnh; 21cm. - (Hạt giống tâm hồn)
Tên sách tiếng Anh: Chicken soup for the soul - Stories for a better world
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện ngắn ẩn chứa ý nghĩa sự chia sẻ, động viên,
truyền cảm hứng, điểm tựa của tinh thần và niềm tin cuộc sống.
+ Môn loại: 158.1 / GI-205N
- Phòng Đọc: DV 56273
- Phòng Mượn: MH 10155-10156
26/. CÁ CHÉP. Hạnh phúc không do trời định / Cá Chép. - H. : Thế giới, 2018. 219tr.; 20cm. - (Tủ sách Sống khác)
Tên thật tác giả: Phạm Đinh Phương Đông
Tóm tắt: Chia sẻ những kinh nghiệm của tác giả thông qua việc tư vấn tâm lý và số
mệnh trong nhiều năm, từ đó giúp bạn tự tin nắm giữ số mệnh của mình và tìm thấy hạnh
phúc, bình an trong cuộc sống.
+ Môn loại: 158.1 / H107PH
- Phòng Đọc: DV 56293
- Phòng Mượn: MH 10196-10197
27/. Kì quặc để tự tin = Be confident : Những trò kì quặc tháo gỡ mọi vướng mắc của
tuổi trẻ / Oopsy. - H. : Thế giới, 2018. - 287r.; 20cm
Tóm tắt: Chia sẻ kinh nghiệm và dạy bạn cách để thật sự tự tin đích thực, sự vững
vàng và tin tưởng vào chính mình, gạt bỏ đi những nỗi sợ hãi, lo âu...
+ Môn loại: 158.1 / K300QU
- Phòng Đọc: DV 56289
- Phòng Mượn: MH 10188-10189
28/. VŨ PHI YẾN. Mô hình xoắn động : Gien tinh thần hay sự thật về tâm lý con
người / Vũ Phi Yến. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 340tr.; 21cm
Tóm tắt: Gợi ý cách phân tích và hỗ trợ tạo những thay đổi tích cực ở rất nhiều đối
tượng khác nhau, những ứng dụng tương tác thực tế, nhằm làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.
+ Môn loại: 158.1 / M450H
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- Phòng Đọc: DV 56286
- Phòng Mượn: MH 10182-10183
29/. ROBINSON, BRYAN. Nghệ thuật sống tự tin : 10 bí quyết thực sự làm thay đổi
cuộc đời bạn / Bryan Robinson; Biên dịch: Thanh Thảo, An Bình. - Tái bản lần thứ 6. Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 271tr. : Hình vẽ, ảnh; 21cm
Tên sách tiếng Anh: The art of confident living
Tóm tắt: Những bí quyết giúp bạn sống mạnh mẽ, tự tin thoát khỏi những đau khổ,
buồn phiền để đạt được sự mạnh mẽ, tự tin và thành công trong cuộc sống.
+ Môn loại: 158.1 / NGH250TH
- Phòng Đọc: DV 56272
- Phòng Mượn: MH 10153-10154
30/. SANDBERG, SHERYL. Phương án B = Option B : Đối mặt nghịch cảnh, rèn
tính kiên cường, và tìm lại niềm vui / Sheryl Sandberg, Adam Grant; Trần Thị Ngân Tuyền
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 322tr.; 20cm
Tóm tắt: Quyển sách kể về những nỗi đau của tác giả và cách họ rèn luyện tính kiên
cường trong cuộc sống của bản thân, không khuất phục trước những nỗi đau, mất mát, thất
bại...
+ Môn loại: 158.1 / PH561A
- Phòng Đọc: DV 56291
- Phòng Mượn: MH 10192-10193
31/. CANFIELD, JACK. Quà tặng tinh thần dành cho cuộc sống / Jack Canfield,
Mark Victor Hansen ; First News biên dịch. - Tái bản lần thứ 5 có chỉnh sửa bổ sung. - Tp.
Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 165tr. : Ảnh; 21cm. - (Hạt giống tâm
hồn)
Tên sách tiếng Anh: Chicken soup for the unsinkable soul
Tóm tắt: Sách đưa ra những lời khuyên bổ ích giúp các bạn nhận ra giá trị đích thực
của cuộc sống, của chính bản thân mình, đồng thời có thể định hướng con đường tiến về
phía trước.
+ Môn loại: 158.1 / QU100T
- Phòng Đọc: DV 56274
- Phòng Mượn: MH 10157-10158
32/. MAXWELL, JOHN C.. Quyền chọn là ở bạn = The choice is yours / John C.
Maxwell; Nguyễn Tư Duy Khiêm dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh,
2019. - 189tr; 21cm
Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên chân thành, ý nghĩa về các mặt của cuộc sống
như: thái độ, tính cách, sự can đảm, yêu thương, đam mê... và những kết quả bạn có thể
đạt được nếu thực hiện lựa chọn đó.
+ Môn loại: 158.1 / QU527CH
- Phòng Đọc: DV 56242
- Phòng Mượn: MH 10091-10092
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33/. LOCATELLI, MARINE. Tâm bình khí hoà cả nhà cùng học : 50 ứng dụng thiền
trong nuôi dạy con cái / Marine Locatelli, Catherine Lannoy; Trần Thị Khánh Vân dịch. H. : Thanh niên, 2018. - 123tr.; 21cm. - (Tủ sách Ươm mầm)
Tóm tắt: Giới thiệu các bài học, bài thực hành ứng dụng thiền trong nuôi dạy con cái
dành cho các bậc cha mẹ để cuộc sống gia đình hiện đại thêm an yên và thư thái.
+ Môn loại: 158.1 / T120B
- Phòng Đọc: DV 56245
- Phòng Mượn: MH 10097-10098
34/. KRISHNAMURTI, J.. Bạn đang nghịch gì với đời mình ? / J. Krishnamurti;
Huỳnh Hiếu Thuận dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Hồng Đức, 2019. - 301tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách là những suy nghĩ của tác giả về những vấn đề trong cuộc sống của
các bạn trẻ, là những ý kiến đóng góp độc đáo và chân thực nhất cho tư tưởng giáo dục thế
kỷ 21. Những điều mà ông cố gắng truyền tải không can dự gì đến triết lý cuộc đời, chúng
là nghệ thuật khám phá cả thế giới bên ngoài lẫn những suy nghĩ và hành vi bên trong mỗi
chúng ta, là sự hiểu biết về tâm trí và trái tim, cũng như về tính toàn thể, vẹn tròn của cuộc
sống.
+ Môn loại: 158.2 / B105Đ
- Phòng Đọc: DV 56247
- Phòng Mượn: MH 10102-10103
35/. HOÀNG XUÂN VIỆT. Thất nhân tâm / Hoàng Xuân Việt. - H. : Thanh niên,
2018. - 379tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách chứa đựng những nguyên tắc được mổ xẻ các khía cạnh tâm lí xử thế
đa dạng, đa diện không phải theo lối bài học dạy thi cử ở trường học về khoa giao tế sách
vở, khô cứng mà theo tâm lí xử thế hiện thực xảy ra hằng ngày giữa người với người muôn
mặt trong xã hội ngày nay.
+ Môn loại: 158.2 / TH124NH
- Phòng Đọc: DV 56285
- Phòng Mượn: MH 10180-10181
36/. TRƯƠNG VĨ VÂN. Ứng xử thông minh, lập trình sự nghiệp : Những bài học
không thể không biết nơi công sở / Trương Vĩ Vân; Mai Mei dịch. - H. : Thanh niên, 2019.
- 279tr.; 23cm
Tóm tắt: Sách đề cập đến kĩ năng giao tiếp một cách rõ ràng và dễ hiểu, khiến bạn
đọc có thể dễ dàng nắm bắt được những kĩ xảo và chiến lược trong giao tiếp xã hội, để mỗi
người khi gặp bất cứ điều gì khó khăn, đều có thể vận dụng và vượt qua khó khăn đó trở
thành người được mọi người yêu quý.
+ Môn loại: 158.7 / Ư556X
- Phòng Đọc: DL 17695
- Phòng Mượn: MH 10227-10228
37/. KRISHNAMURTI, J.. Tự do vượt trên sự hiểu biết = Freedom from the known
/ J. Krishnamurti; Hoàng Tuấn dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 143tr.; 21cm
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Tóm tắt: Cuốn sách dẫn nhập lý tưởng nhất để khám phá về những tư tưởng và thông
điệp giá trị từ tác giả. Đồng thời, giúp ta khám phá cái trở lực, chướng ngại khiến tâm trí
không đạt đến tình trạng thiền định.
+ Môn loại: 170 / T550D
- Phòng Đọc: DV 56241
- Phòng Mượn: MH 10089-10090
38/. SHRIVER, MARIA. Sống một cuộc đời đáng sống / Maria Shriver; Trần Thị
Hương Lan dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 276tr.; 20cm
Tóm tắt: Quyển sách này chỉ nhằm một mục đích: Khích lệ bạn suy nghĩ về những
thứ giá trị, tạo dựng nên cuộc đời đáng sống. Chỉ cho bạn mà thôi. Bởi vì chỉ có duy nhất
bạn là bạn, và bạn chỉ có một cuộc đời. Hãy vun đắp cho đời bạn trở nên tươi đẹp và đầy
ý nghĩa
+ Môn loại: 170 / S455M
- Phòng Đọc: DV 56277
- Phòng Mượn: MH 10166-10167
39/. NGUYỄN KHẮC KHOÁI. Đạo đức gia đình / Nguyễn Khắc Khoái. - H. : Thanh
niên, 2018. - 271tr.; 21cm
Tóm tắt: Gồm nhiều bài viết tâm huyết của tác giả trong việc giáo dục gia đình, đặc
biết là lớp thanh thiếu niên, không để họ sa đà vào các trò chơi bạo lực, phim sex và những
trò chơi vô bổ khác. Gia đình, trường học và xã hội phối hợp chặt chẽ giáo dục lớp trẻ trở
thành công dân có đạo đức tốt, làm người có ích cho gia đình, xã hội.
+ Môn loại: 173 / Đ108Đ
- Phòng Đọc: DV 56280
- Phòng Mượn: MH 10172-10173
40/. Ánh lửa tình bạn / Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Kimberly Kirberger... ;
First News biên dịch. - Tái bản lần thứ 7 có chỉnh sửa và bổ sung. -Tp. Hồ Chí Minh: Tổng
hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 173tr. : Ảnh; 21cm. - (Hạt giống tâm hồn)
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện sâu sắc và ý nghĩa về tình bạn.
+ Môn loại: 177 / A107L
- Phòng Đọc: DV 56275
- Phòng Mượn: MH 10159-10160
41/. NGUYỄN DUY CẦN. Toàn chân triết luận / Thu Giang Nguyễn Duy Cần. - In
lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 210tr.; 19cm. - (Tủ sách triết học phương
Đông)
Tóm tắt: Trình bày suy niệm, đúc kết của tác giả về các nội dung triết lí trong tư
tưởng triết học phương Đông như: Sơ luận về quan niệm đạo, quan niệm về con người,
vạn vật, những vấn đề về nhân sinh, phân biệt hành vi bản ngã và nhân tính, nhân đạo và
thiên đạo, tương quan và tuyệt đối, bản ngã biện chứng...
+ Môn loại: 181 / T406CH
- Phòng Đọc: DV 56361
- Phòng Mượn: MH 10231-10232
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42/. NGUYỄN DUY CẦN. Thanh Dạ Văn Chung / Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 92tr.; 19cm. - (Tủ sách triết học phương Đông)
Tóm tắt: Tác phẩm là tiếng nói trong thâm tâm một người cố vượt ra khỏi cái làn
không khí nặng nề của các học phái, tôn giáo, luân lý để tìm cái lẽ thực của sự đời một
cách không thiên lệch.
+ Môn loại: 181 / TH107D
- Phòng Đọc: DV 56362
- Phòng Mượn: MH 10233-10234
43/. LÃO TỬ. Đạo đức kinh / Lão Tử; Vũ Thế Ngọc dịch. - H. : Thế giới, 2018. 267tr.; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về Lão Tử và tác phẩm "Đạo đức kinh". Luận giải về
"đạo" theo quan điểm của ông cũng như về lối sống cao thượng và thuật lãnh đạo chỉ huy
cho tầng lớp lãnh đạo phong kiến xưa.
+ Môn loại: 181 / Đ108Đ
- Phòng Đọc: DV 56264
- Phòng Mượn: MH 10137-10138
44/. HUỲNH CÔNG BÁ. Tư tưởng Việt Nam / Huỳnh Công Bá. - Tái bản lần thứ 1.
- Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2019. - 1103tr. : Bảng; 24cm
Tóm tắt: Trình bày về đối tượng nghiên cứu môn lịch sử tư tưởng Việt Nam. Cơ sở
hình thành, đặc điểm, khởi nguyên và cốt lõi tư tưởng Việt Nam. Tổng quan về tư tưởng
triết học, chính trị và tôn giáo.
+ Môn loại: 181 / T550T
- Phòng Đọc: DL 17697
200. TÔN GIÁO:
45/. Tôn giáo - Khái lược những tư tưởng lớn / Shulamit Ambalu, Michael Coogan,
Andrew Stobart, Mel Thompson...; Nguyễn Minh dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 352tr.; 24cm
Tóm tắt: Sách là tập hợp những bài viết ngắn gọn hàm súc giải thích rõ những điều
khó hiểu, những sơ đồ từng bước một giúp làm sáng tỏ những giáo lí trọng tâm và những
hình ảnh minh hoạ dí dỏm giúp chúng ta suy tư với nhận thức về tôn giáo của mình.
+ Môn loại: 200 / T454GI
- Phòng Đọc: DL 17643
46/. JEFFRESS, ROBERT. Bí quyết thành công của Solomon : 10 chìa khoá mở cánh
cửa thành công phi thường / Robert Jeffress; Ngọc Tuấn dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. 247tr.; 21cm. - (Tủ sách kỹ năng sống)
Tóm tắt: Qua 10 nguyên tắc của Solomon trong sách, sẽ giúp bạn có thể thành công
trong mọi khía cạnh của cuộc sống: Tài chính, nghề nghiệp, quan hệ, thiết lập mục tiêu,
kiểm soát cơn giận, nuôi dạy con, đời sống vợ chồng, xử lý thất bại, phản ứng tích cực
trước lời chỉ trích và nhiều thứ khác nữa.
+ Môn loại: 248.4 / B300QU
- Phòng Đọc: DV 56262
- Phòng Mượn: MH 10133-10134
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47/. LÝ CƯ MINH. Mật Tông - Nhập môn tu học : Lý Cư Minh; Viết Thu dịch / Tái
bản lần 1. - H. : Hồng Đức, 2019. - 287tr.; 21cm
Tóm tắt: Tác phẩm Mật Tông là một phương pháp tu tập thần bí trong Phật giáo.
Phương pháp này là những tác nhân cho người tu tập bước vào hành trình tu luyện, cùng
với sự trợ giúp của "thần lực" - cũng là mạng lưới nhân duyên trải khắp vũ trụ, trải khắp
không gian và thời gian sống của con người.
+ Môn loại: 294.3 / M124T
- Phòng Mượn: MH 10131-10132
48/. TRẦN HUY MINH PHƯƠNG. Một hơi thở một đời người / Trần Huy Minh
Phương. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 168tr.; 21cm
Tóm tắt: Ghi lại các suy nghĩ, trải nghiệm của tác giả về công cuộc hoằng dương
chánh pháp trong đạo Phật cũng như quá trình tuân thủ, áp dụng giáo lí chỉ dạy của Đức
Phật vào cuộc sống bản thân và gia đình.
+ Môn loại: 294.3 / M458H
- Phòng Đọc: DV 56256
- Phòng Mượn: MH 10118-10119
49/. QUÁN NHƯ. Trao gởi nhân duyên / Quán Như sưu tầm và biên dịch. - Tp. Hồ
Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 226tr.; 21cm
Tóm tắt: Sống trên đời khó hay dễ ? Hơn thua, toan tính, mong cầu, lo sợ...! Ngước
lên nhìn những vì sao trên bầu trời, mỗi người đều thấy bản thân nhỏ bé. Cúi xuống nhìn
vào tâm mình, lại thấy trong đời chỉ cần hạnh phúc, bình yên. Vật đổi sao dời, cuối cùng
muốn nắm nhất trong tay cũng chỉ là thiện lành nhân duyên.
+ Môn loại: 294.3 / TR108G
- Phòng Đọc: DV 56266
- Phòng Mượn: MH 10141-10142
50/. BRAHM, AJAHN. Hạnh phúc đến từ sự biến mất / Ajahn Brahm; Trần Thị
Hương Lan dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 213tr.; 21cm
Tên sách tiếng Anh: The art of disappearing
Tóm tắt: Gồm những triết lý sâu sắc được tác giả ghi lại cùng những chia sẻ về các
vấn đề mà thiền sinh thường đối mặt trong quá trình thiền định thông qua những trải
nghiệm cũng như chứng ngộ của mình, tác giả không chỉ giúp các thiền sinh vượt qua
những trở ngại, học cách trừ bỏ cơn gió ngược, những mong đợi sai lầm và đi theo con
đường giác ngộ của Đức Phật.
+ Môn loại: 294.3 / H107PH
- Phòng Đọc: DV 56249
- Phòng Mượn: MH 10106-10107
51/. TINH VÂN. Pháp môn hạnh phúc : Tinh thần / Tinh Vân; Nguyễn Phố dịch. H. : Lao động, 2018. - 265tr.; 19cm
Tên sách tiếng Trung: 寬心: 星云大师 的人生幸福课
Tóm tắt: Gồm nhiều bài nói đi sâu phân tích, giảng giải đạo lí Phật giáo giúp chúng
ta tự thấu hiểu về đời sống tinh thần của mình, áp dụng những triết lí nhân sinh dưới quan
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điểm nhà Phật để tẩy trừ phiền não, từ bỏ tham, sân, si, tu tập hành thiện, tìm thấy niềm
vui an lạc, thanh tịnh.
+ Môn loại: 294.3 / PH109M
- Phòng Đọc: DV 56367
- Phòng Mượn: MH 10243-10244
52/. TINH VÂN. Pháp môn hạnh phúc : Gia đình / Tinh Vân ; Nguyễn Phố dịch. - H.
: Lao động, 2018. - 265tr.; 19cm
Tên sách tiếng Trung: 寬心: 星云大师 的人生幸福课
Tóm tắt: Gồm nhiều bài nói đi sâu phân tích, giảng giải đạo lí Phật giáo giúp chúng
ta tự thấu hiểu về tình yêu, cách duy trì, chăm sóc tình yêu bền vững; trân quý giá trị gia
đình, những điều cha mẹ cần dạy con, điều kiện giáo dục giúp con trưởng thành vững mạnh
và cách cư xử thông minh đối với vấn đề thường gặp để tìm kiếm hạnh phúc.
+ Môn loại: 294.3 / PH109M
- Phòng Đọc: DV 56365
- Phòng Mượn: MH 10239-10240
300. KHOA HỌC XÃ HỘI:
53/. NGUYỄN BÁ TRINH. Triết học hội tụ : Về xu thế tiến hoá của các hệ thống tự
nhiên và xã hội / Nguyễn Bá Trinh. - H. : Khoa học xã hội, 2019. - 415tr. : Minh hoạ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày sự liên quan giữa khoa học và mô hình tư duy xã hội thông qua
các thuyết cơ giới, thuyết tiến hoá, thuyết nhiệt động học, thuyết hệ thống, thuyết cấu trúc
tiêu tán. Trình bày chi tiết về thuyết ngưng tụ vật chất, thuyết hội tụ xã hội, thuyết tri thức
và hội tụ xã hội, thuyết ICC, thuyết bất đối xứng, thuyết Domain, thuyết siêu liên hợp
CEKE, thuyết chết nhiệt phi Clausius.
+ Môn loại: 300.1 / TR308H
- Phòng Đọc: DV 56068
- Phòng Mượn: MA 20528-20529
54/. LÊ NGUYỆT MINH. Chiến lược luyện thi THPT - Bộ đề thi trắc nghiệm môn
Khoa học xã hội / Lê Nguyệt Minh chủ biên, Nguyễn Thanh Lâm, Nguyễn Phương Khánh,
Nguyễn Tú Phương. - Tái bản lần thứ 2, có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Đại học Quốc gia Hà
Nội, 2019. - 211tr. : Bảng, biểu đồ; 26cm
+ Môn loại: 300.76 / CH305L
- Phòng Mượn: MA 20779
55/. HEATH, CHIP. Thay đổi = Switch : Bí quyết thay đổi khi thay đổi trở nên khó
khăn / Chip Heath, Dan Heath; Vương Mộc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. 332tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách nói về những điểm đáng ngạc nhiên về sự thay đổi tư duy của những
người quản lý; nhằm tạo ra thay đổi tích cực cho công việc và cuộc sống. Qua đó, sách
giúp bạn đọc hiểu về khái niệm thay đổi bản thân như là một tác nhân thay đổi để củng cố
niềm tin của bạn về khả năng thích ứng cũng như xử lý các tác động của thay đổi trong bất
kỳ hoàn cảnh nào…
+ Môn loại: 303.4 / TH112Đ
- Phòng Đọc: DV 56282
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- Phòng Mượn: MA 20711-20712
56/. HEIMANS, JEREMY. Quyền lực mới : Tương lai thế giới sẽ được định hình
như thế nào? / Jeremy Heimans, Henry Timms ; Huỳnh Hữu Tài dịch. - Tp. Hồ Chí Minh:
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 342tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm
Tên sách nguyên bản: New power - How power works in our hyperconnected world
and how to make it work for you
Tóm tắt: Mô tả sự đối đầu quyết liệt giữa quyền lực mới với quyền lực cũ. Dựa trên
những kinh nghiệm của chính các tác giả trong việc tạo dựng các mô hình quyền lực mới,
tác giả không chỉ bao quát các vấn đề quản trị nhân sự, hiệu quả của mạng xã hội mà còn
đặt câu ra những câu hỏi nhân văn về chính chúng ta: chúng ta đang ở đâu, có trách nhiệm
gì đối với việc xây dựng một công ty, cộng đồng, đất nước, thế giới ngày càng tốt đẹp
hơn...
+ Môn loại: 303.48 / QU603L
- Phòng Đọc: DL 17632
- Phòng Mượn: MA 20770
57/. MIRRISON, TONI. Nguồn gốc của ngoại tộc: Tiểu luận / Toni Morrison;
Nguyễn Tiến Văn dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 174tr.; 21cm. - (Tao Đàn. Tủ sách
Nobel văn chương)
Dịch từ nguyên tác tiếng Anh: The origin of others
Tóm tắt: Tác giả lý giải về các chủ đề đang rất thời sự và ngày càng thống trị chính
trị quốc gia trên thế giới: Chủng tộc, căn tính, sợ hãi, biên giới, di dân, toàn cầu hoá và chủ
nghĩa dân tộc, mong muốn thuộc về... "Chủng tộc là một ý niệm, không phải một thực tế".
Sự phi nhân hoá bằng chủ nghĩa chủng tộc không chỉ thuần mang tính biểu tượng, nó vạch
ra những đường biên của quyền lực và như Toni Morrison đã nói nguồn gốc của ngoại tộc
không viết về sự khác biệt chủng tộc mà là cuốn sách viết về khả năng và trách nhiệm của
văn chương với một chủng tộc duy nhất: chủng tộc người.
+ Môn loại: 305.8 / NG517G
- Phòng Đọc: DV 56127
- Phòng Mượn: MA 20643-20644
58/. Các dân tộc Tây Nguyên / Nguyễn Văn Kự, Lưu Hùng, Lương Thanh Sơn, Lê
Văn Thao. - H. : Thế giới, 2019. - 256tr. : Hình vẽ, ảnh màu; 26cm
Tóm tắt: Giới thiệu hình ảnh, tư liệu có chú thích dưới các bức ảnh về các 11 dân tộc
sinh sống trên vùng đất Tây Nguyên, diện mạo văn hoá cùng sự vận động cuộc sống ở các
buôn làng, cộng đồng tộc người cả trước kia và ngày nay, cả cổ truyền và hiện đại.
+ Môn loại: 305.89593 / C101D
- Phòng Tra cứu: TC 4423
59/. Hệ giá trị văn hoá và con người Việt Nam / Nguyễn Ngọc Thiện, Từ Thị Loan,
Hoàng Chí Bảo... ; Từ Thị Loan tuyển chọn. - H. : Văn hoá dân tộc, 2018. - 698tr. : Bảng,
sơ đồ; 21cm
ĐTTS ghi: Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam
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Tóm tắt: Gồm nhiều bài nghiên cứu theo các chủ đề về văn hoá, con người, gia đình,
thế hệ trẻ Việt Nam. Phân tích những biến động và xác định hệ giá trị văn hoá của đất nước
trong bối cảnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế hiện nay.
+ Môn loại: 306.09597 / H250GI
- Phòng Đọc: DV 56132
- Phòng Mượn: MA 20651-20652
60/. NGUYỄN TRI NGUYÊN. Văn hoá học - Khoa học văn hoá / Nguyễn Tri
Nguyên. - H. : Văn hoá dân tộc, 2018. - 399tr.; 21cm
Tóm tắt: Trình bày lí thuyết cơ bản về văn hoá học; các cách tiếp cận văn hoá từ tư
tưởng danh nhân, địa văn hoá, kí ức văn hoá. Những vấn đề về biến đổi văn hoá, bảo tồn,
phát huy giá trị di sản văn hoá và đời sống văn hoá hiện nay.
+ Môn loại: 306.09597 / V115H
- Phòng Đọc: DV 56145
- Phòng Mượn: MA 20682-20683
61/. NGÔ VĂN LỆ. Hoạt động thương hồ ở vùng đồng bằng sông Cửu Long: Truyền
thống và biến đổi / Chủ biên : Ngô Văn Lệ, Ngô Thị Phương Lan, Huỳnh Ngọc Thu. - H.:
Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2018. - 319tr. : Minh hoạ; 21cm
Tóm tắt: Tổng quan về Đồng bằng Sông Cửu Long, phương thức hoạt động thương
hồ và đặc điểm hoạt động của các cộng đồng điển hình ở Đồng bằng Sông Cửu Long, đặc
trưng đời sống kinh tế, văn hoá - xã hội của cộng đồng thương hồ và hoạt động thương hồ
ở Đồng bằng Sông Cửu Long trong bối cảnh hiện nay.
+ Môn loại: 306.3095978 / H411Đ
- Phòng Địa chí: DC 2695
62/. PEREL, ESTHER. Nội tình của ngoại tình / Esther Perel; Nhã Thư, Trung Uyên
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 425tr.; 21cm
Tên sách tiếng Anh: The state of affairs
Tóm tắt: Sách này không chỉ nói về chuyện ngoại tình mà còn về rất nhiều khía cạnh
khác. Một mối quan hệ bất chính dạy chúng ta rất nhiều thứ về hôn nhân như những gì
chúng ta kỳ vọng, những gì chúng ta cảm thấy mình xứng đáng phải có trong cuộc hôn
nhân.
+ Môn loại: 306.73 / N452T
- Phòng Đọc: DV 56105
63/. Bách khoa tri thức gia đình / Tăng Bình, Ái Phương tuyển chọn. - H. : Hồng Đức,
2019. - 415tr.; 27cm
Tóm tắt: Kiến thức về: Nhân thân, hôn nhân và gia đình, quyền và nghĩa vụ về hôn
nhân, thừa kế, bình đẳng giới, xử lý bạo lực gia đình, quyên, bổn phận của trẻ em,..
+ Môn loại: 306.8 / B102KH
- Phòng Đọc: DL 17717
64/. PURVES, LIBBY. Hoàn hảo cũng được, không hoàn hảo cũng được: Gia đình
mình hoà hợp là được / Libby Purves; Hoàng Phương Thuý dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. –
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330tr.; 19cm
Tóm tắt: Bằng trải nghiệm thực tế, tác giả chia sẻ những bài học thiết thực về vai trò
của người cha - người mẹ, mối quan hệ giữa người vợ và người chồng, phụ huynh và con
cái, giữa các thành viên trong đại gia đình, việc thiết lập và duy trì các quy định trong tổ
ấm...Bạn sẽ được bật cười, được cay mắt, được gật gù với những câu chuyện"Sao giống
nhà mình vậy" và trên hết, được yên tâm rằng gia đình hoàn hảo vốn chẳng tồn tại. Sau tất
cả, điều chúng ta cần chỉ là một gia đình êm ấm, yên vui.
+ Môn loại: 306.85 / H406H
- Phòng Đọc: DV 56357
- Phòng Mượn: MA 20852-20853
65/. LUI, ELAINE. Gà Quang Quác dạy con thành đạt : Cách dạy con của một bà mẹ
biết tuốt / Elaine Lui; Vũ Hương Nam dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 319tr.;
21cm
Tóm tắt: Quyển sách là tập ghi chép về các lời khuyên, lời cảnh báo khó ngờ nhất,
khó đỡ nhất nhưng cũng chứa nhiều yêu thương nhất mà người mẹ dành cho con gái.
+ Môn loại: 306.874 / G100QU
- Phòng Đọc: DV 56112
- Phòng Mượn: MA 20618-20619
310. KHOA HỌC THỐNG KÊ:
66/. DODGE, YADOLAH. Từ điển các thuật ngữ thống kê Oxford / Yadolah Dodge
chủ biên; Tô Cẩm Tú dịch ; Hiệu đính: Trần Mạnh Cường, Phạm Đình Tùng. - H. : Đại
học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 589tr.; 24cm. - (Tủ sách VIASM)
Tóm tắt: Đưa ra định nghĩa cho gần 3550 thuật ngữ về thống kê được sắp xếp theo
thứ tự chữ cái.
+ Môn loại: 310.03 / T550Đ
- Phòng Tra cứu: TC 4428
67/. Tư tưởng chính trị "Dân là gốc" trong lịch sử Việt Nam / Lê Văn Thắng, Nguyễn
Văn Tuân chủ biên, Dương Quang Điện.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2018. 358tr.; 24cm
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về tư tưởng chính trị "dân là gốc" trong
công cuộc giữ nước cùng những nội dung cơ bản của tư tưởng chính trị này qua các giai
đoạn lịch sử nước ta: Trong công cuộc giữ nước từ thời Văn lang - Âu Lạc đến thế kỷ X
và từ thế kỷ X đến năm 1858, trong thời kỳ chống thực dân Pháp (1858 - 1945), trong thời
kỳ chống đế quốc Mỹ (1954 - 1975), giai đoạn hậu chiến tranh (1975 - 1986) cũng như
trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế (1986 - 2016).
+ Môn loại: 320.509597 / T550T
- Phòng Đọc: DL 17633
- Phòng Mượn: MA 20769
68/. Xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp
hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế = Proceedings of international conference:
Buiding an enabling, integrity government in the process of accelerating the national
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industrialization and modernization, international integration : Kỷ yếu Hội thảo khoa học
quốc tế / Triệu Văn Cường, Đặng Xuân Hoan, Lương Thanh Cường.... - H. : Chính trị
Quốc gia - Sự thật, 2018. - 2 tập; 24cm
Học viện Hành chính Quốc gia, Việt Nam. Học viện Hành chính vùng Metz, Cộng
hoà Pháp. Viện Kinh tế Việt Nam
T.1. - 1366tr.
Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận, bài nghiên cứu về các vấn đề: Cách tiếp cận về
Chính phủ kiến tạo trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; đánh giá quá
trình xây dựng Chính phủ kiến tạo ở Việt Nam trong giai đoạn vừa qua; luận giải về cơ sở
tạo nên những kết quả và khó khăn trong quá trình này; phân tích và làm rõ những thách
thức để xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính...
+ Môn loại: 321.009597 / X126D
- Phòng Đọc: DL 17638
69/. Xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp
hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế = Proceedings of international conference:
Buiding an enabling, integrity government in the process of accelerating the national
industrialization and modernization, international integration : Kỷ yếu Hội thảo khoa học
quốc tế / Nguyen Van Thanh, Trần Đình Thiên, Phạm Sỹ An.... - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 2 tập; 24cm
Học viện Hành chính Quốc gia, Việt Nam. Học viện Hành chính vùng Metz, Cộng
hoà Pháp. Viện Kinh tế Việt Nam
T.2. - 1131tr.
Tóm tắt: Gồm các bài tham luận, nghiên cứu của các học giả trong nước và quốc tế
về một số nhóm vấn đề như: cách tiếp cận về Chính phủ kiến tạo trong quá trình xây dựng
nền hành chính nhà nước phát triển, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và
hội nhập quốc tế, nâng cao sức cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp.
+ Môn loại: 321.009597 / X126D
- Phòng Đọc: DL 17639
70/. Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên & thực hiện Nghị
quyết Trung ương 8 khoá XII / Bích Phương hệ thống. - H. : Thế giới, 2018. - 367tr.; 27cm
Tóm tắt: Trình bày các văn kiện của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khoá XII; quy định trách nghiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; hướng dẫn kiểm
điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể,
cá nhân trong hệ thống chính trị và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp...
+ Môn loại: 324.259707 / QU600Đ
- Phòng Đọc: DL 17714
71/. Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946 - 1975 / Bùi Văn Thạch,
Hoàng Anh Tuấn, Phạm Chí Thành, Nguyễn Ngọc Hà. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật,
2018. - 18 tập; 24cm
ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn phòng
T.2 : 1950. - 1064tr.
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Tóm tắt: Văn kiện tập trung phân tích sâu sắc, toàn diện diễn biến cuộc đấu tranh
của quân và dân ta trên chiến trường Nam Bộ. Đồng thời, chỉ rõ âm mưu, các hoạt động
của Pháp và nguỵ quyền trong việc ra sức phá hoại kế hoạch tổng phản công của ta, khẳng
định đường lối đúng đắn của Đảng.
+ Môn loại: 324.2597075 / V115K
- Phòng Đọc: DL 17696
72/. Gián điệp hai mang / Nguyễn Quốc Tuấn tuyển chọn, biên soạn. - H. : Thanh
niên, 2019. - 302tr.; 21cm
Tóm tắt: Viết về hoạt động của các gián điệp hai mang nổi tiếng thế giới như: Mata
Hari - Vũ nữ hay điệp viên quyến rũ nhất thời đại; "Người hùng" của cơ quan mật vụ phủ
tổng tống VNCH lại là Thiếu tướng AHLLVT Đặng Trần Đức (Ba Quốc); những nữ điệp
viên quyến rũ nhất hành tinh như: Margaret Kemble Gage (1734-1824), Isabella Marie
Boyd (1844-1900), Josephine Baker (1906-1975), Nancy Wake (1912-2011)....
+ Môn loại: 327.12 / GI-105Đ
- Phòng Đọc: DV 56152
- Phòng Mượn: MA 20696
73/. Nữ gián điệp thần bí / Quốc Tuấn tuyển chọn, biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2019.
- 294tr.; 21cm
Tóm tắt: Cuộc đời và sự nghiệp của những nữ gián điệp nổi tiếng của Việt Nam và
thế giới đã hy sinh thầm lặng và âm thầm đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo
vệ nền độc lập và hoà bình của đất nước.
+ Môn loại: 327.12 / N550GI
- Phòng Đọc: DV 56153
- Phòng Mượn: MA 20697-20698
74/. LÊ LÊNA. Vai trò của ASEAN trong hợp tác an ninh - chính trị Đông Á : Sách
chuyên khảo / Lê Lêna. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 171tr. : Hình vẽ, bảng;
24cm. - (Tủ sách khoa học)
Tóm tắt: Trình bày lý thuyết về vai trò của chủ thể trong quan hệ quốc tế; phân tích
quá trình chuyển biến vai trò của ASEAN trong hợp tác an ninh - chính trị Đông Á từ sau
năm 1991 đến năm 2015; đánh giá vai trò của ASEAN trong hợp tác an ninh - chính trị
Đông Á từ sau năm 1991 đến năm 2015.
+ Môn loại: 327.5905 / V103TR
- Phòng Đọc: DL 17628
- Phòng Mượn: MA 20761-20762
75/. TRẦN XUÂN HIỆP. 50 năm quan hệ Việt Nam - Campuchia: Thành tựu và triển
vọng / Trần Xuân Hiệp. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2018. - 302tr.; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu những thành tựu của quan hệ Việt Nam - Campuchia ở thời kỳ
sau chiến tranh lạnh. Bên cạnh đó, tác giả cũng mạnh dạn nhìn vào những hạn chế, những
vấn đề đang cản trở sự phát triển quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới.
+ Môn loại: 327.5970596 / N114M
- Phòng Đọc: DV 56066
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- Phòng Mượn: MA 20525
76/. BREMMER, IAN. Siêu cường : Ba lựa chọn về vai trò của Hoa Kỳ đối với Thế
giới / Ian Bremmer; Phạm Trang Nhung dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 350tr.;
21cm
Tên sách tiếng Anh: Superpower
Tóm tắt: Quyển sách trình bày 3 lựa chọn của nước Mỹ trong chính sách đối ngoại.
với mỗi lựa chọn, tác giả đưa ra những lý lẽ chân thực và thuyết phục nhất để qua đó giúp
bạn đọc hiểu được đường lối đối ngoại của Mỹ.
+ Môn loại: 327.73 / S309C
- Phòng Đọc: DV 56114
- Phòng Mượn: MA 20621-20622
330. KINH TẾ HỌC:
77/. Kinh tế học - Khái lược những tư tưởng lớn = Economics / Niall Kishtainy,
George Abbot, John Farndon, Frank Kennedy...; Phan Thuỳ dịch. - H. : Dân trí, 2019. 352tr.; 24cm
Tóm tắt: Sách nêu lên những khái lược về kinh tế học được viết với văn phong đơn
giản kèm theo các biểu đồ giải thích ngắn gọn, dễ hiểu các lí thuyết quan trọng. Ngoài ra,
sách còn nêu thêm các câu trích dẫn kinh điển dễ nhớ và các hình minh hoạ dí dỏm, mang
lại niềm hứng thú khi tìm hiểu về kinh tế học.
+ Môn loại: 330 / K312T
- Phòng Đọc: DL 17641
78/. PRESTOWITZ, CLYDE. Chấn hưng Nhật Bản : Làm cách nào Nhật Bản có thể
tự tái thiết và tại sao điều này lại quan trọng với Hoa Kỳ và thế giới / Clyde Prestowitz,
Hiromi Murakami, William Finan; Vũ Thanh Nhàn biên dịch. - Japan restored : How Japan
can reinvent itself and why this is important for America and the World. - H. : Chính trị
Quốc gia - Sự thật, 2018. - 336tr.; 24cm
Tóm tắt: Phác hoạ một bức tranh về đất nước Nhật Bản trong tương lai của năm
2050, một đất nước đã được tái thiết lần thứ ba với rất nhiều sự thay đổi cả về kinh tế – xã
hội và chính trị. Từ những quan sát đối với giáo dục, đổi mới, vai trò của phụ nữ, tổ chức
doanh nghiệp, năng lượng, kết cấu hạ tầng và liên minh quốc tế sẽ mang lại nhiều tranh
cãi về thành công trong tương lai của Nhật Bản, đồng thời cho chúng ta biết tại sao điều
này lại quan trọng với Hoa Kỳ và phần còn lại của thế giới.
+ Môn loại: 330.952 / CH121H
- Phòng Mượn: MA 20763-20764
79/. Di chuyển lao động có kỹ năng trong Cộng đồng kinh tế ASEAN và triển vọng
thị trường lao động ASEAN sau năm 2015 / Nguyễn Ngọc Lan chủ biên, Nguyễn Huy
Hoàng, Lê Thị Hoà.... - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 203tr. : Hình vẽ, bảng; 21cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Đông Nam Á
Tóm tắt: Giới thiệu về thị trường lao động ASEAN trong những năm gần đây; di
chuyển lao động có kỹ năng trong cộng đồng kinh tế ASEAN; triển vọng thị trường lao
động ASEAN sau năm 2015 và giải pháp tăng cường sự tham gia của Việt Nam vào di
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chuyển lao động có kỹ năng trong ASEAN.
+ Môn loại: 331.5 / D300CH
- Phòng Đọc: DV 56073
- Phòng Mượn: MA 20538-20539
80/. HUNT, MARY. 7 quy tắc tiền bạc trong cuộc sống : Kiểm soát tương lai tài
chính của bạn / Mary Hunt; Trung Sơn dịch. - Tái bản lần 1. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh
Hoá, 2018. - 175tr. : Hình vẽ, sơ đồ; 21cm. - (Tủ sách học làm giàu)
Tóm tắt: Trình bày 7 quy tắc cụ thể để kiểm soát kinh tế cá nhân, ổn định vấn đề tài
chính bản thân, hướng dẫn cách sắp xếp các ý tưởng, đưa ra các thách thức của việc thu
nhập không ổn định, vấn đề nợ nần, thanh toán hoá đơn như thế nào để quản lý hiệu quả
tiền bạc trong cuộc sống.
+ Môn loại: 332.024 / B112QU
- Phòng Đọc: DV 56338
- Phòng Mượn: MA 20584-20585
81/. TIẾN THÀNH. Cách người Do Thái quản lý tiền & tài sản / Tiến Thành, Bội
Bội, Kiến Văn. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2018. - 214tr.; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu toàn diện về trí tuệ của dân tộc Do Thái; những kinh nghiệm về
cách làm giàu, cách quản lí tiền, tài sản và cách sử dụng tiền độc đáo của dân tộc này.
+ Môn loại: 332.024 / C102NG
- Phòng Đọc: DV 56094
- Phòng Mượn: MA 20582-20583
82/. KARP, GREGORY. Giàu có nhờ chi tiêu thông minh / Gregory Karp; Dịch:
Thành Khang, Diễm Quỳnh. - Tái bản lần 3. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2018. - 199tr.
: Hình vẽ; 21cm. - (Tủ sách kỹ năng sống)
Tóm tắt: Hướng dẫn về cách sử dụng đồng tiền trong từng lĩnh vực đời sống và đưa
ra những chiến lược chi tiêu thông minh để bạn có thể đạt được mục tiêu của mình.
+ Môn loại: 332.024 / GI-111C
- Phòng Đọc: DV 56091
- Phòng Mượn: MA 20578-20579
83/. LƯU VĨ. Tiền đẻ ra tiền : Thay tư duy, đổi cách làm, giàu bền vững / Lưu Vĩ; Lê
Tiến Thành dịch. - Thanh Hoá : Nxb.Thanh Hoá, 2019. - 238tr.; 21cm
Tóm tắt: Chia sẻ những nguyên tắc đơn giản nhưng chính là chân lý của việc kiếm
tiền, cụ thể như: thay đổi quan niệm tài chính (tức làm nhiều kiếm nhiều), phải có mục tiêu
rõ ràng, kiếm tiền cần tính toán, phát triển nguồn vốn, kích hoạt nguồn vốn, khôn khéo đầu
tư, tiết kiệm, không chạy theo trào lưu...
+ Môn loại: 332.024 / T305Đ
- Phòng Đọc: DV 56095
- Phòng Mượn: MA 20572-20573
84/. RICKARDS, JAMES. Các cuộc chiến tranh tiền tệ = Currency wars : Nguyên
nhân tạo ra khủng hoảng toàn cầu tiếp theo / James Rickards; Dịch: Nguyễn Dương Hiếu,
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Nguyễn Phúc Hoàng. - In lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 339tr. : Hình
vẽ, bảng; 23cm
Tóm tắt: Đưa ra phân tích nhận định về các cuộc chiến tranh tiền tệ đã xảy ra trên
thế giới đồng thời dự đoán về một cuộc khủng hoảng toàn cầu tiếp theo và hệ quả của cuộc
khủng hoảng đó.
+ Môn loại: 332.4 / C101C
- Phòng Đọc: DL 17618
- Phòng Mượn: MA 20745
85/. BONDER, RABBI NILTON. Triết lý tiền bạc của người Do Thái : Sự khôn
ngoan của dân tộc Do Thái về việc cho, sở hữu và nhận / Rabbi Nilton Bonder; Trung Sơn
dịch. - Tái bản lần 3. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2019. - 199tr.; 21cm. - (Tủ sách Học
làm giàu)
Tóm tắt: Giới thiệu một số ý kiến và quan điểm người Do Thái bàn luận về tiền bạc
và ý nghĩa của tiền bạc trong cuộc sống, để hiểu được giá trị của đồng tiền và cách sử dụng
chúng cho hợp lý.
+ Môn loại: 332.4 / TR308L
- Phòng Đọc: DV 56108
- Phòng Mượn: MA 20610-20611
86/. BROWN, DAVID. Chiến lược đầu tư chứng khoán : Những phong cách đầu tư
phổ biến nhất hiện nay và cận cảnh về mọi ngóc ngách trên con đường tối đa hoá lợi nhuận
/ David Brown, Kassandra Bentley; Thanh Hương, Mỹ Hạnh dịch. - Tái bản lần thứ 5. H. : Lao động - Xã hội, 2018. - 365tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách giúp bạn hiểu sâu sắc những phong cách đầu tư phổ biến nhất trên thị
trường hiện nay và có cái nhìn cận cảnh về mọi ngóc ngách trên con đường tối đa hoá lợi
nhuận. Với những ví dụ sinh động, rất sát với thực tiễn sẽ giúp bạn đọc chọn đúng cổ phiếu
có tiềm năng lợi nhuận cao nhất trong thị trường chứng khoán.
+ Môn loại: 332.63 / CH305L
- Phòng Đọc: DV 56111
- Phòng Mượn: MA 20616-20617
87/. LYNCH, PETER. Trên đỉnh phố Wall : Cách bạn sử dụng những điều đã biết để
làm giàu / Peter Lynch; Trần Thanh Hương dịch; Vân Huyền hiệu đính. - H. : Lao động Xã hội, 2018. - 571tr.; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách viết ra nhằm cung cấp kiến thức cơ bản cũng như khuyến khích
các nhà đầu tư cá nhân đầu tư vào cổ phiếu trên phố Wall, tác giả đưa ra những tố chất của
một nhà đầu tư, những nghịch lí phố Wall, chỉ dẫn bạn trở thành một nhà đầu tư thành
công.
+ Môn loại: 332.63 / TR254Đ
- Phòng Đọc: DV 56113
- Phòng Mượn: MA 20620
88/. LÊ THÁI DŨNG. Biển đảo Việt Nam - Một số vấn đề về văn hoá, quản lý và
bảo vệ : Hỏi - đáp / Lê Thái Dũng. - H. : Hồng Đức, 2019. - 328tr.; 21cm
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Tóm tắt: Sách được biên soạn dưới dạng hỏi đáp ngắn gọn, với mong muốn cung
cấp cho bạn đọc những kiến thức phổ thông nhất về biển, đảo và những vấn đế có liên
quan.
+ Môn loại: 333.91009597 / B305Đ
- Phòng Đọc: DV 56128
- Phòng Mượn: MA 20645-20646
89/. MÁC, C.. Các học thuyết về giá trị thặng dư / C. Mác. - H. : Chính trị Quốc gia
- Sự thật, 2018. - 3 tập; 22cm
Ph.1. - 659tr.
Tóm tắt: Phân tích các quan điểm khác nhau về từng vấn đề của khoa học kinh tế
chính trị, những ưu điểm và khuyết điểm trong phương pháp nghiên cứu dẫn đến quan
niệm đúng đắn hay sai lầm của các trường phái kinh tế tư bản trọng nông, học thuyết Adam
Smit, học thuyết về lao động sản xuất và lao động không sản xuất...
+ Môn loại: 335.412 / C101H
- Phòng Đọc: DL 17609
90/. MÁC, C.. Các học thuyết về giá trị thặng dư / C. Mác. - H. : Chính trị Quốc gia
- Sự thật, 2018. - 3 tập; 22cm
Ph.2. - 915tr.
Tóm tắt: Phân tích các quan điểm khác nhau về từng vấn đề của khoa học kinh tế
chính trị, những ưu điểm và khuyết điểm trong phương pháp nghiên cứu dẫn đến quan
niệm đúng đắn hay sai lầm của các trường phái kinh tế tư bản như Rodbertus với học thuyết
mới về địa tô; Ricacdo và những vấn đề bổ sung về địa tô; học thuyết giá cả chi phí...
+ Môn loại: 335.412 / C101H
- Phòng Đọc: DL 17610
91/. MÁC, C.. Các học thuyết về giá trị thặng dư / C. Mác. - H. : Chính trị Quốc gia
- Sự thật, 2018. - 3 tập; 22cm
Ph.3. - 923tr.
Tóm tắt: Phân tích các quan điểm khác nhau về từng vấn đề của khoa học kinh tế
chính trị, những ưu điểm và khuyết điểm trong phương pháp nghiên cứu dẫn đến quan
niệm đúng đắn hay sai lầm của các trường phái kinh tế tư bản như sự lẫn lộn của Mantut
về các phạm trù hàng hoá và tư bản, sự tan rã của tường phái Ricacdo, phái đối lập với các
nhà kinh tế chính trị học trên cơ sở học thuyết Ricacdo....
+ Môn loại: 335.412 / C101H
- Phòng Đọc: DL 17611
92/. ANTHONY B. CHAN. Lý Gia Thành - "Ông chủ của những ông chủ" trong giới
kinh doanh Hồng Kông / Anthony B. Chan; Nhóm BKD dịch. - H. : Lao động, 2017. 290tr. : Ảnh; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Li Ka-Sing
Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của tỉ phú Lý Gia Thành, với khả năng
phân tích thị trường nhạy bén và cách giao dịch mềm dẻo, nhưng quyết đoán đã giúp ông
thành công trong kinh doanh, trở thành ông vua ngành hoa nhựa, ông trùm bất động sản
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lớn nhất Hồng Kông, kinh doanh siêu thị, cửa hàng điện tử, dược phẩm, khí đốt, truyền
hình, viễn thông....
+ Môn loại: 338.092 / L600GI
- Phòng Đọc: DV 56107
- Phòng Mượn: MA 20608-20609
93/. NGUYỄN THỊ MIỀN. Phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững trong giai
đoạn hiện nay (Qua thực tiễn tỉnh Nam Định) : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Miền. - H.
: Lý luận Chính trị, 2018. - 262tr. : Bảng, biểu đồ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển nông nghiệp theo hướng
bền vững ở địa bàn cấp tỉnh. Đánh giá thực trạng, định hướng và đề xuất giải pháp phát
triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở tỉnh Nam Định đến năm 2030.
+ Môn loại: 338.10959738 / PH110TR
- Phòng Đọc: DV 56065
- Phòng Mượn: MA 20524
94/. Chính sách tín dụng nhằm chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn ở các tỉnh,
thành phố phía Nam / Vũ Văn Hà, Nguyễn Đắc Hưng, Trương Đức Thuận... ; Đoàn Minh
Huấn chủ biên. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2018. - 448tr. : Bảng, biểu đồ; 24cm
ĐTTS ghi: Tạp chí Cộng sản
Tóm tắt: Đề cập đến thực tiễn và giải pháp chung về chính sách tín dụng nhằm góp
phần chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp, nông thôn theo hướng tăng trưởng bền vững
ở các tỉnh thành phố phía Nam; thực trạng hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương
mại, các tổ chức tín dụng và các giải pháp nhằm đơn giản hoá quy trình, giảm thời gian
xét duyệt cho vay và cho vay đúng đối tượng để hạn chế rủi ro cho ngân hàng.
+ Môn loại: 338.1095977 / CH312S
- Phòng Đọc: DL 17630
340. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT:
95/. NGUYỄN NGỌC ĐIỆP. Bình luận Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn
bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đất đai, môi trường,
an ninh trật tự, xây dựng, thương mại (mới nhất năm 2018) / Nguyễn Ngọc Điệp biên soạn
và hệ thống. - H. : Lao động, 2018. - 599tr.; 28cm
Tóm tắt: Bình luận chuyên sâu về Luật xử lý vi phạm hành chính và các quy định xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đất đai, môi trường, an ninh
trật tự, xây dựng, thương mại mới nhất năm 2018.
+ Môn loại: 342.597 / B312L
- Phòng Mượn: MA 20806
96/. Cẩm nang pháp luật và các chế độ chính sách mới dành cho chủ tịch, phó chủ
tịch, cán bộ Hội đồng nhân dân các cấp / Hữu Đại hệ thống. - H. : Lao động, 2018. - 399tr.:
Bảng; 28cm
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng
nhân dân, luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi), luật Tổ chức Chính quyền địa phương, luật
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Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng
nhân dân cũng như các văn bản pháp quy mới dành cho lãnh đạo địa phương cùng chính
sách tăng lương và các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức Hội đồng nhân dân.
+ Môn loại: 342.597 / C120N
- Phòng Mượn: MA 20795
97/. NGUYỄN THỊ THUỶ. Hỏi - đáp và tình huống Luật Tố tụng hành chính Việt
Nam / Nguyễn Thị Thuỷ, Hoàng Quốc Hồng. - H. : Giáo dục, 2018. - 262tr. : Tranh vẽ;
21cm
Tóm tắt: Trình bày những nội dung hỏi đáp về luật tố tụng hành chính: những quy
định chung, thẩm quyền xét xử vụ án hành chính của toà án, hỏi đáp về chứng minh, chứng
cứ, cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng, giai đoạn chuẩn bị sơ thẩm, xét xử sơ thẩm,
thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án hành chính...
+ Môn loại: 342.597 / H428Đ
- Phòng Mượn: MA 20809
98/. Sổ tay quản lý công trình xây dựng định mức chi phí rà soát, xây dựng định mức
và giá xây dựng / Nguyễn Hữu Sức hệ thống. - H : Lao động, 2018. - 383tr.; 28cm
Tóm tắt: Sách thông tin về pháp luật xây dựng, các vấn đề pháp lý, vướng mắc trong
lĩnh vực xây dựng: Hợp đồng xây dựng; quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
quản lý dự án đầu tư xây dựng; quản lý chi phí đầu tư xây dựng; mức phạt các hành vi vi
phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng và các văn bản pháp luật mới về xây dựng.
+ Môn loại: 343.59707 / S450T
- Phòng Mượn: MA 20791
99/. Cẩm nang bảo vệ môi trường : Những quy định pháp luật mới hiện hành nhằm
bảo vệ môi trường dành cho các cơ sở, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ / Tăng Bình, Ái
Phương hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2019. - 416tr.; 27cm
Tóm tắt: Bao gồm luật bảo vệ môi trường và quy định chi tiết thi hành; các chính
sách đối với hoạt động bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh dịch
vụ; hoạt động thoát nước và xử lý nước thải tại các khu công nghiệp, khu dân cư; quy định
xử phạt vi phạm hành chính và vi phạm hình sự về bảo vệ môi trường...
+ Môn loại: 344.59704 / C120N
- Phòng Mượn: MA 20787
100/. Những vấn đề mới nhất về Bộ luật lao động, chính sách tiền lương, bảo hiểm,
trợ cấp đối với người lao động / Kim Phượng hệ thống. - H. : Thế giới, 2018. - 423tr. :
Bảng; 28cm
Tóm tắt: Trình bày toàn văn Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành đề
cập đến các vấn đề mới nhất của Bộ luật Lao động, chính sách tiền lương, bảo hiểm, trợ
cấp đối với người lao động.
+ Môn loại: 344.59701 / NH556V
- Phòng Mượn: MA 20788
101/. Cẩm nang tra cứu tổng hợp các nghiệp vụ về chính sách của Bộ luật lao động,
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tiền lương, bảo hiểm xã hội năm 2019 / Tăng Bình, Ái Phương hệ thống. - H. : Hồng Đức,
2019. - 415tr.; 27cm
Tóm tắt: Nội dung bao gồm tuyển, quản lý lao động, hợp đồng lao động, đối thoại
tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thoả ước lao động tập thể, an toàn lao động, vệ sinh
lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,...
+ Môn loại: 344.59701 / C120N
- Phòng Mượn: MA 20800
102/. Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế : Quy định mới bảo hiểm xã hội bắt
buộc, bảo hiểm thất nghiệp / Diệu Tuệ hệ thống. - H. : Lao động, 2018. - 382tr. : Bảng;
28cm
Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và quy định chi
tiết thi hành; hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng
tháng; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm
thất nghiệp; quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế...
+ Môn loại: 344.59702 / L504B
- Phòng Mượn: MA 20783
103/. Những quy định pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm và công tác kiểm tra,
giám sát, cấp giấy chứng nhận đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm / Vũ Hoàng Uyên hệ
thống. - H. : Lao động, 2018. - 383tr. : Bảng; 28cm
Tóm tắt: Trình bày toàn văn luật an toàn thực phẩm và các quy định chi tiết thi hành;
đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật và tăng cường quản lý của nhà nước về an
toàn thực phẩm; các quy trình thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng an toàn thực phẩm;
quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với một số lĩnh vực sản xuất, kinh
doanh...
+ Môn loại: 344.59704 / NH556QU
- Phòng Mượn: MA 20789
104/. Sổ tay quản lý an toàn thực phẩm quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong
các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất nông, lâm, thuỷ sản, trồng trọt, chăn nuôi, giết mổ động
vật, sơ chế, chế biến, bao gói, bảo quản và lưu trữ các mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh
doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn / Hữu Đại hệ thống. - H. : Lao động, 2018. 390tr. : Bảng; 28cm
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật an toàn thực phẩm và văn bản hướng dẫn thi hành
cùng một số quy định của pháp luật về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an
toàn thực phẩm; về vi chất dinh dưỡng và phụ gia trong chế biến, đóng gói thực phẩm; về
điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất,
kinh doanh...
+ Môn loại: 344.59704 / S450T
- Phòng Mượn: MA 20790
105/. Luật Công an nhân dân (sửa đổi), Luật Cảnh sát biển, Luật Đặc xá (sửa đổi) /
Nguyễn Hữu Đại hệ thống. - H. : Thế giới, 2018. - 423tr.; 28cm
Tóm tắt: Bao gồm luật công an nhân dân (sửa đổi) và văn bản hướng dẫn thi hành;
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quy định về quy tắc ứng xử, trang phục, nghi lễ, điều lệnh nội vụ của công an nhân dân;
quy định về chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân...
+ Môn loại: 344.59705 / L504C
- Phòng Mượn: MA 20801
106/. Sổ tay phòng cháy, chữa cháy quy định chi tiết thi hành Luật Phòng cháy và
chữa cháy - Kỹ năng thoát hiểm cứu hộ, cứu nạn trong các hộ gia đình, cơ quan, đơn vị
doanh nghiệp / Phương Vũ hệ thống. - H. : Lao động, 2019. - 390tr.; 28cm
Tóm tắt: Trình bày nội dung Luật Phòng cháy và chữa cháy; các Nghị định, Thông
tư của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành Luật. Giới thiệu các văn bản pháp luật quy
định về công tác cứu nạn, cứu hộ phòng cháy, chữa cháy; Luật và các văn bản hướng dẫn
thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ; Quy chế phối hợp trong công tác quản
lý đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình; Nghị định quy
định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Hướng dẫn một số kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và
kỹ năng thoát hiểm trong các hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
+ Môn loại: 344.59705 / S450T
- Phòng Mượn: MA 20785
107/. Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) - Quy định mới về chương trình
giáo dục phổ thông & công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục / Phương Vũ hệ thống.
- H. : Lao động, 2019. - 390tr.; 28cm
Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Giáo dục - Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) và các
quy định về: Trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục, chương trình giáo dục phổ thông,
chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên, kiểm định chất lượng giáo dục, học phí,
quản lý, sử dụng kinh phí trong các cơ sở giáo dục, quy chế tuyển sinh, công tác thi đua,
khen thưởng...
+ Môn loại: 344.597 / L504GI
- Phòng Mượn: MA 20799
108/. NGUYỄN NGỌC ĐIỆP. Phương pháp nghiên cứu, đánh giá chứng cứ trong tố
tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật tố tụng hình sự mới nhất năm
2018 : Dành cho thẩm phán, thẩm tra viên, kiểm sát viên, luật sư và các học viên tư pháp
/ Nguyễn Ngọc Điệp hệ thống. - H. : Lao động, 2018. - 415tr. : Bảng; 28cm
Tóm tắt: Trình bày phương pháp, kỹ năng nghiên cứu và đánh giá chứng cứ trong tố
tụng hình sự. Giới thiệu toàn văn Bộ luật tố tụng hình sự với những qui định chung và qui
định cụ thể về cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quuyền tiến hành
tố tụng, người tham gia tố tụng, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại,
đương sự... kèm theo các văn bản hướng dẫn thi hành.
+ Môn loại: 345.597 / PH561PH
- Phòng Mượn: MA 20802
109/. NGUYỄN THỊ CHI. Bình luận Luật Hôn nhân và gia đình (Biên soạn theo các
tài liệu mới nhất) / Nguyễn Thị Chi biên soạn và hệ thống. - H. : Lao động, 2018. - 398tr.;
28cm
Tóm tắt: Giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác pháp luật nói riêng
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thuận tiện trong việc nghiên cứu và áp dụng Luật Hôn nhân và gia đình mới. Cùng với bổ
sung các thuật ngữ pháp lý cũng như các quy định mới của pháp luật có liên quan.
+ Môn loại: 346.59701 / B312L
- Phòng Mượn: MA 20805
110/. NGUYỄN NGỌC ĐIỆP. Các biện pháp phòng chống rủi ro khi ký kết, thực
hiện hợp đồng dân sự, kinh tế và bộ mẫu hợp đồng thông dụng nhất 2018 : Biên soạn theo
Bộ luật dân sự 2015 và các văn bản mới nhất / Nguyễn Ngọc Điệp biên soạn. - H. : Hồng
Đức, 2018. - 631tr.; 28cm
Tóm tắt: Những vấn đề cơ bản khi ký kết và thực hiện hợp đồng dân sự, kinh tế,hợp
đồng về nhà ở và đất đai, xây dựng, đấu giá và đấu thầu, kèm theo mẫu thông dụng nhất
2018.
+ Môn loại: 346.02 / C101B
- Phòng Mượn: MA 20807
111/. NGUYỄN NGỌC ĐIỆP. Cẩm nang soạn thảo, ký kết & thực hiện hợp đồng dân
sự, kinh tế, lao động với các mẫu hợp đồng thông dụng nhất 2018 / Nguyễn Ngọc Điệp
biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2018. - 639tr.; 28cm
Tóm tắt: Những vấn đề cơ bản về soạn thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng dân sự,
kinh tế, lao động và giới thiệu 161 mẫu hợp đồng thông dụng nhất 2018.
+ Môn loại: 346.59702 / C120N
- Phòng Mượn: MA 20796
112/. Các Thông tư hướng dẫn chi tiết của Bộ Tài nguyên và môi trường, Bộ Xây
dựng, Bộ Tài chính về đất đai - nhà ở từ năm 2014-2017 / Quý Lâm, Kim Phượng hệ thống.
- H. : Hồng Đức, 2018. - 399tr.; 28cm
Tóm tắt: Thông tư của Bộ Tài nguyên và môi trường về cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở; Thông tư của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và môi
trường về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Thông tư của Bộ
Xây dựng về quản lý nhà ở và chung cư...
+ Môn loại: 346.95704 / C101TH
- Phòng Mượn: MA 20793
113/. Tìm hiểu quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân - Trình tự, thủ tục cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất và các văn bản về giao đất, cho thuê đất, thu thiền sử dụng
đất, bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất / Nguyễn Thị Chi hệ thống. - H. : Lao
động, 2019. - 390tr.; 28cm
Tóm tắt: Tìm hiểu quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, quy định
về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (nhà ở, công trình, cây
lâu năm), các văn bản về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, thu tiền sử dụng đất, cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường thiệt hại về đất.
+ Môn loại: 346.59704 / T310H
- Phòng Mượn: MA 20786
114/. Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Luật
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Doanh nghiệp, Luật Đầu tư & chính sách ưu đãi hỗ trợ phát triển doanh nghiệp / Vũ Thu
Phương hệ thống. - H. : Thế giới, 2018. - 390tr.; 28cm
Tóm tắt: Trình bày nghị quyết phê chuẩn Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên
Thái Bình Dương cùng các văn kiện liên quan thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá
XIV, hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình dương (CPTPP), tổng hợp
một số bài viết về sự kiện Việt Nam gia nhập Hiệp định CPTPP, Luật doanh nghiệp, Luật
hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và quy định chi tiết thi hành, Luật đầu tư và quy định chi
tiết thi hành và chính sách phát triển doanh nghiệp.
+ Môn loại: 346.59707 / H307Đ
- Phòng Mượn: MA 20780
115/. Cẩm nang nghiệp vụ điều hành doanh nghiệp dành cho giám đốc và kế toán /
Vũ Hoàng Uyên hệ thống. - H. : Lao động, 2018. - 415tr. : Bảng; 28cm
Tóm tắt: Giới thiệu về Luật doanh nghiệp, Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và
hướng dẫn thi hành; chính sách hỗ trợ, phát triển đối với doanh nghiệp; quy định về đầu
tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố
định tại doanh nghiệp; quy định về đăng ký doanh nghiệp...
+ Môn loại: 346.59707 / C120N
- Phòng Mượn: MA 20804
116/. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Các tổ chức tín dụng: Quy định về
huy động vốn vay và cho vay bảo đảm an toàn, giữ bí mật đối với khách hàng/ Hữu Đại,
Vũ Tươi hệ thống. - H. : Tài Chính, 2019. - 391tr. : Bảng; 28cm
Tóm tắt: Bao gồm Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Luật Các tổ chức tín dụng;
Quy định về thẻ ngân hàng, hướng dẫn mở, sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung
ứng dịch vụ thanh toán; Quy định về vay và cho vay, phương thức giải ngân vốn ngân
hàng; Chế độ tài chính và thông tin tín dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân
hàng...
+ Môn loại: 346.59707 / L504NG
- Phòng Mượn: MA 20794
117/. Hệ thống toàn văn Luật Đấu thầu - Lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với
gói thầu được tổ chức đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia / Ngọc Phương hệ
thống. - H. : Lao động, 2019. - 390tr.; 28cm
Tóm tắt: Trình bày nội dung Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập
báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên hệ
thống mạng đấu thầu quốc gia. Giới thiệu Luật Đấu thầu và quy định chi tiết thi hành Luật
Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư; các quy định về giám sát, theo dõi,
kiểm tra hoạt động và cung cấp thông tin về đấu thầu; quy định về đầu tư theo hình thức
đối tác công tư.
+ Môn loại: 346.597 / H250TH
- Phòng Mượn: MA 20782
118/. TRẦN VĂN BIÊN. Bình luận Luật Khiếu nại và các văn bản hướng dẫn thi
hành / Trần Văn Biên chủ biên. - H. : Lao động, 2018. - 383tr.; 28cm
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Tóm tắt: Bình luận chuyên sâu và chỉ dẫn áp dụng Luật Khiếu nại đối với quyết định
hành chính, hành vi hành chính; giải quyết khiếu nại; khiếu nại, giải quyết khiếu nại quyết
định kỷ luật cán bộ, công chức; tiếp công dân; quản lý và giám sát công tác giải quyết
khiếu nại; xử lý vi phạm và điều khoản thi hành...
+ Môn loại: 347.597 / B312L
- Phòng Mượn: MA 20792
119/. TRƯƠNG HỒNG QUANG. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
trong Bộ luật Dân sự (năm 2015) và những tình huống thực tế : Sách tham khảo / Trương
Hồng Quang. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 176tr. : Bảng; 19cm
Tóm tắt: Giới thiệu chung về chế định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Trình
bày các điểm mới về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của Bộ luật Dân sự
năm 2015, đồng thời, giải đáp một số tình huống thực tế. Trích lọc các điều khoản thuộc
Bộ luật Dân sự năm 2015 có nội dung về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
+ Môn loại: 347.597 / TR102NH
- Phòng Mượn: MA 20816-20817
350. HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ KHOA HỌC QUÂN SỰ:
120/. Chính phủ mở, chính phủ điện tử và quản trị nhà nước hiện đại : Sách tham
khảo/ Nguyễn Thị Quế Anh, Vũ Công Giao, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Minh Hà. - H. :
Hồng Đức, 2019. - 246tr.; 24cm
Tóm tắt: Tập hợp những bài tham luận về các vấn đề lý luận, thực tiễn đối với Chính
phủ mở, Chính phủ điện tử, quản trị nhà nước Việt Nam. Từ những bài học kinh nghiệm
đó, đề xuất những phương hướng, giải pháp thúc đẩy các nguyên tắc của quản trị nhà nước
phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của nước ta trong thời gian tới.
+ Môn loại: 351.597 / CH312PH
- Phòng Đọc: DL 17629
- Phòng Mượn: MA 20765-20766
121/. NGUYỄN NGỌC ĐIỆP. Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng mua bán nhà đất và kinh
doanh bất động sản với 15 biện pháp phòng chống rủi ro trong mua bán bất động sản /
Nguyễn Ngọc Điệp biên soạn. - H. : Công an nhân dân, 2019. - 590tr.; 28cm
Tóm tắt: Sách giới thiệu những điều cần biết về bất động sản và giao dịch bất động
sản, những vấn đề chung về hợp đồng và soạn thảo, ký kết hợp đồng trong mua bán, những
điều cần biết về vi phạm hợp đồng, các biện pháp phòng tránh rủi ro khi mua bán bất động
sản. Sách còn cung cấp các mẫu hợp đồng thông dụng trong giao dịch.
+ Môn loại: 351.597 / K600TH
- Phòng Mượn: MA 20784
122/. Những bông hoa tháng hai. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ
Chí Minh, 2019. - 256tr.; 20cm
+ Môn loại: 355.009597 / NH556B
- Phòng Đọc: DV 56088
- Phòng Mượn: MA 20566-20567
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123/. Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân trong chiến dịch Điện Biên Phủ / Hà
Văn Trình, Hoàng Thị Thoa, Đỗ Thị Thơm, Phạm Thị Hạnh. - Điện Biên : Bảo tàng chiến
thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 2016. - 156tr.; 20cm
Tóm tắt: Sách tập hợp các bài viết về thành tích trong chiến đấu của các anh hùng
trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ.
+ Môn loại: 355.009597177 / A107H
- Phòng Mượn: MA 20686
360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI:
124/. Các lý thuyết, mô hình, cách tiếp cận về quản trị nhà nước và phòng, chống
tham nhũng : Sách tham khảo / Nguyễn Thị Quế Anh, Vũ Công Giao, Nguyễn Hoàng Anh,
Phạm Hồng Thái. - H. : Hồng Đức, 2018. - 658tr.; 24cm
Tóm tắt: Sách trình bày các quan điểm, đánh giá toàn diện và sâu sắc hơn về các lý
thuyết, mô hình, cách tiếp cận về quản trị nhà nước, phòng chống tham nhũng ở nước ta.
+ Môn loại: 364.1609597 / C101L
- Phòng Đọc: DL 17626
- Phòng Mượn: MA 20758
125/. MITNICK, KEVIN. Bóng ma trên mạng = Ghost in the wires : Cuộc phiêu lưu
của hacker bị truy nã gắt gao nhất thế giới / Kevin Mitnick, William L. Simon ; Dịch: Trần
Thanh Hương, LeVN. - H. : Công thương, 2018. - 519tr.; 24cm
Tóm tắt: Gồm nhiều câu chuyện có thực về công việc của một tin tặc, đạo đức nghề
nghiệp và vấn đề an ninh mạng.
+ Môn loại: 364.16092 / B431M
- Phòng Đọc: DL 17624
- Phòng Mượn: MA 20755
370. GIÁO DỤC HỌC:
126/. COPLIN, BILL. Học gì để không thất nghiệp? / Bill Coplin; Hà Huyền dịch. H. : Thế giới, 2019. - 266tr. : Bảng; 21cm
Tên sách tiếng Anh: 10 things employers want you to learn in college
Tóm tắt: Giới thiệu các kỹ năng quan trọng đối với nhà tuyển dụng, bao gồm: Chịu
trách nhiệm, phát triển những kỹ năng thể chất, giao tiếp bằng lời, giao tiếp văn bản, làm
việc trực tiếp, truyền động lực cho người khác, thu thập thông tin, sử dụng các công cụ
định lượng, hỏi và trả lời những câu hỏi đúng, giải quyết vấn đề, tìm hiểu phần mềm, trang
bị kiến thức chuyên sâu, kỹ năng ngoại ngữ - thể thao - giải trí; hướng dẫn trau dồi phát
triển kỹ năng bản thân và bắt đầu xây dựng sự nghiệp.
+ Môn loại: 370.113 / H419G
- Phòng Đọc: DV 56082
- Phòng Mượn: MA 20555-20556
127/. QUANG LÂN. Truyện kể về gương hiếu học / Quang Lân sưu tầm, tuyển chọn.
- H. : Dân trí, 2018. - 199tr.; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu một số câu chuyện về lòng hiếu học của học trò, sĩ tử thời xưa
của nước ta như thần đồng Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Hiền (trạng nguyên nhỏ tuổi nhất),
chuyện về "Thần siêu", "Thánh Quát", giai thoại về vị tân khoa cử nhân khi tuổi đã xế
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chiều Đoàn Tử Quang, chuyện về vị vua hiếu học bậc nhất trong lịch sử nước ta Lê Thánh
Tông, các gương học tập của các tăng nhân, học giả hay văn học gia nước ngoài.
+ Môn loại: 370.92 / TR527K
- Phòng Đọc: DV 56137
- Phòng Mượn: MA 20665-20666
128/. LÝ THƯỢNG LONG. Đại học không lạc hướng / Lý Thượng Long; Phương
Linh dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 287tr.; 21cm. - (Kim chỉ nam dành cho bạn trẻ)
Tóm tắt: Sách chia sẻ những kinh nghiệm sống, kỹ năng cần có sau 4 năm học đại
học, giúp bạn định hướng rõ ràng về tương lai của bản thân, không để thanh xuân lạc
hướng, sống hoài sống phí.
+ Môn loại: 378.00951 / Đ103H
- Phòng Đọc: DV 56085
- Phòng Mượn: MA 20561-20562
380. THƯƠNG MẠI, PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG VÀ GTVT:
129/. VOVAN. Hai kẻ giả danh trên điện thoại : Từ trò tiêu khiển đến báo - chí - chơi
- khăm / Vovan, Lexus; Phan Xuân Loan dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. 490tr.; 21cm
Tóm tắt: Kể lại những cuộc chơi khăm, trêu chọc qua điện thoại nhằm mua vui,
nhưng sau đã mang lại những giá trị tố giác hoặc điều tra nhất định và trở thành một phương
tiện tác động lên xã hội, lên nền chính trị đối ngoại, đối nội của nhiều nước nhằm làm cho
đời sống chính trị thế giới trở nên công khai hơn và nhiều sắc màu hơn.
+ Môn loại: 384.6 / H103K
- Phòng Đọc: DV 56148
- Phòng Mượn: MA 20689
390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN:
130/. Tìm hiểu gia đình và dòng họ người Việt - Cẩm nang ghi chép gia phả và phong
tục thờ cúng tổ tiên của người Việt / Diệu Tuệ sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2018. 366tr. : Minh hoạ; 27cm
Tóm tắt: Giới thiệu về gia đình, gia tộc và dòng họ người Việt; gia phả và sự cần
thiết ghi chép gia phả; phương pháp dựng bộ gia phả của dòng họ; tìm hiểu một số phong
tục tập quán cổ truyền của người Việt; tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt; phong
tục, nghi lễ và bài khấn tổ tiên ngày giỗ, tết, cưới gả, cúng lễ tang và cách hướng dẫn ghi
chép gia phả, dòng họ.
+ Môn loại: 390.09597 / T310H
- Phòng Đọc: DL 17715
131/. BÍCH PHƯƠNG. Tìm hiểu phong tục tập quán và tuyển chọn các bài văn khấn
thông dụng của người Việt / Bích Phương biên soạn. - H. : Thế giới, 2018. - 366tr. : Hình
vẽ, ảnh; 28cm
Tóm tắt: Tìm hiều một số phong tục tập quán của người Việt Nam trong việc cưới
hỏi, sinh dưỡng, an sinh, giao thiệp, khao, yến, thờ cúng, mừng thọ, lễ tang và phong tục
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trong các ngày lễ Tết. Giới thiệu các bài văn khấn cổ truyền thường dùng trong dịp lễ Tết
Nguyên đán; khi đi lễ chùa, đình, miếu; văn khấn ngày rằm, mồng 1; lễ tang, giỗ tổ tiên....
+ Môn loại: 390.09597 / T310H
- Phòng Mượn: MA 20797
132/. TRẦN TỪ. Hoa văn Mường / Trần Từ. - H. : Hồng Đức, 2018. - 194tr.; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu các loại hình nghệ thuật trang trí hoa văn trên trang phục của
người phụ nữ Mường đặc biệt là hoa văn cạp váy, màu sắc hoa văn, cách phối hình...
+ Môn loại: 391.009597 / H401V
- Phòng Đọc: DV 56150
- Phòng Mượn: MA 20692-20693
133/. SƠN NAM. Đình miễu & lễ hội dân gian miền Nam : Biên khảo / Sơn Nam. Tái bản lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 360tr.; 20cm
Tên thật tác giả: Phạm Minh Tày (Tài)
Tóm tắt: Giới thiệu những hoạt động tinh thần, tâm linh của người Nam Bộ: việc cất
đình, lập miếu và tạo ra những lễ hội truyền thống mang màu sắc địa phương.
+ Môn loại: 394.2695977 / Đ312M
- Phòng Đọc: DV 56160
- Phòng Mượn: MA 20709-20710
134/. Chuyện xưa tích cũ / Sơn Nam, Tô Nguyệt Đình; sưu tầm, giới thiệu. - In lần
thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 341tr.; 20cm
+ Môn loại: 398.209597 / CH527X
- Phòng Đọc: DV 56174
- Phòng Mượn: MV 21003-21004
135/. NGÔ ĐỨC THỊNH. Đạo mẫu Việt Nam / Ngô Đức Thịnh. - H. : Tri thức, 2019
Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề chung về Đạo Mẫu, về tín ngưỡng tôn giáo cũng
như về giá trị văn hoá nghệ thuật và giá trị văn hoá Việt Nam. Các hình thức thờ mẫu ở ba
miền Bắc, Trung, Nam.
+ Môn loại: 398.09597 / Đ108M
- Phòng Đọc: DL 17640
136/. ĐẶNG HOÀNH LOAN. Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam / Biên
soạn: Đặng Hoành Loan, Phạm Minh Hương, Nguyễn Thuỷ Tiên. - H. : Văn hoá dân tộc,
2018. - 3 quyển; 21cm
ĐTTS ghi: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Viện Âm nhạc
Q.1 : Âm nhạc then - Lời hát then các dân tộc Nùng, Thái. - 1079tr.
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về then, âm nhạc then. lời hát then dân
tộc Nùng, Thái ở các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang, Điện Biên và Lai Châu.
+ Môn loại: 398.809597 / H110TH
- Phòng Đọc: DV 56227
- Phòng Mượn: MG 9597-9598
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137/. ĐẶNG HOÀNH LOAN. Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam / Biên
soạn: Đặng Hoành Loan, Phạm Minh Hương, Nguyễn Thuỷ Tiên. - H. : Văn hoá dân tộc,
2018. - 3 quyển : Ảnh; 21cm
ĐTTS ghi: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Viện Âm nhạc
Q.2 : Lời hát then dân tộc Tày ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn. - 1587tr.
Tóm tắt: Gồm các lời hát của dân tộc Tày trong lễ then sa khoăn tẩu Long Vương,
lễ then cấp sắc, lễ then pây thử, lễ then thôi tang, lễ then cầu hoa....
+ Môn loại: 398.809597 / H110TH
- Phòng Đọc: DV 56228
- Phòng Mượn: MG 9599-9600
138/. ĐẶNG HOÀNH LOAN. Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam / Biên
soạn: Đặng Hoành Loan, Phạm Minh Hương, Nguyễn Thuỷ Tiên. - H. : Văn hoá dân tộc,
2018. - 3 quyển : Ảnh; 21cm
ĐTTS ghi: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Viện Âm nhạc
Q.3 : Lời hát then dân tộc Tày ở Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Thái Nguyên,
Quảng Ninh. - 1175tr.
Tóm tắt: Gồm các lời hát của dân tộc Tày trong lễ then cầu khoăn; lễ then trình tổ;
lễ then nối số; lễ then gọi hồn, mừng thọ; lễ then cầu mùa, lễ then phi tỳ....
+ Môn loại: 398.809597 / H110TH
- Phòng Đọc: DV 56229
- Phòng Mượn: MG 9601-9602
400. NGÔN NGỮ HỌC:
139/. VŨ THỊ MAI PHƯƠNG. Ngữ pháp và giải thích ngữ pháp tiếng Anh cơ bản
và nâng cao 80/20 / Vũ Thị Mai Phương. - Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Hồng Đức,
2018. - 2 tập : Hình vẽ, bảng; 27cm
T.1. - 566tr.
Tóm tắt: Hệ thống toàn bộ kiến thức ngữ pháp tiếng Anh thông dụng như: thì, câu,
câu điều kiện, lời nói gián tiếp, câu bị động, từ vựng học theo cấu trúc 80% cơ bản và 20%
nâng cao kèm theo bài tập ôn luyện cuối mỗi chương.
+ Môn loại: 425 / NG550PH
- Phòng Đọc: DL 17706
- Phòng Mượn: MB 7258
140/. VŨ MAI PHƯƠNG. Ngữ pháp và giải thích ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng
cao 80/20 / Vũ Mai Phương. - Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Hồng Đức, 2018. - 2
tập : Hình vẽ, bảng; 27cm
T.2. - 484tr.
Tóm tắt: Hệ thống toàn bộ kiến thức ngữ pháp tiếng Anh thông dụng như: thì, câu,
câu điều kiện, lời nói gián tiếp, câu bị động, từ vựng học theo cấu trúc 80% cơ bản và 20%
nâng cao kèm theo bài tập ôn luyện cuối mỗi chương.
+ Môn loại: 425 / NG550PH
- Phòng Đọc: DL 17707
- Phòng Mượn: MB 7259
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141/. VŨ THỊ MAI PHƯƠNG. Bứt phá điểm thi môn tiếng Anh : Chinh phục kì thi
THPT QG và Đại học, Cao đẳng / Vũ Thị Mai Phương. - H. : Hồng Đức, 2018. - 2 tập;
26cm. - (Chắc kiến thức - tư duy nhanh - thi là đỗ!)
T.1. - 257tr.
Tóm tắt: Sách gợi ý cho các em tất cả những kiến thức cơ bản và trọng tâm nhất để
có thể bứt phá trong kỳ thi THPT Quốc gia với tất cả các dạng bài xuất hiện trong kỳ thi
như: ngữ pháp, từ vựng, đọc hiểu, tìm lỗi, đồng nghĩa trái nghĩa hay ngữ âm trọng âm.
+ Môn loại: 428.0076 / B565PH
- Phòng Mượn: MB 7250
142/. VŨ THỊ MAI PHƯƠNG. Bứt phá điểm thi môn tiếng Anh : Chinh phục kì thi
THPT QG và Đại học, Cao đẳng / Vũ Thị Mai Phương. - H. : Hồng Đức, 2018. - 2 tập;
26cm. - (Chắc kiến thức - tư duy nhanh - thi là đỗ!)
T.2. - 241tr.
Tóm tắt: Sách gợi ý cho các em tất cả những kiến thức cơ bản và trọng tâm nhất để
có thể bứt phá trong kỳ thi THPT Quốc gia với tất cả các dạng bài xuất hiện trong kỳ thi
như: Ngữ pháp, từ vựng, đọc hiểu, tìm lỗi, đồng nghĩa trái nghĩa hay ngữ âm trọng âm.
+ Môn loại: 428.0076 / B565PH
- Phòng Mượn: MB 7251
143/. NGUYỄN THANH LÂM. Chiến lược luyện thi THPT bộ đề thi trắc nghiệm
môn tiếng Anh / Nguyễn Thanh Lâm chủ biên, Nguyễn Phương Khánh, Lê Nguyệt Minh,
Nguyễn Tú Phương. - Tái bản lần thứ 2, có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Đại học Quốc gia Hà
Nội, 2019. - 303tr. : Bảng; 26cm
+ Môn loại: 428.0076 / CH305L
- Phòng Mượn: MB 7256
144/. BÙI VĂN VINH. Ôn luyện đề thi mẫu THPT Quốc gia 2019 Anh văn : Theo
định hướng mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Bùi Văn Vinh, Ngô Thanh Tâm. - H. :
Dân trí, 2018. - 254tr. : Bảng; 27cm
+ Môn loại: 428.0076 / Ô454L
- Phòng Mượn: MB 7261
145/. GRUBER, PAUL S.. Khoá huấn luyện phát âm tiếng Anh hoàn hảo =
Pronunciation guide for speaking perfect English / Paul S. Gruber; Nguyễn Thanh Vân
dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 24cm
Vol. 1. - 247tr.
Tóm tắt: Gồm các bài học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về hệ
thống âm tiết trong tiếng Anh và giúp học viên điều chỉnh, cải thiện khả năng phát âm
tiếng Anh.
+ Môn loại: 428.1 / KH401H
- Phòng Đọc: DL 17654
- Phòng Mượn: MB 7237
146/. NGUYỄN THU HUYỀN. Học nhanh ngữ pháp tiếng Anh từ A đến Z / Nguyễn
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Thu Huyền chủ biên. - Tái bản lần thứ ba. - H. : Hồng Đức, 2018. - 463tr. : Bảng; 21cm.
– (The Windy. Tủ sách Giúp học tốt tiếng Anh)
Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức cơ bản tiếng Anh về danh từ, tính từ, trạng từ... giúp
người học diễn đạt tiếng Anh được linh động và phong phú.
+ Môn loại: 428.2 / H419NH
- Phòng Đọc: DV 56178
- Phòng Mượn: MB 7190-7191
147/. Brain-Booster nghe-phản xạ tiếng Anh nhờ công nghệ sóng não để nói tiếng
Anh thành công sau 30 ngày : Tiếng Anh công sở và phát triển sự nghiệp / Nguyễn Anh
Đức chủ biên, John Powell, Nguyễn Thị Dung, Phạm Minh Hoàng. - H. : Hồng Đức, 2019.
- 386tr.; 24cm
Tóm tắt: Sách giúp phát triển kĩ năng tiếng Anh của bạn dựa trên nền tảng nghiên
cứu học ngoại ngữ bằng âm thanh theo phương pháp Pimleurs, học tập trung vào giao tiếp
bằng phương pháp nghe - phản xạ, nhắc lại chuỗi âm thanh tích cực theo bối cảnh.
+ Môn loại: 428.3 / BR103B
- Phòng Đọc: DL 17656
- Phòng Mượn: MB 7239
148/. Brain - Booster nghe-phản xạ tiếng Anh nhờ công nghệ sóng não để nói tiếng
Anh thành công sau 30 ngày : Dành cho người mất gốc / Nguyễn Anh Đức chủ biên, John
Powell, Nguyễn Thu Hằng, Lê Đức Minh. - H. : Hồng Đức, 2019. - 361tr.; 24cm
Tóm tắt: Sách giúp phát triển kĩ năng tiếng Anh của bạn dựa trên nền tảng nghiên
cứu học ngoại ngữ bằng âm thanh theo phương pháp Pimleurs, học tập trung vào giao tiếp
bằng phương pháp nghe - phản xạ, nhắc lại chuỗi âm thanh tích cực theo bối cảnh.
+ Môn loại: 428.3 / BR103B
- Phòng Đọc: DL 17655
- Phòng Mượn: MB 7238
149/. NGUYỄN THU HUYỀN. 101 câu giao tiếp tiếng Anh siêu "hot" / Nguyễn Thu
Huyền chủ biên, Nguyễn Thị Lan Anh. - H. : Hồng Đức, 2018. - 259tr.; 21cm. - (The
Windy. Tủ sách giúp học tốt tiếng Anh)
Tên sách tiếng Anh: Fresh start speaking
Tóm tắt: Sách chia sẻ kinh nghiệm tự rèn luyện kĩ năng nghe nói tiếng Anh và 101
câu đàm thoại bằng tiếng Anh giúp bạn luôn tự tin giao tiếp với tình huống thực tế trong
cuộc sống.
+ Môn loại: 428.3 / M458TR
- Phòng Đọc: DV 56177
- Phòng Mượn: MB 7188-7189
150/. LAURA. Tự học giao tiếp tiếng Anh thực tế = Real English for you / Laura chủ
biên. - H. : Hồng Đức, 2018. - 219tr.; 21cm. - (The Windy. Tủ sách giúp học tốt tiếng Anh)
Tóm tắt: Giới thiệu những chủ đề, tình huống giao tiếp thực tế thường gặp như ở
công sở, gia đình, nói chuyện với bạn bè, gọi điện thoại... bằng tiếng Anh.
+ Môn loại: 428.3 / T550H
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- Phòng Đọc: DV 56176
- Phòng Mượn: MB 7186-7187
151/. LAURA. Tự học giao tiếp tiếng Anh qua truyện cười = Self-study English funny
stories for you / Laura chủ biên. - H. : Hồng Đức, 2018. - 250tr.; 21cm. - (The Windy. Tủ
sách giúp học tốt tiếng Anh)
+ Môn loại: 428.3 / T550H
- Phòng Đọc: DV 56175
- Phòng Mượn: MB 7184-7185
152/. YI REN. Học chữ Hán chuẩn / Yi Ren; Trần Lâm dịch; Đoàn Hữu Sơn, Lê Đình
Luân hiệu đính. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 2 tập;
26cm. - (Học chữ Hán nhanh và hiệu quả nhất!)
Tên sách tiếng Anh: Learning mandarin Chinese character
T.1. - 134tr.
+ Môn loại: 495.1 / H419CH
- Phòng Đọc: DL 17704
- Phòng Mượn: MB 7252-7253
153/. YI REN. Học chữ Hán chuẩn / Yi Ren; Trần Lâm dịch; Đoàn Hữu Sơn, Lê Đình
Luân hiệu đính. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 2 tập;
26cm. - (Học chữ Hán nhanh và hiệu quả nhất!)
Tên sách tiếng Anh: Learning mandarin Chinese character
T.2. - 134tr.
+ Môn loại: 495.1 / H419CH
- Phòng Đọc: DL 17705
- Phòng Mượn: MB 7254-7255
154/. Cẩm nang từ vựng HSK 123 - Giải nghĩa và cách dùng = 攻破汉语HSK词汇释义与列句 / Trương Gia Quyền chủ biên, Tô Phương Cường, Huỳnh Thị Chiêu Uyên....
- Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 194tr.; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu các từ vựng tiếng Trung Quốc thông dụng và được phiên âm,
giải nghĩa, minh hoạ, dịch nghĩa... rõ ràng, dễ hiểu.
+ Môn loại: 495.1 / C120N
- Phòng Đọc: DV 56183
- Phòng Mượn: MB 7200-7201
155/. THỊNH LUÂN. Bí kíp đánh hàng Trung Quốc : Làm giàu từ tiếng Trung / Thịnh
Luân chủ biên. - H. : Hồng Đức, 2019. - 275tr.; 21cm. - (The Zhishi. Tủ sách giúp học tốt
tiếng Trung)
Tóm tắt: Sách biên soạn các bài học bao gồm mẹo vặt, hội thoại, từ vựng, mẫu câu,
giúp bạn có thể vận dụng kiến thức một cách dễ dàng và nhanh chóng. Đồng thời, sách
còn có thêm từ vựng bổ sung bám sát nội dung của từng bài, giúp người học mở rộng vốn
từ của mình.
+ Môn loại: 495.1 / B300K
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- Phòng Đọc: DV 56182
- Phòng Mượn: MB 7198-7199
156/. VƯƠNG VÂN. Bí kíp đặt hàng Trung Quốc online : Làm giàu từ tiếng Trung /
Vương Vân chủ biên, The Zhishi. - H. : Hồng Đức, 2019. - 187tr.; 21cm. - (The Zhishi.
Tủ sách giúp học tốt tiếng Trung)
Tóm tắt: Sách biên soạn các bài học bao gồm mẹo vặt, hội thoại, từ vựng, mẫu câu,
giúp bạn có thể vận dụng kiến thức một cách dễ dàng và nhanh chóng. Đồng thời, sách
còn có thêm từ vựng bổ sung bám sát nội dung của từng bài, giúp người học mở rộng vốn
từ của mình.
+ Môn loại: 495.1 / B300K
- Phòng Đọc: DV 56181
- Phòng Mượn: MB 7196-7197
157/. Marugoto - Ngôn ngữ và văn hoá Nhật Bản = まるごと : 日本のことばと文
化 : 入門A1 : かつゾう : Sơ cấp 1- A2: Hoạt động giao tiếp / The Japan Foundation ;
Dịch: Hà Thu Hiền, Lê Kim Thanh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh, 2018. - 146tr. : Minh hoạ; 29cm
Tóm tắt: Giới thiệu những tình huống giao tiếp thực tế, giúp người học trải nghiệm
nhiều khía cạnh đa dạng của văn hoá Nhật Bản và những đặc trưng trong đời sống của
người Nhật, nội dung thực hành từ những tình huống thực tế.
+ Môn loại: 495.6 / M109NG
- Phòng Mượn: MB 7266-7267
158/. Marugoto - Ngôn ngữ và văn hoá Nhật Bản = まるごと : 日本のことばと文
化 : 入門A1 : りかい : Sơ cấp 1- A2: Hiểu biết ngôn ngữ / The Japan Foundation ; Dịch:
Hà Thu Hiền, Lê Kim Thanh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh,
2018. - 198tr. : Minh hoạ; 29cm
Tóm tắt: Đưa ra những tình huống giao tiếp thực tế, giúp người học trải nghiệm nhiều
khía cạnh đa dạng của văn hoá Nhật Bản và những đặc trưng trong đời sống của người
Nhật, giới thiệu trọng tâm kiến thức ngôn ngữ.
+ Môn loại: 495.6 / M109NG
- Phòng Mượn: MB 7264-7265
159/. KANG HYOUN-HWA. Từ điển tiếng Hàn qua tranh / Kang Hyoun-hwa. - H.
: Hồng Đức, 2019. - 230tr.; 26cm
Tóm tắt: Sách được cấu trúc theo từng chủ đề, bao gồm nhiều lĩnh vực đa dạng trong
cuộc sống như từ nhà đến trường, tự nhiên và vũ trụ. Sách gồm 13 bài, mỗi bài được chia
thành các chủ đề nhỏ, trong đó các từ vựng được minh hoạ một cách sinh động bằng hình
ảnh.
+ Môn loại: 495.703 / T550Đ
- Phòng Mượn: MB 7246-7247
160/. KANG HYOUN-HWA. Từ điển tiếng Hàn qua tranh : Sách bài tập / Kang
Hyoun-hwa. - H. : Hồng Đức, 2019. - 203tr.; 26cm
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Tóm tắt: Sách được cấu trúc theo từng chủ đề, bao gồm nhiều lĩnh vực đa dạng trong
cuộc sống như từ nhà đến trường, tự nhiên và vũ trụ. Sách bài tập tổng hợp cho 13 bài,
mỗi bài được chia thành các chủ đề nhỏ, trong đó các từ vựng được minh hoạ một cách
sinh động bằng hình ảnh.
+ Môn loại: 495.703 / T550Đ
- Phòng Mượn: MB 7248-7249
161/. DƯƠNG TRANG THƠM. Học nhanh tiếng Hàn mỗi ngày / Dương Trang
Thơm chủ biên. - H. : Hồng Đức, 2018. - 243tr.; 21cm. - (The Changmi. Tủ sách giúp học
tốt tiếng Hàn)
+ Môn loại: 495.7 / H419NH
- Phòng Đọc: DV 56179
- Phòng Mượn: MB 7192-7193
162/. DƯƠNG THỊ HỒNG YÊN. 15 phút tự học tiếng Hàn mỗi ngày / Dương Thị
Hồng Yên chủ biên. - H. : Hồng Đức, 2017. - 303tr.; 21cm. - (The Changmi. Tủ sách giúp
học tốt tiếng Hàn)
Tóm tắt: Sách được chia làm 3 phần chính: Phần 1 là các cấu trúc câu thông dụng,
Phần 2 là đáp án cho các bài luyện tập ở phần 1, và Phần 3 là phụ lục, giúp người đọc hiểu
rõ hơn về ngữ pháp tiếng Hàn.
+ Môn loại: 495.7 / M558L
- Phòng Đọc: DV 56180
- Phòng Mượn: MB 7194-7195
163/. Vitamin tiếng Hàn / Cho Jung Soon, Jun Ha Na, Ryu Jeong Min, Jeong Seonga;
Ngô Thanh Huyền dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 26cm. - (Giáo trình tiếng Hàn kết hợp
luyện thi TOPIK)
T.2. - 281tr.
Tóm tắt: Sách dành cho đối tượng kết thúc trình độ sơ cấp và lên trình độ trung cấp,
giúp người học có thể thực hiện các cuộc hội thoại giao tiếp với đa dạng các chủ đề trong
đời sống sinh hoạt.
+ Môn loại: 495.7 / V314T
- Phòng Mượn: MB 7244
164/. Vitamin tiếng Hàn / Cho Jung Soon, Jeon So Hyeon, Cha Sun Ja, Kim Ji Yoon;
Vũ Thuỷ dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 26cm. - (Giáo trình tiếng Hàn kết hợp luyện thi
TOPIK)
T.3. - 285tr.
Tóm tắt: Sách dành cho đối tượng kết thúc trình độ sơ cấp và lên trình độ trung cấp,
giúp người học có thể thực hiện các cuộc hội thoại giao tiếp với đa dạng các chủ đề trong
đời sống sinh hoạt.
+ Môn loại: 495.7 / V314T
- Phòng Mượn: MB 7245
165/. PHÙNG THỊ MỸ HẠNH. Useful Vietnamese for expats / Phùng Thị Mỹ Hạnh.
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- H. : Hồng Đức, 2018. - 2 tập; 21cm
T.1. - 97tr.
Tóm tắt: Sách hướng dẫn cách tự học tiếng Việt từ ngữ pháp, từ vựng, đến các bài
hội thoại được chia theo từng chủ đề riêng biệt giúp người nước ngoài dễ dàng thực hành
mỗi ngày.
+ Môn loại: 495.922 / U521V
- Phòng Mượn: MB 7180-7181
166/. PHÙNG THỊ MỸ HẠNH. Useful Vietnamese for expats / Phùng Thị Mỹ Hạnh.
- H. : Hồng Đức, 2018. - 2 tập; 21cm
T.2. - 107tr.
Tóm tắt: Sách hướng dẫn cách tự học tiếng Việt từ ngữ pháp, từ vựng, đến các bài
hội thoại được chia theo từng chủ đề riêng biệt giúp người nước ngoài dễ dàng thực hành
mỗi ngày.
+ Môn loại: 495.922 / U521V
- Phòng Mượn: MB 7182-7183
167/. LÊ HUY BẮC. Ký hiệu và liên ký hiệu / Lê Huy Bắc. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng
hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 390tr.; 24cm
Tóm tắt: Nghiên cứu về ký hiệu và liên ký hiệu, giới thiệu về các khái niệm "ký
hiệu", "mặc định học", "ký hiệu học", "ký hiệu học văn học", "liên ký hiệu", "cổ mẫu",
"đa/liên văn hoá" cùng các minh hoạ của các khái niệm này trong tác phẩm văn học cụ thể.
+ Môn loại: 495.92201 / K600H
- Phòng Đọc: DL 17644
- Phòng Mượn: MB 7218
168/. HỒ XUÂN MAI. Nam Bộ qua ngôn từ / Hồ Xuân Mai, Phan Kim Thoa. - H. :
Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2018. - 172tr.; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp bài viết trình bày các đặc điểm về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp,
phong cách diễn đạt của người Việt Nam Bộ. Qua đó, giúp chúng ta nhận diện được đặc
điểm văn hoá của người Việt Nam Bộ qua lớp từ ngữ mà họ sử dụng.
+ Môn loại: 495.92201 / N104B
- Phòng Địa chí: DC 2696
500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC:
169/. NGUYỄN PHƯƠNG KHÁNH. Chiến lược luyện thi THPT - Bộ đề thi trắc
nghiệm môn Khoa học tự nhiên / Nguyễn Phương Khánh chủ biên, Nguyễn Thanh Lâm,
Lê Nguyệt Minh, Nguyễn Tú Phương. - Tái bản lần thứ 2, có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Đại
học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 306tr. : Hình vẽ, bảng; 26cm
+ Môn loại: 500.76 / CH305L
- Phòng Mượn: MC 5682
170/. NGUYỄN THỊ ANH. Sổ tay kiến thức toán trung học phổ thông / Nguyễn Thị
Anh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 246tr. : Hình vẽ, bảng; 18cm
+ Môn loại: 510 / S450T
- Phòng Mượn: MC 5692-5693
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171/. HOÀNG TRUNG QUÂN. Chiến lược luyện thi THPT - Bộ đề thi trắc nghiệm
môn Toán / Hoàng Trung Quân. - Tái bản lần 1, có chỉnh sửa và bổ sung. - H. : Đại học
Quốc gia Hà Nội, 2019. - 363tr. : Hình vẽ; 24cm
+ Môn loại: 510.76 / CH305L
- Phòng Mượn: MC 5681
172/. Hướng tư duy ôn luyện đề chuẩn bị kì thi trung học phổ thông Quốc gia 2019
Toán : Theo định hướng mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.. / Nguyễn Đăng Ái, Nguyễn
Chiến, Nguyễn Tấn Siêng,.... - H. : Dân trí, 2018. - 270tr. : Hình vẽ, bảng; 27cm
+ Môn loại: 510.76 / H561T
- Phòng Mượn: MC 5689
173/. MẪN NGỌC QUANG. Ôn luyện đề thi mẫu THPT Quốc gia 2019 Toán : Theo
định hướng mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Mẫn Ngọc Quang, Đỗ Xuân Sỹ. - H. :
Dân trí, 2018. - 268tr. : Hình vẽ, bảng; 27cm
+ Môn loại: 510.76 / Ô454L
- Phòng Mượn: MC 5687
174/. GONICK, LARRY. Câu chuyện Giải tích / Larry Gonick; Phạm Miên Vũ dịch.
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 238. - 248tr.; 24cm. - (Cartoon guide)
Tóm tắt: Quyển sách này là sự kết hợp hoàn hảo của giải trí và giáo dục - một phần
bổ sung có giá trị cho các sinh viên, giáo viên, phụ huynh và các các chuyên gia.
+ Môn loại: 515.0076 / C125CH
- Phòng Đọc: DL 17658
- Phòng Mượn: MC 5679-5680
175/. Luyện giải bộ đề thi trắc nghiệm THPT quốc gia môn Vật lí : Theo cấu trúc mới
của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Nguyễn Phú Đồng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. 446tr.; 27cm
+ Môn loại: 530.76 / L527GI
- Phòng Mượn: MC 5684
176/. FEYNMAN, RICHARD P.. Feynman - Chuyện thật như đùa! / Richard P.
Feynman; Dịch : Nguyễn Văn Liễn, Nguyễn Huy Việt. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ,
2019. - 440tr.; 21cm. - (Khoa học khám phá)
+ Môn loại: 530.092 / F207CH
- Phòng Đọc: DV 56193
- Phòng Mượn: MC 5672-5673
177/. Luyện giải bộ đề thi trắc nghiệm THPT quốc gia môn Hoá học : Theo cấu trúc
đề thi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Nguyễn Hoàng Long chủ biên, Đặng Thị Hồng
Nhung, Nguyễn Phú Vi, Nguyễn Văn Đạo. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 447tr.
: Hình vẽ, bảng; 27cm
+ Môn loại: 546.076 / L527GI
- Phòng Mượn: MC 5685
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178/. Bứt phá điểm thi môn Hoá học : Phần hữu cơ / Lương Văn Huy, Nguyễn Đức
Dũng, Dương Tiến Tài, Hoàng Minh Tâm. - H. : Hồng Đức, 2018. - 359tr.; 26cm. - (Chắc
kiến thức - tư duy nhanh - thi là đỗ!)
Tóm tắt: Sách tổng hợp đầy đủ nội dung kiến thức trong chương trình hoá học THPT
và các phương pháp giải bài tập trắc nghiệm, giúp học sinh đạt điểm cao trong kì thi.
+ Môn loại: 547.0076 / B565PH
- Phòng Mượn: MC 5683
179/. TRẦN THANH THẢO. Ôn luyện đề thi mẫu THPT Quốc gia 2019 Sinh học :
Dành cho học sinh 10, 11, 12 luyện thi THPT Quốc gia... / Trần Thanh Thảo. - H. : Dân
trí, 2018. - 318tr. : Hình vẽ, bảng; 27cm
+ Môn loại: 570.76 / Ô454L
- Phòng Mượn: MC 5688
610. Y HỌC VÀ SỨC KHOẺ:
180/. AUSFELDER, TRUDE. Tất cả những điều con gái cần biết : Mách bảo cho
những tháng năm hồi hộp nhất đời / Trude Ausfelder; Kiều Hoa dịch. - Tái bản lần thứ 2.
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 330tr. : Tranh vẽ, ảnh; 21cm. - (Tư vấn trúng tim)
Tóm tắt: Bao gồm những thông tin hữu ích, những mách bảo, khuyên nhủ gần gũi,
dễ hiểu, thuyết phục dựa trên cơ sở y học, khoa học và tâm lý của độ tuổi dậy thì dành cho
con gái.
+ Môn loại: 612.60835 / T124C
- Phòng Đọc: DV 56200
- Phòng Mượn: ME 7280-7281
181/. CARR, NICHOLAS. Trí tuệ giả tạo : Internet đã làm gì chúng ta? / Nicholas
Carr ; Dịch: Hà Quang Hùng, Linh Giang ; Vũ Duy Mẫn hiệu đính. - Tp. Hồ Chí Minh :
Nxb. Trẻ, 2019. - 286tr.; 21cm. - (Khoa học và Khám phá)
Tên sách tiếng Anh: The shallows
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về trí tuệ nhân tạo và tác động của trí tuệ
nhân tạo đến với trí tuệ con người; phương thức tư duy, trí nhớ, tác động của Internet tới
hoạt động của trí não...
+ Môn loại: 612.8 / TR300T
- Phòng Đọc: DV 56199
- Phòng Mượn: ME 7278-7279
182/. NGUYỄN HỮU ĐỨC. Để thân tâm an lạc / Nguyễn Hữu Đức. - In lần thứ 2. Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 251tr.; 20cm. - (Y học - Sức khoẻ)
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết nghiên cứu các chủ đề liên quan đến yếu tố tâm lý,
tinh thần của con người để đạt đến sức khoẻ toàn diện.
+ Môn loại: 613 / Đ250TH
- Phòng Đọc: DV 56198
- Phòng Mượn: ME 7276-7277
183/. Dinh dưỡng dành cho ngôi sao bóng đá / Nguyễn Nguyên, Trần Thị Minh
Nguyệt, Nguyễn Thị Ngọc Hương,.... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 191tr.; 21cm
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Tóm tắt: Nội dung là những kiến thức cơ bản về dinh dưỡng thể thao, cùng những
câu chuyện lý thú về thực hành dinh dưỡng của các ngôi sao thế giới.
+ Môn loại: 613.2 / D312D
- Phòng Đọc: DV 56211
- Phòng Mượn: ME 7301-7302
184/. MINH GIANG. Ta biết gì khi ta ăn : Tản văn về dinh dưỡng và sức khoẻ / Minh
Giang. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 208tr.; 20cm
Tên thật tác giả: Giang Thuý Minh
Tóm tắt: Bằng lối nói chuyện văn chương mềm mại, tác giả chọn cách tiếp cận đời
thường hơn thông qua các nhân vật và địa điểm, để những kiến thức khoa học về dinh
dưỡng trong ăn uống được chuyển tải đến với người đọc một cách nhẹ nhàng.
+ Môn loại: 613.2 / T100B
- Phòng Đọc: DV 56212
- Phòng Mượn: ME 7303-7304
185/. FERRISS, TIMOTHY. Cơ thể 4 giờ = The 4-hour body : An uncommon guide
to rapid fat-loss, incredible sex, and becoming superhuman : Bí quyết cân đối, khoẻ mạnh
và đời sống tình dục thăng hoa / Timothy Ferriss; Quế Chi dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. 567tr.; 24cm
Tóm tắt: Sách đưa ra cho bạn bí quyết cân đối, khoẻ mạnh và đời sống tình dục thăng
hoa. Giúp bạn nắm vững 5 nguyên tắc sống còn đó, có được một cơ thể khoẻ mạnh và
thành công hơn trong cuộc sống.
+ Môn loại: 613.7 / C460TH
- Phòng Đọc: DL 17665
- Phòng Mượn: ME 7319
186/. TRẦN SÁNG. Kinh Dịch Trung y dưỡng sinh hiện đại / Trần Sáng. - H. : Giáo
dục, 2009. - 232tr. : Minh hoạ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu về mối quan hệ giữa Kinh dịch với Trung y. Trình bày về: Thuật
đoán bệnh đặc sắc của Trung y; trung y - ngũ hành biện chứng; trị liệu bệnh tật; ẩm thực
dưỡng sinh; sinh hoạt - dưỡng sinh; khí công - dưỡng sinh; số thuật - kiến trúc - khí dưỡng sinh.
+ Môn loại: 613.7 / K312D
- Phòng Đọc: DV 56252
187/. Giới thiệu cây thuốc ở Việt Nam và những bài thuốc chữa bệnh thường gặp:
Tuyển chọn một số bài thơ về cách chữa bệnh theo dân gian / Sưu tầm, tuyển chọn: Diệu
Tuệ. - H. : Thế giới, 2018. - 367tr. : Ảnh; 28cm
Tóm tắt: Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các cây thuốc nam, cây thuốc trong vườn
nhà để chữa bệnh như: Atisô, ba chạc, bạc hà, bạch cập, bạch đậu khấu, bạch đồng nữ,
bạch hạc... Giới thiệu một số lương y và những phương pháp bí truyền trong dân gian để
chữa bệnh nan y gồm: Chữa bệnh thận, sỏi thận, bệnh tiểu đường, bệnh gan, bệnh hiếm
muộn...Tuyển chọn các bài thơ về cây thuốc chữa bệnh trong dân gian.
+ Môn loại: 615.8 / GI-462TH
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- Phòng Đọc: DL 17712
188/. SMITH, MANUEL J. Khi nói không, tôi thấy tội lỗi = When I say no, I feel
guilty / Manuel J. Smith; Bảo Ngọc dịch. - H. : Lao động, 2019. - 521tr.; 21cm
Tóm tắt: Kỹ năng quyết đoán được giải thích trong sách này dựa trên trãi nghiệm
lâm sàng của tác giả và đồng nghiệp thu được trong 5 năm giảng dạy về cách ứng phó.
Mục tiêu viết về lý thuyết và thực tiễn của liệu pháp điều trị tính quyết đoán có hệ thống
là giúp được nhiều người hiểu hơn về những gì xảy ra khi chúng ta cảm thấy lúng túng khi
ứng phó với người khác.
+ Môn loại: 616.89 / KH300N
- Phòng Đọc: DV 56201
- Phòng Mượn: ME 7282
189/. NGUYỄN THỊ NINH. Mẹ ăn ngon, con mạnh khoẻ : Cẩm nang dinh dưỡng
dành cho mẹ bầu. Những kinh nghiệm và thực đơn kiểu Nhật / Nguyễn Thị Ninh. - H. :
Thế giới, 2018. - 225tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách chia sẻ kinh nghiệm dành cho bà mẹ đang mang thai về thực đơn
phong phú, cách chế biến các món ăn hấp dẫn, phân loại món ăn theo chức năng như món
chính, món ăn mặn, món rau, món canh, món ăn vặt, đồng thời chia theo nhóm chất dinh
dưỡng chủ đạo đặc biệt cần bổ sung trong quá trình mang thai.
+ Môn loại: 618.2 / M200Ă
- Phòng Đọc: DV 56202
- Phòng Mượn: ME 7283-7284
190/. WILDE, KATE C.. Hỗ trợ trẻ tự kỷ = Autism breakthrough: the groundbreaking
method that has helped families all over the world: Giúp trẻ vượt qua các khó khăn trong
sinh hoạt hằng ngày / Kate C. Wilde; The Big Friends dịch. - H.: Lao động, 2019. - 328tr.;
24cm
Tóm tắt: Sách đưa ra những quan điểm và khái niệm về cách suy nghĩ và tiếp cận
với trẻ bị tự kỉ. Đồng thời, trình bày phương pháp đối phó với các hiện tượng khi trẻ tự kỉ
như đánh, cấu, cắn; hướng dẫn trẻ đi vệ sinh, việc ngủ, các kỹ năng tự chăm sóc bản thân
cho trẻ.
+ Môn loại: 618.92 / H450TR
- Phòng Đọc: DL 17666
- Phòng Mượn: ME 7320-7321
620. KỸ THUẬT VÀ HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN:
191/. Sổ tay công tác thuỷ lợi quy định chi tiết thi hành Luật Thuỷ lợi / Vũ Tươi hệ
thống. - H. : Lao động, 2019. - 495tr.; 28cm
Tóm tắt: Trình bày toàn văn nội dung Luật Thuỷ lợi; các Nghị định, Thông tư quy
định chi tiết một số điều của Luật Thuỷ lợi và quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài
sản kết cấu hạ tầng giao thông, thuỷ lợi. Giới thiệu hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn thuỷ
lợi mới nhất gồm: Tiêu chuẩn thiết kế, thi công, nghiệm thu và khảo sát công trình thuỷ
lợi.
+ Môn loại: 627 / S450T
- Phòng Đọc: DL 17718
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640. QUẢN LÝ GIA ĐÌNH VÀ NHÀ CỬA:
192/. Biết thì đã ngon / Tố Linh, Uyên Win, Quần Đặng,... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.
Trẻ, 2019. - 180tr.; 20cm
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện được 1 nhóm tác giả đã viết đăng trên internet
để giải thích những điều thú vị của đồ ăn thức uống bằng khoa học, hay là kể những điều
thú vị của khoa học qua đồ ăn thức uống.
+ Môn loại: 641.3 / B308TH
- Phòng Mượn: MD 9165-9166
193/. CHO, CHARLOTTE. Bí quyết dưỡng da kiểu Hàn Quốc = The little book of
skin care : Korean beauty secrets for healthy, glowing skin / Charlotte Cho; Bùi Thị Ngọc
Hương dịch; Vũ Thị Hồng Minh hiệu đính. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2018. - 218tr. : Tranh
vẽ; 21cm
Tóm tắt: Hướng dẫn bạn cách thực hiện chu trình chăm sóc da 10 bước nổi tiếng của
người Hàn Quốc gồm: Làm sạch kép, tẩy tế bào chết, dưỡng ẩm, chống nắng, đắp mặt nạ...
giúp bạn có làn da trong trẻo, rạng rỡ và khoẻ mạnh.
+ Môn loại: 646.7 / B300QU
- Phòng Đọc: DV 56194
- Phòng Mượn: MD 9162
194/. YAGINUMA KENICHI. Nhà hàng không bao giờ nói không : Tạo dựng dịch
vụ chạm tới trái tim khách hàng / Yaginuma Kenichi; Nguyễn Thu Hiền dịch; Nguyệt
Minh hiệu đính. - H. : Thanh niên, 2019. - 191tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách tổng hợp lại những sự kiện thực tế đã xảy ra trong khoảng thời gian
vô cùng ý nghĩa của tác giả - một người làm dịch vụ - khi chuyển từ một quán bar sang
làm việc tại một nhà hàng, cùng những cảm nhận của tác giả khi đó.
+ Môn loại: 647.95 / NH100H
- Phòng Đọc: DV 56195
- Phòng Mượn: MD 9167-9168
195/. ĐỖ XUÂN THẢO. Cất cánh cùng lớp 1 : Khởi đầu vui vẻ cho trẻ thành công /
Đỗ Xuân Thảo, Phan Thị Hồ Điệp. - H. : Lao động, 2019. - 185tr.; 19cm. - (Đừng để trẻ
sợ học ngay từ vạch xuất phát)
Tóm tắt: Sách góp phần giải đáp những trăn trở, băn khoăn của cha mẹ khi có con
chuẩn bị vào lớp 1. Cùng với lời giải đáp, sách đưa ra lời khuyên cả ở góc độ khoa học,
góc độ của nhà sư phạm cũng như góc độ của một phụ huynh. Sách cũng có rất nhiều trò
chơi dành cho các bé.
+ Môn loại: 649 / C124C
- Phòng Mượn: ME 7344-7345
196/. CHIEM, DAVID. Dạy con tư duy = Deeper than the ocean: How the learning
brain is formed : Cẩm nang nuôi dạy con thế kỷ 21 / David Chiem, Brian Caswell ; Lương
Chí Thành dịch. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh,
2018. - 222tr. : Tranh vẽ; 21cm
Tóm tắt: Đưa ra các lời khuyên cho cha mẹ để phát triển trí não, hoàn thiện tư duy
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cho trẻ như: "Tư duy nhà vô địch": Hành trang cho con vào thế kỷ 21, cách thức học hỏi
của bộ não trẻ thơ, cách thức hình thành tư duy trẻ thơ, làm thế nào để "nâng cấp" tư duy
con trẻ.
+ Môn loại: 649 / D112C
- Phòng Đọc: DV 56204
- Phòng Mượn: ME 7287-7288
197/. ERIKA TAKEUCHI. Không có trẻ hư : Hiểu và phát huy khí chất con bạn theo
kiểu Nhật Bản / Erika Takeuchi; Nguyễn Đỗ An Nhiên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.
Trẻ, 2019. - 232tr.; 21cm
Tóm tắt: Tác giả tổng hợp những tính cách khác biệt trong trẻ thành 5 "khí chất bẩm
sinh", các bậc cha mẹ có thể nghiên cứu xem con mình thuộc khí chất nào để có thể thấu
hiểu và có những phương thức uốn nắn trẻ cho phù hợp.
+ Môn loại: 649 / KH455C
- Phòng Đọc: DV 56210
- Phòng Mượn: ME 7299-7300
198/. AUGEREAU, FLAVIE. Siêu nhân bố : Gần bố, con tự tin, kỷ luật và thông
minh hơn! / Flavie Augereau; Lê Việt Dũng dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 212tr.; 21cm.
- (Tủ sách ươm mầm)
Tóm tắt: Cuốn sách này chứa những lời khuyên và những lời khích lệ dành cho
những người cha, cùng với những hình vẽ minh hoạ các ký hiệu để bạn sử dụng với con
hàng ngày.
+ Môn loại: 649.1 / S309NH
- Phòng Đọc: DV 56203
- Phòng Mượn: ME 7285-7286
199/. BARBAS, STÉPHANE. Con khoẻ, mẹ nhàn giảm ngàn stress / Stéphane
Barbas, Madeleine Deny; Trần Thị Huế dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 400tr.; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp những vấn đề về sự phát triển của các bé về mặt thể chất , về tình
cảm và tâm lý, về trí tuệ và những mối quan hệ trong cuộc sống và gia đình để các bậc cha
mẹ tránh stress trong việc định hình tính cách cho con trẻ.
+ Môn loại: 649 / C430KH
- Phòng Đọc: DV 56196
- Phòng Mượn: ME 7272-7273
200/. PURVES, LIBBY. Hoàn hảo cũng được, không hoàn hảo cũng được: Làm mẹ
"yêu nghề" là được / Libby Purves; Thanh Mai dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 315tr.; 19cm. (Tủ sách Kỹ năng làm cha mẹ)
Tóm tắt: Tác giả không ngần ngại đề cập những cách "lách luật" để công cuộc làm
cha mẹ vừa vui vẻ vừa dễ thở hơn. Qua những chia sẻ và liên hệ hữu ích, ta thấy được hành
trình thử thách nhưng cũng đầy thú vị từ lúc mang thai đến ngày đầu tiên đưa con tới
trường, cũng như cách giải quyết xung đột giữa các con, những chuyến ra ngoài cùng
nhau...Và trên tất cả, ta hiểu được rằng" mẹ hoàn hảo" không cần là cái đích, mà làm mẹ
"yêu nghề" đã là thành công rồi!.
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+ Môn loại: 649 / H406H
- Phòng Đọc: DV 56359
- Phòng Mượn: ME 7340-7341
201/. COQUART, CHRISTINE. Từ sợi dây rốn thần kỳ đến những bước đi chập
chững : 4 gia đoạn vàng của trẻ sơ sinh mẹ cần phải biết / Christine Coquart, Catherine
Piraud - Rouet; Tạ Thị Phương Thuý, Đỗ Thị Tố Nga dịch. - H. : Thanh niên, 2018. 346tr.; 21cm. - (Tủ sách ươm mầm)
Tóm tắt: Quyển sách nghiên cứu những kinh nghiệm của người mẹ nhằm giúp các
bậc cha mẹ tương lai có cái nhìn tích cực và lạc quan khi đón nhận bước ngoặt mới trong
cuộc đời.
+ Môn loại: 649 / T550S
- Phòng Đọc: DV 56197
- Phòng Mượn: ME 7274-7275
202/. PURVES, LIBBY. Hoàn hảo cũng được, không hoàn hảo cũng được: Con
chúng ta hạnh phúc là được / Libby Purves; Minh Phương dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. 299tr.; 19cm. - (Tủ sách Kỹ năng làm cha mẹ)
Tóm tắt: Tác giả cung cấp những cách "đối phó" với các vấn đề đau đầu của nhiều
cha mẹ có con ở lứa tuổi 3-8 như: Chọn trường, dạy con về kỷ luật, các lớp ngoại khoá,
trò chuyện về bộ phận riêng tư trên cơ thể...Và điều tuyệt nhất là khẳng định rằng vốn
chẳng có đứa trẻ nào là hoàn hảo, nuôi dạy một đứa con hạnh phúc mới là điều ta cần
hướng tới.
+ Môn loại: 649 / H406H
- Phòng Đọc: DV 56358
- Phòng Mượn: ME 7338-7339
203/. NGUYỄN THANH HẢI. Dạy con tuổi teen dễ ợt / Nguyễn Thanh Hải. - H. :
Thanh niên, 2018. - 307tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách là một cuốn cẩm nang hữu ích dành cho bạn, những bậc cha mẹ đang
đau đầu không hiểu được đứa con hồn nhiên, ngây thơ ngày nào nay bỗng trở nên khó
chiều. Với những tình huống thường nhật, cách giải quyết sát thực tế, tác giả sẽ giúp bạn
hiểu hơn những khó khăn của con, để dần trở thành một người bạn đồng hành tuyệt vời
dẫn dắt con nhẹ nhàng bước qua khúc quanh đầu đời gian khó này.
+ Môn loại: 649 / D112C
- Phòng Đọc: DV 56207
- Phòng Mượn: ME 7293-7294
204/. LỖ BẰNG TRÌNH. Mẹ dạy con trai không la mắng / Lỗ Bằng Trình; Dương
Hà Tú dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2019. - 286tr.; 21cm. - (Tủ sách Nuôi dạy
con)
Tóm tắt: Hướng dẫn các bà mẹ phương pháp giáo dục con trai nghịch ngợm mà
không cần la mắng, giúp trẻ cảm nhận được sự tôn trọng và khích lệ, nhờ đó trẻ trở nên tự
tin, hiểu chuyện và sống có trách nhiệm.
+ Môn loại: 649 / M200D
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- Phòng Đọc: DV 56205
- Phòng Mượn: ME 7289-7290
205/. LƯ PHỤNG ANH. Mẹ dạy con gái không nuông chiều / Lư Phụng Anh; Lê
Tiến Thành dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2019. - 295tr.; 21cm. - (Tủ sách Nuôi
dạy con)
Tóm tắt: Hướng dẫn các bà mẹ phương pháp giáo dục con gái tích cực, lý trí, không
nuông chiều, giúp trẻ rèn luyện khả năng tự lập và có không gian phát triển bản thân.
+ Môn loại: 649 / M200D
- Phòng Đọc: DV 56206
- Phòng Mượn: ME 7291-7292
650. QUẢN LÝ VÀ CÁC DỊCH VỤ PHỤ TRỢ:
206/. CONSTABLE, KIMANZI. Đừng chạy theo người khác = Stop chasing
influencers : Mở đường riêng. Xây doanh nghiệp. Bắt tương lai / Kimanzi Constable, Jared
Easley; Thế Anh dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2018. - 198tr.; 21cm
Tóm tắt: Cung cấp những ý tưởng và chiến lược khác nhau giúp bạn đánh giá những
gì bạn đang có, biết tận dụng những cơ hội và bắt đầu phát triển kinh doanh.
+ Môn loại: 650.1 / Đ556CH
- Phòng Đọc: DV 56090
- Phòng Mượn: MA 20570-20571
207/. ROBINSON, LYNN A.. Kinh doanh bằng trực giác : Bí quyết vận dụng sức
mạnh của trực giác để thành công tột bậc / Lynn A. Robinson; Hoàng Lan dịch. - H. : Hồng
Đức, 2019. - 395tr.; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Put your intuition to work
Tóm tắt: Sách giới thiệu 27 lập luận quan trọng liên quan đến cơ sở của trực giác và
các phương pháp cụ thể để khai phá tiềm năng của trực giác. Đồng thời, tác giả đưa ra
hướng dẫn đầy tính thực tiễn và sắc sảo giúp độc giả nhận ra trí tuệ tiềm ẩn bên trong, giúp
bạn đạt được thành công chưa từng có trước đó.
+ Môn loại: 650.1 / K312D
- Phòng Đọc: DV 56087
- Phòng Mượn: MA 20564-20565
208/. NEWPORT, CAL. Làm ra làm, chơi ra chơi = Deep work : Chấm dứt sự hời
hợt trong công việc bằng cách áp dụng bí quyết chỉ có ở người thành công / Cal Newport;
Mai Anh dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 352tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách đưa ra hai mục tiêu. Phần 1 nhằm thuyết phục bạn rằng giả thiết về
làm việc chuyên sâu là đúng. Phần 2 giới thiệu đến bạn một số cách để tận dụng làm việc
chuyên sâu bằng cách rèn luyện não bộ và chuyển đổi thói quen làm việc sang hướng đặt
làm việc chuyên sâu ở giai đoạn sự nghiệp đang ở đỉnh cao.
+ Môn loại: 650.1 / L104R
- Phòng Đọc: DV 56103
- Phòng Mượn: MA 20602-20603
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209/. INAMORI KAZUO. Nghĩ thiện : Để cuộc đời và công việc viên mãn / Inamori
Kazuo; Nguyễn Đỗ An Nhiên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 194tr.; 21cm
Nguyên bản tiếng Nhật: Kangaekata - Jinsei shigoto no kekka ga kawaru
Tóm tắt: Quyển sách gồm 9 chương là những tâm tình chân thành của tác giả dành
cho bạn đọc. Sách giúp bạn đọc hiểu được những khó khăn mà người lãnh đạo phải chịu
trách nhiệm với những nhân viên của mình; và cũng giúp cho bạn đọc hiểu được thành
công chưa hẳn đã tốt mà thất bại chưa hẳn là kết thúc. Cuộc sống với trái tim lương thiện,
cách nghĩ chân chính, đúng đắn sẽ giúp bạn thăng tiến và hạnh phúc hơn.
+ Môn loại: 650.1 / NGH300TH
- Phòng Đọc: DV 56149
- Phòng Mượn: MA 20690-20691
210/. STULBERG, BRAD. Phong độ cực đỉnh = Peak performance: elevate your
game, avoid burnout , and thrive with the new science of success : Những biện pháp giúp
bạn xuất sắc trong công việc lẫn sàn đấu / Brad Stulberg, Steve Magness; Nguyễn Tú Uyên
dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 307tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách trình bày những biện pháp giúp bạn thành công trong việc, tối ưu hoá
thói quen, xây dựng mục đích của bản thân, thay đổi nhận thức về áp lực, nhận thức về
nghỉ ngơi,..
+ Môn loại: 650.1 / PH431Đ
- Phòng Đọc: DV 56096
- Phòng Mượn: MA 20586-20587
211/. LÊ TRỌNG ĐẠI. Sống trọn cùng đam mê : Bí quyết để giàu có, hạnh phúc
trong từng phút giây / Lê Trọng Đại. - H. : Lao động, 2018. - 146tr.; 21cm
Tóm tắt: Chia sẻ những câu chuyện của chính tác giả về học tập, công việc, cuộc
sống... giúp các bạn trẻ có được những bài học, kinh nghiệm khi đối diện với những khó
khăn và biết cách vượt qua khó khăn đó một cách dễ dàng nhất.
+ Môn loại: 650.1 / S455TR
- Phòng Đọc: DV 56126
- Phòng Mượn: MA 20641-20642
212/. BRIDGE, RACHEL. Tôi đã làm giàu như thế nào? = How I made it : Câu
chuyện triệu phú của 40 chủ doanh nghiệp / Rachel Bridge; Thế Anh dịch. - H. : Hồng
Đức, 2018. - 238tr.; 21cm. - (Tủ sách học làm giàu)
Tóm tắt: Sách chắt lọc câu chuyện của 40 chủ doanh nghiệp thành công, về cách họ
phá vỡ quy luật thông thường và vượt khó để biến giấc mơ thành hiện thực: những trở ngại
khi bắt đầu; lần đầu kiếm được khoản tiền đầu tiên; cách họ quyết định phải làm gì và làm
sao để đạt được nhiều hơn thế; và họ thành công thế nào.
+ Môn loại: 650.1 / T452Đ
- Phòng Đọc: DV 56081
- Phòng Mượn: MA 20553-20554
213/. NHẬT CHUNG. Cống hiến có điều kiện, làm việc không hối tiếc / Nhật Chung.
- H. : Kim Đồng, 2019. - 111tr. : Tranh vẽ; 20cm
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Tên thật tác giả: Nguyễn Nhật Chung
Tóm tắt: Tuyển tập những câu chuyện nhỏ mà tác giả gom góp được trong cuộc
"hành trình công sở" suốt tám năm qua, từ khi còn là một cậu bé cộng tác viên không biết
dùng e-mail cho tới khi trở thành biên tập viên của một công ty truyền thông nổi tiếng.
+ Môn loại: 650.1 / C455H
- Phòng Mượn: MA 20598-20599
214/. MCKEY, ZOE. Đương đầu với thất bại : Xây dựng sự tự tin, nói không với nỗi
sợ, nắm bắt cơ hội thành công / Zoe Mckey; Hải Vân dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 126tr.;
21cm. - (Tủ sách kỹ năng sống)
Tên sách tiếng Anh: Fearless
Tóm tắt: Sách giúp bạn học cách vượt qua những tổn thương và thất vọng trong quá
khứ, cách xây dựng lòng tự tin, cách dùng óc khôi hài để đánh bại tâm trí tiêu cực và làm
quen với những điều chưa biết và biến bất an thành khả năng.
+ Môn loại: 650.1 / Đ561Đ
- Phòng Đọc: DV 56106
- Phòng Mượn: MA 20606-20607
215/. SOBEL, ANDREW. Hỏi thông minh, đáp cực đỉnh : 337 câu hỏi cốt yếu giúp
xây dựng mối quan hệ, giành lấy cơ hội kinh doanh mới và tạo ảnh hưởng đến mọi người
/ Andrew Sobel, Jerold Panas; Ngân Thanh dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 307tr.; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Power questions
Tóm tắt: Sách sẽ giúp bạn giải quyết tất tần tật những vấn đề như giành thương vụ
mới, xây dựng mối quan hệ, huấn luyện và hướng dẫn người khác, giải quyết cấp lãnh đạo
của bạn...bằng cách sử dụng các câu hỏi được gợi ý trong sách nhằm tăng thêm gia vị và
ý nghĩa cho các cuộc trò chuyện, cũng như thắt chặt hơn các mối quan hệ.
+ Môn loại: 650.1 / H428TH
- Phòng Đọc: DV 56147
- Phòng Mượn: MA 20687-20688
216/. LÃO NGƯ. Quy tắc ngầm nơi công sở : Những điều người mới chốn văn phòng
cần biết / Lão Ngư; Phạm Hồng Yến dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 270tr.; 21cm
Tên sách tiếng Trung: 老闆没教一但你不能不 會
Tóm tắt: Hướng dẫn về những quy định, quy tắc bất thành văn về lối ứng xử ở nơi
làm việc; giúp bạn hạn chế những va vấp khi mới bước chân vào chốn công sở, mau chóng
đạt được thành công, giúp bản thân tránh được không ít đường vòng trong hành trình sự
nghiệp.
+ Môn loại: 650.1 / QU600T
- Phòng Đọc: DV 56089
- Phòng Mượn: MA 20568-20569
217/. LEVINE, TERRI. Tự huấn luyện chính mình / Terri Levine; Thiên Kim dịch. H. : Hồng Đức, 2019. - 279tr.; 21cm. - (Tủ sách kỹ năng sống)
Tóm tắt: Sách giúp bạn học cách tạo ra cuộc sống đích thực của mình với tràn đầy
niềm vui mỗi ngày. Với những phương pháp tự huấn luyện đơn giản, hiệu quả, mạnh mẽ
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và đã được chứng minh bởi bậc thầy huấn luyện Terri Levine, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra
sự thay đổi tích cực nơi bản thân.
+ Môn loại: 650.1 / T550H
- Phòng Đọc: DV 56110
- Phòng Mượn: MA 20614-20615
218/. SEIGEL, GARY. Tránh vạ miệng = The mouth trap / Gary Seigel; Chương
Ngọc dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 279tr.; 21cm. - (Tủ sách kỹ năng sống)
Tóm tắt: Sách chỉ cho bạn cách truyền tải thông điệp và đạt được những kết quả như
bạn hằng mong đợi trong doanh nghiệp. Đồng thời, hướng dẫn cách sửa chữa sai lầm, biết
xin lỗi và tạo mối giao hảo. Phản hồi đúng thời điểm. Khám phá những cách ứng phó linh
hoạt khi nói chuyện với những người khó tính về những vấn đề công việc dường như không
thể giải quyết.
+ Môn loại: 651.7 / TR107V
- Phòng Đọc: DV 56097
- Phòng Mượn: MA 20588-20589
219/. ROHDE, MIKE. Sketchnote thực hành : Kỹ thuật nâng cao cho ghi chú bằng
hình ảnh / Mike Rohde; Kim Thành dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 220tr.; 22cm
Tóm tắt: Sách cho chúng ta biết cách thực hành những kỹ thuật sketchnote cơ bản.
Đồng thời, đưa ra các kỹ thuật nâng cao cho bạn để sử dụng và luyện tập kỹ năng
sketchnote của mình.
+ Môn loại: 651.7 / SK207TH
- Phòng Đọc: DL 17589
- Phòng Mượn: MA 20733-20734
220/. Nghiệp vụ kế toán nhà nước và đơn vị hành chính sự nghiệp hướng dẫn tính
hao mòn, khấu hao tài sản cố định, lập chứng từ, hạch toán tài khoản, sổ sách, báo cáo tài
chính, báo cáo quyết toán ngân sách : Cập nhật theo Thông tư 107/2017/TT-BTC và Thông
tư 45/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính / Tăng Bình, Ái Phương hệ thống. - H. : Tài chính,
2019. - 436tr.; 27cm
Tóm tắt: Sách bổ sung các kiến thức chuyên môn về chế độ kế toán mới gồm hệ
thống chứng từ, sổ sách, hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán, báo cáo tài chính,
báo cáo quyết toán, quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định.
+ Môn loại: 657 / NGH307V
- Phòng Mượn: MA 20781
221/. Tài liệu bồi dưỡng kế toán nâng cao năng lực quản lý tài chính kế toán dành
cho chủ tài khoản và kế toán trường đơn vị hành chính sự nghiệp / Tăng Bình, Ái Phương
hệ thống. - H. : Tài chính, 2018. - 415tr.; 27cm
Tóm tắt: Sách chủ yếu đề cập đến những vấn đề quản lý tài chính trong các đơn vị
hành chính sự nghiệp, quản lý thu, quản lý chi tiêu một số đơn vị đặc thù. Ngoài ra, sách
còn tổng hợp hệ thống các chính sách, chế độ quản lý tài chính đối với đơn vị hành chính
sự nghiệp.
+ Môn loại: 657 / T103L
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- Phòng Mượn: MA 20798
222/. Hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp đơn vị kế toán nhà nước / Vũ Tươi
hệ thống. - H. : Tài chính, 2018. - 390tr.; 28cm
Tóm tắt: Bao gồm hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán Nhà
nước là đơn vị cấp trên; quy định về báo cáo tài chính nhà nước và các cơ quan, tổ chức
tài chính; hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí; chế độ quản lý,
tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp,...
+ Môn loại: 657 / H561D
- Phòng Mượn: MA 20803
223/. ITTELSON, THOMAS R.. Báo cáo tài chính = Financial statements: A stepby-step guide to understanding and creating financial reports : Hướng dẫn từng bước hiểu
và lập báo cáo tài chính / Thomas R. Ittelson; Trương Thị Ý Nhi dịch. - H. : Hồng Đức,
2018. - 329tr.; 24cm
Tóm tắt: Sách cung cấp kiến thức về kế toán và báo cáo tài chính dựa trên quy trình
vận hành kinh doanh của một công ty chuyên sản xuất và bán sốt táo. Từ đó những kết quả
trên báo cáo tài chính, doanh nghiệp sẽ có thể đưa ra những quyết định đầu tư vốn và mở
rộng kinh doanh.
+ Môn loại: 657 / B108C
- Phòng Đọc: DL 17627
- Phòng Mượn: MA 20759-20760
224/. SEELIG, TINA. Khởi nghiệp sáng tạo : Khai mở và mang ý tưởng của bạn ra
thế giới / Tina Seelig; Phạm Thị Quế Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. 268tr.; 21cm
Tóm tắt: Quyển sách bàn về những ý tưởng khởi nghiệp, những kỹ năng và trạng
thái tinh thần cần có để nhìn nhận vấn đề như cơ hội và vận dụng nguồn lực biến những ý
tưởng đó thành hiện thực.
+ Môn loại: 658.1 / KH462NGH
- Phòng Đọc: DV 56115
- Phòng Mượn: MA 20623-20624
225/. FRIED, JASON. Làm việc trực tuyến quán xuyến tương lai : Giải pháp hữu
hiệu cho công dân thế hệ 4.0 / Jason Fried, David Heinemeier Hansson; Kim Diệu dịch. H. : Thanh niên, 2019. - 324tr.; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Remote
Tóm tắt: Sách giải thích tại sao đến văn phòng làm việc là một điều thuộc về quá
khứ. Các dẫn chứng khách quan được đưa ra một cách vô cùng thuyết phục và dễ hiểu,
cho thấy những mặt được và mất của “làm việc trực tuyến”, đồng thời cung cấp chính xác
cách thiết lập công việc có thể được thực hiện từ xa.
+ Môn loại: 658.3 / L104V
- Phòng Đọc: DV 56104
- Phòng Mượn: MA 20604-20605
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226/. SCHMIDT, ERIC. Google - Cách quản trị một công ty sáng tạo : Những quy
tắc để thành công trong thời đại internet / Eric Schmidt, Jonathan Rosenberg, Alan Eagle;
Dương Thuỳ Dung dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 336tr.; 23cm
Tóm tắt: Quyển sách này là cuốn cẩm nang chứa đựng những bài học mà các tác giả
đã đút rút được khi họ phát triển Google từ một công ty khởi nghiệp non trẻ thành một
biểu tượng toàn cầu. Sách này con đề cập đến tất cả những vấn đề mà các nhà quản trị cần
biết để thành công trong kỷ nguyên số như văn hoá doanh nghiệp, chiến lược, nhân tài,
quyết định,...
+ Môn loại: 658.4 / G429C
- Phòng Đọc: DL 17617
- Phòng Mượn: MA 20743-20744
227/. BRANDENBURGER, A.M.. Lý thuyết trò chơi trong kinh doanh / A.M.
Brandenburger, B.J. Nalebuff; Dịch: Nguyễn Tiến Dũng, Lê Ngọc Liên. - Tái bản lần thứ
2. - H. : Dân trí, 2018. - 448tr. : Hình vẽ, bảng; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Co-opetition
Tóm tắt: Trình bày những luận điểm của Adam Brandenburger về lý thuyết trò chơi
và chiến lược kinh doanh. Ông đưa ra những bí quyết để có được thành công trong kinh
doanh.
+ Môn loại: 658.4 / L600TH
- Phòng Đọc: DV 56084
- Phòng Mượn: MA 20559-20560
228/. MATSUO IWATA. 51 chìa khoá vàng để trở thành người ai cũng muốn làm
việc cùng = 51 keys to becoming a reliable subordinate / Matsuo Iwata; Thanh Huyền dịch.
- H. : Hồng Đức, 2019. - 268tr.; 21cm
Tóm tắt: Tác giả sử dụng hai góc nhìn từ kinh nghiệm của mình cả với tư cách là cấp
dưới và là người lãnh đạo, tác giả trình bày 51 chìa khoá vàng để trở thành người mà ai
cũng muốn làm việc cùng.
+ Môn loại: 658.4 / N114M
- Phòng Đọc: DV 56098
- Phòng Mượn: MA 20590-20591
229/. ĐỒNG QUYỀN. Vĩ đại nhờ tôi luyện mà thành : 9 phương pháp tu luyện năng
lực lãnh đạo / Đồng Quyền; Lam Nguyệt dịch; Trịnh Tùng hiệu đính. - H. : Thanh niên,
2019. - 458tr.; 21cm
Tóm tắt: 9 phương pháp tu luyện năng lực lãnh đạo bao gồm: Tâm thái, tinh thần
làm việc, sức ảnh hưởng, chiến lược mộ tuyển nhân tài, năng lực điều hành, thuật cân bằng
quản lý, quan niệm lợi nhuận, ý thức mạo hiểm, tầm nhìn xa trông rộng.
+ Môn loại: 658.4 / V300Đ
- Phòng Đọc: DV 56070
- Phòng Mượn: MA 20532-20533
230/. WEINFURTER, DANIEL. Làm chủ doanh nghiệp giai đoạn 2 / Daniel
Weinfurter; Nguyễn Tư Thắng dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2019. - 239tr. : Hình
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vẽ, bảng; 21cm
Tóm tắt: Cung cấp những bài học kinh nghiệm từ thực tế, vạch ra 10 chiến lược có
thể áp dụng cho mọi công ty khởi nghiệp đạt tới thành công, tập trung sử dụng những công
cụ chính để tăng trưởng như sáng tạo, tuyển dụng thông minh, mô hình bán hàng mới, tiếp
thị đột phá, văn hoá công ty độc đáo, quản lý đón đầu, lãnh đạo vững vàng, vốn hoá mới.
+ Môn loại: 658.4 / L104CH
- Phòng Đọc: DV 56116
- Phòng Mượn: MA 20625-20626
231/. DIXIT, AVINASH K.. Tư duy chiến lược : Lý thuyết trò chơi thực hành /
Avinash K.Dixit, Bary J. Nalebuff; Dịch: Nguyễn Tiến Dũng, Lê Ngọc Liên. - H. : Dân
trí, 2018. - 537tr.; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Thinking strategically
Tóm tắt: Giới thiệu mười câu chuyện chiến lược và phương pháp sử dụng các ví dụ
từ kinh doanh, thể thao,… như các phương tiện thể hiện. Đưa ra những cơ sở để thiết lập
chiến lược và chỉ ra cách để áp dụng chúng vào các khía cạnh khác nhau trong cuộc sống.
+ Môn loại: 658.4 / T550D
- Phòng Đọc: DV 56083
- Phòng Mượn: MA 20557-20558
232/. TRACY, BRIAN. Thuật uỷ quyền & giám sát = Delegation & supervision /
Brian Tracy; Bình Minh dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thế giới, 2018. - 131tr.; 21cm
Tóm tắt: Cung cấp 21 bí quyết giúp nâng cao hiệu suất và năng suất làm việc của đội
ngũ nhân viên dưới quyền thông qua việc xác định công việc, giao nhiệm vụ, thiết lập đo
lường và các tiêu chuẩn để thực hiện mục tiêu; lựa chọn các kỹ năng phù hợp với yêu cầu
công việc; sử dụng quản lý bằng mục tiêu để giao nhiệm vụ dài hạn cho các thành viên
đáng tin cậy trong đội...
+ Môn loại: 658.4 / TH504U
- Phòng Đọc: DV 56117
- Phòng Mượn: MA 20627-20628
233/. YOUNG, TREVOR L.. Quản lý dự án thành công = Successful project
management / Trevor L. Young; Thành Khang, Diễm Quỳnh dịch. - H. : Hồng Đức, 2018.
- 215tr.; 21cm. - (Tạo dựng thành công)
Tóm tắt: Sách trình bày một cách chi tiết từ giai đoạn đầu của dự án tới giai đoạn
hoàn thành, sách còn cung cấp các kỹ thuật đã được nhiều người sử dụng và đã được chứng
tỏ là có hiệu quả như xác định dự án và khởi động dự án, cách quản lý các bên liên quan,
quản lý rủi ro, lập kế hoạch dự án, khởi công và thực thi.
+ Môn loại: 658.4 / QU105L
- Phòng Đọc: DV 56080
- Phòng Mượn: MA 20551-20552
234/. WILLIAMS, CREG. Ngôn ngữ cơ thể : Bí quyết chiến thắng trong mọi cuộc
đàm phán / Creg Williams; Nguyễn Thanh Nhàn dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 350tr.;
21cm
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Tên sách tiếng Anh: Body language secrets to win more negotiations
Tóm tắt: Sách hướng dẫn cách kiểm soát biểu cảm và cử chỉ của chính mình. Cách
bạn phản ứng - hoặc không phản ứng - cũng có thể làm nên sự khác biệt trong đàm phán.
bên cạnh đó, sách còn tiết lộ những suy nghĩ bất ngờ được ẩn giấu bên trong ngôn ngữ cơ
thể, biểu cảm và cảm xúc nhỏ nhất trong mỗi cuộc đàm phán.
+ Môn loại: 658.4 / NG454NG
- Phòng Đọc: DV 56123
- Phòng Mượn: MA 20636-20637
235/. TEMPLAR, RICHARD. Những quy tắc trong quản lý = Rules of management:
The definitive guide for managerial success / Richard Templar; Nguyễn Công Điều dịch.
- Tái bản lần thứ 11. - H. : Lao động, 2019. - 350tr.; 23cm
Tóm tắt: Gồm những bí quyết và kĩ năng mà các nhà quản lí cần phải có nhằm giúp
bạn kiểm soát được những gì bạn nói, những gì bạn làm; chỉ ra cách thức thúc đẩy công
việc của nhóm hoạt động không hiệu quả giúp bạn có được cách ứng xử khôn khéo và
hành động thông minh.
+ Môn loại: 658.4 / NH556QU
- Phòng Đọc: DL 17608
- Phòng Mượn: MA 20735-20736
236/. LAM MINH. Jack Welch và 11 chuẩn mực điều hành của nhà lãnh đạo / Lam
Minh; Dịch: Thành Khang, Hồng Thắm. - Tái bản lần 2. - H. : Hồng Đức, 2019. - 183tr. :
Ảnh; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu kinh nghiệm và bí quyết điều hành của Jack Welch, nhà lãnh đạo
hàng đầu thế giới. Tổng hợp 11 chuẩn mực điều hành của ông bao gồm: Tính cách, quyết
đoán, quan điểm dùng người, nguyên tắc lãnh đạo...
+ Môn loại: 658.4 / J102W
- Phòng Đọc: DV 56125
- Phòng Mượn: MA 20639-20640
237/. WEISBORD, MARVIN. Lãnh đạo không kiểm soát = Lead more control less /
Marvin Weisbord, Sandra Janoff; Thế Anh dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 150tr.; 21cm. (Tủ sách kinh tế quản trị)
Tóm tắt: Sách mô tả 8 kỹ năng cần thiết cho mọi nhà lãnh đạo. Qua nghiên cứu, ví
dụ thực tế và kinh nghiệm bản thân, tác giả chỉ cho các nhà lãnh đạo cách chia sẻ trách
nhiệm, xử lý mâu thuẫn, nhìn vấn đề một cách toàn diện thông qua cuốn sách lãnh đạo
này.
+ Môn loại: 658.4092 / L107Đ
- Phòng Đọc: DV 56109
- Phòng Mượn: MA 20612-20613
238/. GRUNDL, BORIS. Lãnh đạo giản đơn = Leading simple / Boris Grundl, Bodo
Schafer; Nguyễn Phương Hoa dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 262tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách chỉ rõ hệ thống lãnh đạo đơn giản được thể hiện bởi việc lãnh đạo
bằng cái đầu, đôi tay và con tim. Những nhà lãnh đạo nổi tiếng trong sách này nhắc nhở
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chúng ta phải luôn suy xét đến cả 3 yếu tố tạo ra hiệu quả trong việc lãnh đạo.
+ Môn loại: 658.4092 / L107Đ
- Phòng Đọc: DV 56102
- Phòng Mượn: MA 20600-20601
239/. ZUGARO, EMILIO GALLI. Nhà lãnh đạo biết lắng nghe = The listening leader
/ Emilio Galli Zugaro; Thế Anh dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 271tr.; 21cm
Tóm tắt: Bằng cách chủ động lắng nghe nhân viên trong công ty và đối tác bên ngoài,
nhà lãnh đạo sẽ có thể tạo ra sự khác biệt thực sự cho tổ chức, đáp ứng sự mong đợi và
nhu cầu của thị trường tốt hơn, đồng thời gia tăng đáng kể khả năng cạnh tranh trên thị
trường. Lãnh đạo theo phong cách giao tiếp như được trình bày trong sách sẽ giúp bạn trở
thành một nhà lãnh đạo thành công về mọi mặt.
+ Môn loại: 658.4092 / NH100L
- Phòng Đọc: DV 56337
- Phòng Mượn: MA 20574-20575
240/. Nhà lãnh đạo 4.0 / Harvard business review; Nguyễn Huyền dịch. - H. : Công
thương, 2018. - 362tr.; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Harvard business review manager''s handbook
Tóm tắt: Sách chia sẻ những phương pháp thực hành tốt nhất và các khái niệm nền
tảng từ những bài viết cổ điển cũng như các ý tưởng và nghiên cứu mới nổi trong thời gian
gần đây qua các câu chuyện thực tế của những nhà quản lý trứ danh.
+ Môn loại: 658.4092 / NH100L
- Phòng Đọc: DL 17634
- Phòng Mượn: MA 20771-20772
241/. GENTRY, WILLIAM A.. Trở thành vị sếp ai cũng muốn làm việc cùng = Be
the everyone wants to work for : Cẩm nang thiết yếu dành cho nhà quản lý / William
Gentry; Nguyễn Tư Thắng dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2019. - 214tr.; 21cm
Tóm tắt: Trình bày tất cả các rào cản ngăn bước đường tiến tới thành công của những
nhà lãnh đạo mới, và đưa ra các chiến lược rõ ràng giúp bạn đương đầu với trở ngại để trở
thành vị sếp mà ai cũng muốn làm việc cùng, cụ thể gồm: Thay đổi tư duy, thay đổi kỹ
năng, linh hoạt trong các mối quan hệ, không ôm nhiều việc, mở rộng quan điểm, sống
đúng với đạo đức nghề nghiệp.
+ Môn loại: 658.4092 / TR460TH
- Phòng Đọc: DV 56092
- Phòng Mượn: MA 20576-20577
242/. BECKWITH, HARRY. Bán mà như không : Marketing thực chiến trong thời
4.0 = Selling the invisible: A field guide to modern marketing / Harry Beckwith; Đặng
Thuỳ Linh dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 355tr.; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách mở đầu với vấn đề cốt lõi của ngành marketing dịch vụ: Chất
lượng dịch vụ. Sau đó, bằng những ví dụ phù hợp, sách đưa ra gợi ý để bạn biết mình phải
cải thiện như thế nào. Cuối cùng, sách sẽ bàn tới những thành tố cơ bản của marketing dịch
vụ, bao gồm việc xác định thứ bạn thực sự kinh doanh, thứ khách hàng thực sự mua, cách
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định vị dịch vụ, thấu hiểu khách hàng và hành vi mua hàng của họ cùng các hoạt động
truyền thông khác.
+ Môn loại: 658.8 / B105M
- Phòng Đọc: DV 56099
- Phòng Mượn: MA 20592-20593
243/. LUTHER, WILLIAM M.. Chiến lược marketing hoàn hảo / William M. Luther;
Hồng Hạnh dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Lao động - Xã hội, 2018. - 347tr.; 21cm
Tên sách tiếng Anh: The marketing plan
Tóm tắt: Chiến lược marketing sẽ mang đến cho bạn mọi thứ để lập kế hoạch
marketing của riêng mình. Giúp bạn làm chủ những công cụ hiện đại này bằng việc học
được cách xác định mục tiêu và triển khai chiến lược cụ thể cho từng giai đoạn trong chu
kỳ marketing của doanh nghiệp.
+ Môn loại: 658.8 / CH305L
- Phòng Đọc: DV 56120
- Phòng Mượn: MA 20631-20632
244/. KARTAJAYA, HERMAWAN. Marketing theo phong cách "sao Kim" /
Hermawan Kartajaya; Lan Phương, Thanh Huyền, Phương Hoa dịch; Trịnh Minh Giang
hiệu đính. - H. : Lao động - Xã hội, 2018. - 377tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách khái quát và đúc kết 18 nguyên tắc giúp các nhà tiếp thị định hướng
và tầm nhìn để xây dựng các chương trình kế hoạch tiếp thị một cách hiệu quả nhất trong
không gian cảm xúc tinh tế và nhiều cung bậc nầy.
+ Môn loại: 658.8 / M109TH
- Phòng Đọc: DV 56101
- Phòng Mượn: MA 20596-20597
245/. GEE, JEFF. Siêu dịch vụ, siêu lợi nhuận / Jeff Gee, Val Gee; Minh Minh dịch.
- H. : Lao động - Xã hội, 2018. - 313tr.; 21cm
Tóm tắt: Tác giả giới thiệu 7 chìa khoá cơ bản để cung cấp siêu dịch vụ, và những
kĩ năng dịch vụ khách hàng nâng cao như cách đối phó với khách hàng phiền muộn, những
kĩ năng bán hàng, và cách để tránh khỏi căng thẳng và kiệt sức.
+ Môn loại: 658.8 / S309D
- Phòng Đọc: DV 56093
- Phòng Mượn: MA 20580-20581
246/. NEGEN, BOB. Marketing cho bán lẻ / Bob Negen, Susan Negen ; Hoàng Vân
dịch. - H. : Lao động, 2018. - 367tr. : Hình vẽ, bảng; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Marketing your retail store in the Internet age
Tóm tắt: Tác giả chia sẻ những kinh nghiệm kinh doanh bán lẻ: Tại sao quảng cáo
không thể áp dụng cho các cửa hàng bán lẻ và bạn nên làm gì, làm thế nào để áp dụng luật
tương tác vào kinh doanh và thu hút hàng vạn khách hàng tiềm năng mới, cách tạo niềm
tin với khách hàng để họ trở thành khách hàng trung thành và lâu dài...
+ Môn loại: 658.8 / M109CH
- Phòng Đọc: DV 56100
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- Phòng Mượn: MA 20594-20595
247/. TRẦN THỊ THẬP. Quản trị kinh doanh bán lẻ trực tuyến / Trần Thị Thập. - H.:
Thông tin và Truyền thông, 2018. - 271tr. : Minh hoạ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày tổng quan về quản trị bán lẻ; bán lẻ trực tuyến; quản trị bán lẻ
trực tuyến; website và hệ thống thông tin bán lẻ trực tuyến.
+ Môn loại: 658.8 / QU105TR
- Phòng Đọc: DV 56067
- Phòng Mượn: MA 20526-20527
248/. KOTLER, PHILIP. Marketing để cạnh tranh : Từ châu Á vươn ra thế giới trong
kỷ nguyên tiêu dùng số / Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Hooi Den Huan; Dịch: Lê
Thuỳ Giang, Nguyễn Đức Quang. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2018. - 355tr. : Minh hoạ;
23cm
Tên sách tiếng Anh: Marketing for competitiveness: Asia to the world in the age of
digital consumers
Tóm tắt: Bàn về sự vận hành của môi trường kinh doanh năng động ở châu Á. Thảo
luận về sự biến đổi của những yếu tố cốt lõi của marketing, đặc biệt là dưới sự tác động
của cuộc cách mạng công nghệ số đang diễn ra tại châu Á.
+ Môn loại: 658.8 / M109Đ
- Phòng Đọc: DL 17616
- Phòng Mượn: MA 20741-20742
700. NGHỆ THUẬT:
249/. HOÀNG THỊ THANH HƯƠNG. Tượng gỗ dân gian các tộc người Ba Na, Gia
Rai / Hoàng Thị Thanh Hương. - H.: Văn hoá dân tộc, 2018. - 183tr. : Ảnh màu; 21cm
Tóm tắt: Nghiên cứu về tượng gỗ dân gian và lực lượng nghệ nhân tạc tượng người
Ba Na, Gia Rai. Những vấn đề về bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hoá dân tộc qua
hệ thống tượng gỗ của các tộc người này.
+ Môn loại: 731.409597 / T561G
- Phòng Đọc: DV 56215
- Phòng Mượn: MG 9560-9561
250/. THAN, GAVIN ALING. Zen pencils / Gavin Aling Than; Mito & Vũ Thanh
Bình dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 2 tập; 23cm
T.1 : Biếm hoạ danh ngôn truyền cảm hứng. - 147tr.
Tóm tắt: Sách đã kết hợp tài tình suy nghĩ truyền cảm hứng của các danh nhân lỗi
lạc với tranh biếm hoạ mới lạ và dí dỏm. Giá trị của các câu danh ngôn trong tập sách này
đã được chứng minh là bất biến qua thời gian, nên không có gì lạ khi những tác phẩm biếm
hoạ thú vị của Gavin lại có sức lan truyền mạnh mẽ đến vậy.
+ Môn loại: 741.5 / Z203P
- Phòng Đọc: DL 17685
- Phòng Mượn: MG 9637
251/. THAN, GAVIN ALING. Zen pencils / Gavin Aling Than; Liên Bảo & Vũ
Thanh Bình dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 2 tập; 23cm
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T.2 : Biếm hoạ mơ điều không tưởng. - 158tr.
Tóm tắt: Sách đã kết hợp tài tình suy nghĩ truyền cảm hứng của các danh nhân lỗi
lạc với tranh biếm hoạ mới lạ và dí dỏm. Giá trị của các câu danh ngôn trong tập sách này
đã được chứng minh là bất biến qua thời gian, nên không có gì lạ khi những tác phẩm biếm
hoạ thú vị của Gavin lại có sức lan truyền mạnh mẽ đến vậy.
+ Môn loại: 741.5 / Z203P
- Phòng Đọc: DL 17686
- Phòng Mượn: MG 9638
252/. TÔ CHIÊM. Hoạ sĩ Mai Long - Những bức tranh như những bài thơ / Tô Chiêm.
- H. : Kim Đồng, 2019. - 103tr. : Hình vẽ, ảnh; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm hội hoạ của hoạ sĩ Mai Long về các chủ đề quê
hương tuổi trẻ, hoạt hình, vui với trẻ thơ, bạn bè, được tác giả thể hiện qua nhiều thể loại
như phấn màu, sơn dầu, sơn mài, lụa.
+ Môn loại: 759.9597 / H401S
- Phòng Tra cứu: TC 4424
253/. TÔ CHIÊM. Nguyễn Bích - Hoạ sĩ của những ô tranh nhỏ / Tô Chiêm. - H. :
Kim Đồng, 2018. - 91tr. : Tranh vẽ; 24cm. - (Dành cho lửa tuổi 16+)
Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp và những tác phẩm tiêu biểu của hoạ sĩ Nguyễn
Bích.
+ Môn loại: 759.9597 / NG527B
- Phòng Tra cứu: TC 4426
254/. NGUYỄN PHAN CHÁNH. Nhật ký những bức tranh / Nguyễn Phan Chánh. H. : Kim Đồng, 2016. - 74tr.: Ảnh; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm và những ghi chép, cảm xúc về mỗi bức tranh của
hoạ sĩ Nguyễn Phan Chánh.
+ Môn loại: 759.9597 / NH124K
- Phòng Tra cứu: TC 4425
255/. NGUYỄN PHÚC AN. Đờn ca tài tử Nam Bộ : Khảo & luận / Nguyễn Phúc An.
- Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 399tr. : Tranh vẽ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu về nguồn gốc đờn ca tài tử; kiến giải, biện luận và bổ sung các
vấn đề của loại hình đờn ca tài tử: Hình thức và đối tượng, hệ thống các bài bản nhạc, nhạc
cụ dùng trong dàn nhạc tài tử, hơi, điệu, nhịp và một số vấn đề khác trong loại hình nhạc
này...
+ Môn loại: 781.62 / Đ464C
- Phòng Đọc: DL 17683
- Phòng Mượn: MG 9635-9636
256/. QUỐC CƯỜNG. 100 trò chơi đồng đội - Team Building / Quốc Cường, Khắc
Vinh, Anh Minh. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. trẻ, 2018. - 183tr. : Minh hoạ;
19cm
Tóm tắt: Tập hợp những trò chơi không vật dụng và trò chơi có vật dụng rèn luyện
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tinh thần đồng đội: Các trò chơi làm quen, khởi động, vận động, đuổi bắt, co giãn gân cốt,
giải đố, xây dựng lòng tin; trò chơi với bong bóng, với tấm vải bạt, với dây, với bút lông
và bút bi, với vòng lắc eo, với giấy.
+ Môn loại: 793 / M458TR
- Phòng Đọc: DV 56369
- Phòng Mượn: MG 9641-9642
257/. CAIOLI, LUCA. Messi vs Ronaldo - Đại chiến giữa những vị thần / Luca
Caioli; Việt Cường dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 318tr.; 21cm
Tóm tắt: Messi vs Ronaldo - Ai là người xuất sắc hơn ? Đây không phải là câu hỏi
mà cuốn sách nầy cố gắng trả lời. Nhưng thông qua cuốn sách nầy, các bạn sẽ có được tất
cả những gì các bạn cần biết về hai siêu sao bóng đá đương đại, để từ đó có thể tự mình
đưa ra quyết định.
+ Môn loại: 796.334 / M206V
- Phòng Đọc: DV 56223
- Phòng Mượn: MG 9576
800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ:
258/. PHAN THẾ HOÀI. Ôn luyện đề thi mẫu THPT Quốc gia 2019 Ngữ văn : Theo
định hướng mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Phan Thế Hoài. - H. : Dân trí, 2018. 294tr.; 27cm
+ Môn loại: 807 / Ô454L
- Phòng Mượn: MB 7262
259/. NGUYỄN THÀNH HUÂN. Bồi dưỡng học sinh giỏi qua các kì thi chuyên đề
nghị luận xã hội theo hướng mở / Nguyễn Thành Huân. - H. : Dân trí, 2018. - 206tr.; 27cm
+ Môn loại: 807 / B452D
- Phòng Mượn: MB 7263
260/. 45 đề thi tham khảo môn Ngữ văn chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia / Nguyễn
Phước Bảo Khôi chủ biên, Trần Thị Ngọc, Phan Duy Khôi.... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học
Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 283tr. : Bảng; 26cm
+ Môn loại: 807.6 / B454M
- Phòng Mượn: MB 7260
261/. NGUYỄN TÚ PHƯƠNG. Chiến lược luyện thi THPT - Bộ đề thi môn Ngữ văn
/ Nguyễn Tú Phương chủ biên, Nguyễn Thanh Lâm, Nguyễn Phương Khánh, Lê Nguyệt
Minh. - Tái bản lần thứ 1, chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. 439tr.; 26cm
+ Môn loại: 807.6 / CH305L
- Phòng Mượn: MB 7257
810. VĂN HỌC MỸ:
262/. STEINBECK, JOHN. Của chuột và người : Tiểu thuyết / John Steinbeck ; Dịch:
Phạm Văn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 145tr.; 21cm. - (Tao Đàn. Tủ sách Nobel văn
chương)
Tên sách tiếng Anh: Of mice and men
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+ Môn loại: 813 / C501CH
- Phòng Đọc: DV 56311
- Phòng Mượn: MN 11013-11014
263/. BELLOW, SAUL. Herzog : Tiểu thuyết / Saul Bellow; Thiếu Khanh dịch. - H.
: Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 424tr.; 24cm. - (Tao Đàn. Tủ sách Nobel Văn chương)
+ Môn loại: 813 / H206
- Phòng Mượn: MN 11057
264/. DEAVER, JEFFERY. Buồng khử : Tiểu thuyết / Jeffery Deaver; Tâm Hiền
dịch. - H. : Lao động, 2019. - 616tr.; 24cm
Tên sách tiếng Anh: The kill room: A Lincoln rhyme novel
+ Môn loại: 813 / B518KH
- Phòng Mượn: MN 11062-11063
265/. SANDFORD, JOHN. Cuộc thanh trừng mùa đông / John Sandford ; Lê Phương
Hà My dịch. - H. : Lao động, 2018. - 499tr.; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Winter prey
+ Môn loại: 813 / C514TH
- Phòng Đọc: DV 56303
- Phòng Mượn: MN 10940-10941
266/. DEAVER, JEFFERY. Giọt lệ quỷ / Jeffery Deaver; Orkid dịch. - Tái bản lần
thứ 2. - H. : Văn học, 2019. - 484tr.; 24cm
Tên sách tiếng Anh: The devil's teardrop
+ Môn loại: 813 / GI-435L
- Phòng Mượn: MN 11066
267/. SHARMA, ROBIN. Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari = The monk who sold his Ferrari:
Hành trình tìm về sức mạnh vô biên / Robin Sharma; Thanh Thảo dịch. - Tp. Hồ Chí Minh:
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 264tr. : Ảnh; 21cm
+ Môn loại: 813 / V300T
- Phòng Đọc: DV 56302
- Phòng Mượn: MN 10938-10939
268/. LARSON, ERIK. Ác quỷ thành phố trắng / Erik Larson; Minh Phúc dịch. - H.:
Thanh niên, 2018. - 483tr.; 24cm
+ Môn loại: 813 / A101QU
- Phòng Mượn: MN 11065
269/. CARWOOD, JULIE. Âm điệu bóng đêm / Julie Carwood; Tú Phương dịch. H.: Thanh niên, 2018. - 509tr.; 21cm
+ Môn loại: 813 / Â120Đ
- Phòng Mượn: MN 10996
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270/. KUBICA, MARY. Cô gái ngoan: Tiểu thuyết / Mary Kubica; Trần Thị Nhật
Trang dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2019. - 576tr.; 20m
+ Môn loại: 813 / C450G
- Phòng Mượn: MN 11009-11010
271/. KWAN, KEVIN. Giới siêu giàu Châu Á = Crazy rich Asians / Kevin Kwan;
Nguyễn Xuân Hồng dịch. - H. : Lao động, 2019. - 3 tập; 23cm
T.1 : Siêu Giàu. - 552tr.
+ Môn loại: 813 / GI-462S
- Phòng Mượn: MN 11037
272/. KWAN, KEVIN. Giới siêu giàu Châu Á = Crazy rich Asians / Kevin Kwan;
Nguyễn Xuân Hồng dịch. - H. : Lao động, 2019. - 3 tập; 23cm
T.2 : Đại tiểu thư. - 537tr.
+ Môn loại: 813 / GI-462S
- Phòng Mượn: MN 11038
273/. KWAN, KEVIN. Giới siêu giàu Châu Á = Crazy rich Asians / Kevin Kwan;
Nguyễn Xuân Hồng dịch. - H. : Lao động, 2019. - 3 tập; 23cm
T.3 : Cuộc chiến thừa kế. - 558tr.
+ Môn loại: 813 / GI-462S
- Phòng Mượn: MN 11039
274/. BLACK, HOLLY. Lãnh trấn đẫm máu / Holly Black; Mokona dịch. - H. : Văn
học, 2018. - 499tr.; 21cm
Dịch từ bản tiếng Anh: The coldest girl in the coldtown
+ Môn loại: 813 / L107TR
- Phòng Mượn: MN 10994
275/. CAMERON, W BRUCE. Mục đích sống của một chú chó = A dog''s purpose :
Tiểu thuyết dành cho con người / W Bruce Cameron; Huyền Trân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh
: Nxb. Trẻ, 2019. - 351tr.; 21cm
+ Môn loại: 813 / M506Đ
- Phòng Đọc: DV 56310
- Phòng Mượn: MN 11011-11012
276/. MACLEAN, SARAH. Sự trả thù của quý cô / Sarah Maclean; Mai Trang dịch.
- H. : Thanh niên, 2019. - 489tr.; 24cm
+ Môn loại: 813 / S550TR
- Phòng Mượn: MN 11064
277/. LORE, PITTACUS. Sức mạnh của số sáu = The Power of six : Tiểu thuyết /
Pittacus Lore; Tinh Thuỷ dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 516tr.; 20cm
+ Môn loại: 813 / S552M
- Phòng Mượn: MN 11007-11008
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820. VĂN HỌC ANH:
278/. WOOLF, VIRGINIA. Căn phòng của Jacob = Jacob's room / Virginia Woolf;
Nguyễn Thành Nhân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 319tr.;
21cm
+ Môn loại: 823 / C115PH
- Phòng Mượn: MN 11003-11004
279/. ISHERWOOD, CHRISTOPHER. Một con người: Tiểu thuyết / Christopher
Isherwood; Ngô Hà Thu dịch. - H.: Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 229tr.; 21cm
+ Môn loại: 823 / M458C
- Phòng Mượn: MN 11015-11016
830. VĂN HỌC ĐỨC:
280/. BERNHARD, THOMAS. Đốn hạ: Tiểu thuyết / Thomas Bernhard; Hoàng
Đăng Lãnh dịch. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 262tr.; 24cm. - (Tao Đàn. Văn chương
kinh điển)
+ Môn loại: 833 / Đ454H
- Phòng Mượn: MN 11055
281/. FITZEK, SEBASTIAN. Kẻ đoạt hồn / Sebastian Fitzek; Phan Ba dịch. - H. :
Hồng Đức, 2018. - 379tr.; 21cm
Tên sách tiếng Đức: Der Seelenbrecher
+ Môn loại: 833 / K200Đ
- Phòng Mượn: MN 10975
840. VĂN HỌC PHÁP:
282/. LỘC PHƯƠNG THUỶ. Xã hội học văn học / Lộc Phương Thuỷ, Nguyễn
Phương Ngọc, Phùng Ngọc Kiên. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 522tr. : Minh
hoạ; 24cm
Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề chung liên quan đến xã hội học văn học ở Pháp
thế kỉ XX. Giới thiệu các nhà xã hội học văn học tiêu biểu ở Pháp trong thế kỉ XX.
+ Môn loại: 840.9 / X100H
- Phòng Đọc: DL 17653
- Phòng Mượn: MB 7235-7236
283/. VIAN, BORIS. Bọt tháng ngày : Tiểu thuyết / Boris Vian; Lê Phong Tuyết dịch.
H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 254tr.; 21cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: L'Écume des jours
+ Môn loại: 843 / B435TH
- Phòng Mượn: MN 10997-10998
284/. BOULLE, PIERRE. Cầu sông Kwai : Tiểu thuyết / Pierre Boulle; Vĩnh An dịch.
- H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 252tr.; 21cm
Dịch từ nguyên tác tiếng Pháp: Le pont de la rivière Kwaï
+ Môn loại: 843 / C125S
- Phòng Mượn: MN 10992-10993
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285/. SAINT-EXUPÉRY, ANTOINE DE. Thư gửi một con tin / Antoine de SaintExupéry; Bửu Ý dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. 74tr.; 18cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Lettre à un otage
+ Môn loại: 848 / TH550G
- Phòng Đọc: DN 3188
- Phòng Mượn: MN 11079-11080
850. VĂN HỌC ITALIA:
286/. PIRANDELLO, LUIGI. Mattia Pascal quá cố: Tiểu thuyết/ Luigi Pirandello;
Trần Dương Hiệp dịch. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 273tr.; 24cm. - (Tao Đàn. Tủ sách
Nobel văn chương)
+ Môn loại: 853 / M110P
- Phòng Mượn: MN 11056
891.7. VĂN HỌC NGA:
287/. Một năm ở thiên đường: Tập truyện ngắn Nga đương đại / A. Obrazsov, V.
Simchenko, I. PolianXkaia...; Dịch: Phan Bạch Châu, Đào Minh Hiệp. - H. : Nxb. Hội nhà
văn, 2019. - 417tr.; 22 cm
+ Môn loại: 891.73 / M458N
- Phòng Đọc: DL 17606
- Phòng Mượn: MN 11035
288/. STAIUCOVITR, C. M.. Một cuộc chạy trốn / C. M. Staiucovitr; Thuý Toàn
tuyển dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 304tr.; 21cm
+ Môn loại: 891.73 / M458C
- Phòng Đọc: DL 17607
- Phòng Mượn: MN 11036
289/. NABOKOV, VLADIMIR. Tiếng cười trong bóng tối/ Vladimir Nabokov;
Nguyễn Thị Kim Hiền dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 231tr.; 22cm
+ Môn loại: 891.7 / T306C
- Phòng Đọc: DL 17595
- Phòng Mượn: MN 11032-11033
290/. DOSTOIEVSKI, F.M. Trái tim yếu mềm / F.M Dostoievski; Trần Vĩnh Phúc
dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 342tr.; 22cm
+ Môn loại: 891.7 / TR103T
- Phòng Đọc: DL 17596
- Phòng Mượn: MN 11034
895.1. VĂN HỌC TRUNG QUỐC:
291/. QUỲNH DAO. Cánh nhạn trên cành cao : Tiểu thuyết / Quỳnh Dao; Diệu
Hương dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 313tr.;
21cm
+ Môn loại: 895.1 / C107NH
- Phòng Mượn: MN 10956-10957
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292/. QUỲNH DAO. Thiên đường rực lửa : Tiểu thuyết / Quỳnh Dao; Diệu Hương
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 337tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.1 / TH305Đ
- Phòng Mượn: MN 10960-10961
293/. QUỲNH DAO. Trời xanh đổ lệ : Tiểu thuyết / Quỳnh Dao; Đỗ Hồng Thanh
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 3 tập; 21cm
T.1. - 294tr.
+ Môn loại: 895.1 / TR462X
- Phòng Mượn: MN 10950-10951
294/. QUỲNH DAO. Trời xanh đổ lệ : Tiểu thuyết / Quỳnh Dao; Đỗ Hồng Thanh
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 3 tập; 21cm
T.2. - 329tr.
+ Môn loại: 895.1 / TR462X
- Phòng Mượn: MN 10952-10953
295/. QUỲNH DAO. Trời xanh đổ lệ : Tiểu thuyết / Quỳnh Dao; Đỗ Hồng Thanh
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 3 tập; 21cm
T.3. - 326tr.
+ Môn loại: 895.1 / TR462X
- Phòng Mượn: MN 10954-10955
296/. QUỲNH DAO. Vội vã, quá vội vã : Tiểu thuyết / Quỳnh Dao ; Diệu Hương
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 240tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.1 / V452V
- Phòng Mượn: MN 10958-10959
297/. CỐ MẠN. Bên nhau trọn đời / Cố Mạn; Nguyễn Thành Phước dịch ; Ngoại
truyện: Dennis Q.. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Văn học, 2018. - 437tr. : Tranh vẽ; 21cm
+ Môn loại: 895.1 / B254NH
- Phòng Mượn: MN 10937
298/. TÀO ĐÌNH. Có duyên nhất định sẽ có phận: Tiểu thuyết / Tào Đình; Thuý
Ngọc dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Văn học, 2019. - 325tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.1 / C400D
- Phòng Mượn: MN 10990-10991
299/. LÃ DIỆC HÀM. Em là vì sao trong mắt anh: Tiểu thuyết / Lã Diệc Hàm; Thuý
Nguyễn dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 520tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.1 / E202L
- Phòng Mượn: MN 10931
300/. DUNG QUANG. Em luôn đúng, em yêu ! : Tiểu thuyết / Dung Quang; Tuyết
Mai dịch. - H. : Văn học, 2019. - 569tr.; 21cm
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+ Môn loại: 895.1 / E202L
- Phòng Mượn: MN 10930
301/. NGÔ ĐỒNG TƯ NGỮ. Hoạ đến rồi, mời thanh toán! : Tiểu thuyết / Ngô Đồng
Tư Ngữ; Tô Ngọc Hà dịch. - H. : Dân trí, 2017. - 511tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.1 / H401Đ
- Phòng Mượn: MN 10932-10933
302/. TÀO ĐÌNH. Hồng Hạnh thổn thức : Tiểu thuyết / Tào Đình; Nguyễn Thanh An
dịch. - H. : Văn học, 2019. - 445tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.1 / H455H
- Phòng Mượn: MN 10934-10935
303/. SUNESS. Mắt bão / Suness; Hàn Vũ Phi dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2018. - 577tr.;
24cm
Tên thật tác giả: Hoàng Yên Đình
+ Môn loại: 895.1 / M118B
- Phòng Mượn: MN 11067-11068
304/. KIM BÍNH. Mặt trời không lặn về Tây : Tiểu thuyết / Kim Bính; Nguyễn Xuân
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2018. - 619tr.; 24cm
+ Môn loại: 895.1 / M118TR
- Phòng Mượn: MN 11058-11059
305/. GULIK, ROBERT VAN. Mê cung án : Tiểu thuyết trinh thám / Robert Van
Gulik; Nguyễn Việt Hải dịch. - H. : Văn học, 2018. - 443tr.; 21cm. - (Địch công kỳ án)
+ Môn loại: 895.1 / M250C
- Phòng Mượn: MN 11017
306/. TÀO ĐÌNH. Mình có nợ nhau từ kiếp trước : Tiểu thuyết / Tào Đình; Thuý
Ngọc dịch. - H. : Văn học, 2019. - 544tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.1 / M312C
- Phòng Mượn: MN 10929
307/. TIÊU DAO HỒNG TRẦN. Oan gia tương phùng : Tiểu thuyết / Tiêu Dao Hồng
Trần; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Văn học, 2019. - 524tr.; 21cm. - (Tủ sách Văn học)
+ Môn loại: 895.1 / O-406GI
- Phòng Mượn: MN 10970
308/. TÀO ĐÌNH. Phấn hoa lầu xanh / Tào Đình; Nguyễn Thị Thuý Ngọc dịch. - Tái
bản lần thứ 5. - H. : Văn học, 2019. - 277tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.1 / PH121H
- Phòng Mượn: MN 10999-11000
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309/. MINH HIỂU KHÊ. Sẽ có thiên thần thay anh yêu em / Minh Hiểu Khê; Nguyễn
Thuý Ngọc dịch. - Tái bản lần 6. - H. : Văn học, 2018. - 595tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.1 / S200C
- Phòng Mượn: MN 10936
310/. DIỆP TỬ. Trái tim em luôn hướng về anh / Diệp Tử; Nguyễn Hải Phương dịch.
- H. : Văn học, 2019. - 317tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.1 / TR103T
- Phòng Mượn: MN 10995
311/. TÀO ĐÌNH. Xin lỗi, em chỉ là con đĩ : Tiểu thuyết / Tào Đình ; Đỗ Thu Thuỷ
dịch. - Tái bản lần lần thứ 9. - H. : Văn học, 2018. - 209tr.; 20cm
+ Môn loại: 895.1 / X311L
- Phòng Mượn: MN 10988-10989
895.6. VĂN HỌC NHẬT BẢN:
312/. YASUTAKA TSUTSUI. Kẻ trộm giấc mơ / Yasutaka Tsutsui; Trần Hà Thương
dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 414tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.6 / K200TR
- Phòng Mượn: MN 10976-10977
313/. FUJIMARU. Ngày mai, tôi biến mất, cậu sẽ hồi sinh = Tomorrow, I will die,
You will revice / Fujimaru ; Minh hoạ: H2SO4 ; AQ dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 2
tập; 19cm
T.2. - 394tr.
+ Môn loại: 895.6 / NG112M
- Phòng Mượn: MN 11069-11070
895.7. VĂN HỌC TRIỀU TIÊN:
314/. KIM SU MIN. Bỏ lỡ một người, bỏ lỡ một đời / Kim Su Min; Minh hoạ: Jung
Yoo Jin ; Hạ Phượng dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 213tr. : Tranh màu; 21cm
Tên sách tiếng Anh: All I want to tell you
+ Môn loại: 895.7 / B400L
- Phòng Đọc: DV 56308
- Phòng Mượn: MN 10968-10969
895.922. VĂN HỌC VIỆT NAM:
315/. TKACHEV, MARIAN. Marian Tkachev - Người bạn tài hoa và chí tình : Tiểu
luận - Nghiên cứu - Sáng tác / Marian Tkachev; Chủ biên, dịch: Thuý Toàn, Phạm Vĩnh
Cư. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 2 tập : Ảnh; 22cm
Tóm tắt: Chọn lọc một số tác phẩm của Marian Tkachev nghiên cứu về nền văn học
Việt Nam. Giới thiệu những bức thư của các nhà văn, nghệ sĩ Việt Nam gửi Marian
Tkachev và những câu chuyện có thật về Marian Tkachev qua lời kể của bạn bè và học
trò.
+ Môn loại: 895.92209 / M109T
- Phòng Đọc: DL 17590
- Phòng Mượn: MB 7216
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316/. Vấn đề đạo đức xã hội và nhân cách con người trong văn học, nghệ thuật hiện
nay / Lê Khả Phiêu, Đinh Xuân Dũng, Phan Trọng Thưởng... ; Nguyễn Thị Tố Ninh chủ
biên. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 315tr.; 19cm
ĐTTS ghi: Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận chung về vấn đề đạo đức xã hội và nhân
cách con người trong văn học, nghệ thuật hiện nay; văn học với việc xây dựng đạo đức xã
hội và nhân cách con người; giới thiệu các loại hình nghệ thuật với việc xây dựng đạo đức
xã hội và nhân cách con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
+ Môn loại: 895.92209 / V121Đ
- Phòng Đọc: DV 56343
- Phòng Mượn: MB 7275-7276
317/. DƯƠNG QUẢNG HÀM. Việt Nam văn học sử yếu / Dương Quảng Hàm. - H.:
Văn học, 2019. - 496tr.; 24cm
In theo bản in của Bộ Quốc Gia Giáo dục, 1950
Tóm tắt: Nghiên cứu lịch sử văn học Việt Nam với các thể loại từ 1898-1946: Văn
chương bình dân, ảnh hưởng của nước Tàu, các thể văn, vấn đề ngôn ngữ văn tự, thơ văn
thời kỳ Lý Trần (TK 11-14), thời kỳ Lê Mạc (TK 15-16), thời kỳ Nam Bắc phân tranh (TK
17-18), thời kỳ cận kim (TK 19).
+ Môn loại: 895.92209 / V308N
- Phòng Đọc: DL 17651
- Phòng Mượn: MB 7231-7232
318/. Anh bộ đội và lũ trẻ nhỏ / Hải Hồ, Lê Tấn Hiền, Phạm Hoa, Hoàng Dân.... - H.
: Hồng Đức, 2019. - 291tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.922334 / A107B
- Phòng Mượn: MV 20989-20990
319/. Huyền thoại mẹ : Tập truyện ngắn / Ánh Tuyết, Sao Mai, Bảo Thương, Lê Văn
Thảo.... - H. : Thanh niên, 2019. - 292tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.92234 / H527TH
- Phòng Mượn: MV 20993-20994
320/. Nỗi nhớ / Ánh Tuyết, Hồ Phương, Lương Thị Vân Anh, Nguyễn Bảo.... - H. :
Thanh niên, 2019. - 302tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.92234 / N452NH
- Phòng Mượn: MV 20977-20978
321/. NGUYỄN DỮ. Truyền kỳ mạn lục giải âm: In kèm nguyên bản Hán Nôm /
Nguyễn Dữ; Nguyễn Thế Nghi dịch; Phiên âm, chú giải: Nguyễn Quang Hồng. - H. : Khoa
học xã hội, 2019. - 576tr.; 24cm. - (Tùng thư Văn hoá Hán Nôm)
+ Môn loại: 895.92231 / TR527K
- Phòng Đọc: DL 17703
- Phòng Mượn: MB 7242-7243
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322/. TRẦN CHIẾN. Bốn chín chưa qua : Tiểu thuyết / Trần Chiến. - Tp. Hồ Chí
Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 216tr.; 20cm
+ Môn loại: 895.922334 / B454CH
- Phòng Mượn: MV 21027-21028
323/. SƠN NAM. Hương quê; Tình nghĩa giáo khoa thư & các truyện khác : Tập
truyện / Sơn Nam. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 457tr. : Tranh vẽ; 20cm
Tên thật tác giả: Phạm Minh Tày (Tài)
+ Môn loại: 895.922334 / H561QU
- Phòng Đọc: DV 56166
- Phòng Mượn: MV 21011-21012
324/. SƠN NAM. Hương rừng Cà Mau và các truyện khác : Tập truyện / Sơn Nam. Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 520tr. : Tranh vẽ; 20cm
Tên thật tác giả: Phạm Minh Tày (Tài)
+ Môn loại: 895.922334 / H561R
- Phòng Đọc: DV 56167
- Phòng Mượn: MV 21015-21016
325/. SƠN NAM. Vạch một chân trời; Chim quyên xuống đất : Tiểu thuyết / Sơn
Nam. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 488tr.; 20cm
Tên thật tác giả: Phạm Minh Tày (Tài)
+ Môn loại: 895.922334 / V102M
- Phòng Đọc: DV 56173
- Phòng Mượn: MV 21007-21008
326/. THANH TÚ. Ai cũng cần một người ở cạnh bên / Thanh Tú. - H. : Dân trí,
2019. - 257tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.92234 / A103C
- Phòng Mượn: MV 20979-20980
327/. Y BAN. Có thể có, có thể không: Tập truyện ngắn / Y Ban. - Tp. Hồ Chí Minh:
Nxb. Trẻ, 2019. - 180tr.; 20cm
+ Môn loại: 895.92234 / C400TH
- Phòng Mượn: MV 21001-21002
328/. SUMMER KAT. Chỉ cần mình thương nhau : Tập truyện ngắn / Summer Kat.
- H. : Phụ nữ, 2017. - 197tr.; 20cm
Tên thật tác giả: Nguyễn Hoàng Anh
+ Môn loại: 895.92234 / CH300C
- Phòng Mượn: MV 21051
329/. NGUYỄN HOÀNG MAI. Đung đưa trên những đám mây / Nguyễn Hoàng Mai.
- H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 286tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.92234 / Đ513Đ
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- Phòng Mượn: MV 20965-20966
330/. ANH KHANG. Đường hai ngả, người thương thành lạ : Tập truyện ngắn / Anh
Khang. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 165tr. : Tranh vẽ; 20cm
Tên thật của tác giả: Quách Lê Anh Khang
+ Môn loại: 895.92234 / Đ561H
- Phòng Mượn: MV 21054-21055
331/. ĐOÀN BẢO CHÂU. Giấc mơ đời người : Tiểu thuyết / Đoàn Bảo Châu. - Tp.
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 392tr.; 20cm
+ Môn loại: 895.92234 / GI-119M
- Phòng Mượn: MV 21031-21032
332/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Lá nằm trong lá / Nguyễn Nhật Ánh; Minh hoạ: Đỗ
Hoàng Tường. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 249tr. : Tranh vẽ; 20cm
+ Môn loại: 895.92234 / L100N
- Phòng Mượn: MV 20953-20954
333/. PHAN KHÁNH. Làng quê buồn vui... thương nhớ…: Tiểu thuyết / Phan Khánh.
- Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 455tr.; 23cm
+ Môn loại: 895.92234 / L106QU
- Phòng Mượn: MV 21108-21109
334/. NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG. Mình và họ : Tiểu thuyết / Nguyễn Bình Phương.
- Tái bản lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2019. - 300tr.; 20cm
+ Môn loại: 895.92234 / M312V
- Phòng Mượn: MV 21025-21026
335/. LÂM MOON. Một khẽ chạm tay / Lâm Moon. - Tp. Hồ Chí Minh: Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 193tr.; 20cm
Tên thật của tác giả: Lâm Xuân Nguyệt
+ Môn loại: 895.92234 / M458KH
- Phòng Mượn: MV 21049-21050
336/. ĐỖ PHẤN. Mùi trần: Tiểu thuyết / Đỗ Phấn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ,
2019. - 404tr.; 20cm
+ Môn loại: 895.92234 / M510TR
- Phòng Mượn: MV 20969-20970
337/. HỒ ANH THÁI. Năm lá quốc thư : Tiểu thuyết / Hồ Anh Thái. - Tp. Hồ Chí
Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 420tr.; 20cm
+ Môn loại: 895.92234 / N114L
- Phòng Đọc: DV 56297
- Phòng Mượn: MV 20971-20972
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338/. NGUYỄN XUÂN HẢI. Người đẹp ở bản Hoa / Nguyễn Xuân Hải. - H. : Hồng
Đức, 2019. - 303tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.92234 / NG558Đ
- Phòng Mượn: MV 20991-20992
339/. MAI THẢO YÊN. Người lạ: Truyện dài / Mai Thảo Yên. - In lần thứ 2. - Tp.
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 209tr.; 20cm. - (Văn học tuổi 20)
+ Môn loại: 895.92234 / NG558L
- Phòng Mượn: MV 21037-21038
340/. NGUYỄN NGỌC HÀ. Người viết tình yêu: Truyện dài / Nguyễn Ngọc Hà. Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 276tr.
+ Môn loại: 895.92234 / NG558V
- Phòng Mượn: MV 21021-21022
341/. KIM TAM LONG. Tết này mình cưới nhau nhé / Kim Tam Long. - H. : Phụ
nữ, 2019. - 235tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.92234 / T258N
- Phòng Mượn: MV 21041-21042
342/. TRẦN KHÁNH MINH SƠN. Tình yêu ấy như vừa mới hôm qua / Trần Khánh
Minh Sơn. - H. : Dân trí, 2019. - 205tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.92234 / T312Y
- Phòng Mượn: MV 20981-20982
343/. LÂM LÂM. Thanh xuân ấy, mình đã từng thương / Lâm Lâm. - H. : Dân trí,
2018. - 229tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.92234 / TH107X
- Phòng Mượn: MV 20997-20998
344/. PHẠM MINH THẢO. Thiên hạ : Tiểu thuyết lịch sử / Phạm Minh Thảo. - H. :
Nxb. Hội nhà văn, 2019. - 335tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.92234 / TH305H
- Phòng Mượn: MV 20995-20996
345/. DƯƠNG THUỴ. Trả lại nụ hôn / Dương Thuỵ. - In lần thứ 8. - Tp. Hồ Chí
Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 244tr. : Ảnh; 20cm
Tóm tắt: Ghi chép lại những cảm nhận sâu sắc của tác giả trong chuyến đi xa qua
các địa danh quốc gia từ châu Âu đến châu Á về con người, chuyện tình, danh thắng, thiên
nhiên, văn hoá... với cảm xúc 4 mùa xuân - hạ - thu - đông.
+ Môn loại: 895.92234 / TR100L
- Phòng Mượn: MV 21019-21020
346/. HOÀNG CÔNG DANH. Trong cơn say níu sợi dây đứt / Hoàng Công Danh. Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 228tr.; 20cm
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+ Môn loại: 895.92234 / TR431C
- Phòng Mượn: MV 21029-21030
347/. VĨNH QUYỀN. Trong vô tận : Tiểu thuyết / Vĩnh Quyền. - Tp. Hồ Chí Minh :
Nxb. Trẻ, 2019. - 246tr.; 20cm
+ Môn loại: 895.92234 / TR431V
- Phòng Mượn: MV 20999-21000
348/. Truyện ngắn hay 2019 / Nguyễn Thị Lê Na, Lữ Mai, Trần Thị Tú Ngọc.... - H.
: Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 261tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.92234 / TR527NG
- Phòng Mượn: MV 20967-20968
349/. Yêu thôi, sao phải cưới? / Quách Thái Di, Vũ Thị Huyền Trang, Tôi.... - H. :
Lao động, 2019. - 217tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.92234 / Y606TH
- Phòng Mượn: MV 21035-21036
350/. TKACHEV, MARIAN. Marian Tkachev - Người bạn tài hoa và chí tình : Tiểu
luận - Nghiên cứu - Sáng tác / Marian Tkachev; Chủ biên, dịch: Thuý Toàn, Phạm Vĩnh
Cư. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 2 tập : Ảnh; 22cm
T.2 : Những bức thư và ký ức. - 392tr.
Tóm tắt: Chọn lọc một số tác phẩm của Marian Tkachev nghiên cứu về nền văn học
Việt Nam. Giới thiệu những bức thư của các nhà văn, nghệ sĩ Việt Nam gửi Marian
Tkachev và những câu chuyện có thật về Marian Tkachev qua lời kể của bạn bè và học
trò.
+ Môn loại: 895.92263408 / M109T
- Phòng Đọc: DL 17591
- Phòng Mượn: MB 7217
351/. SƠN NAM. Dạo chơi; Tuổi già : Ghi chép / Sơn Nam. - In lần thứ 4. - Tp. Hồ
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 325tr.; 20cm
Tên thật tác giả: Phạm Minh Tày (Tài)
Tóm tắt: Ghi lại những suy nghĩ, cảm xúc của tác giả về đất và người nơi ông từng
qua, từng biết, từng thấy và từng nghe.
+ Môn loại: 895.92283403 / D108CH
- Phòng Đọc: DV 56161
- Phòng Mượn: MV 21005-21006
352/. SƠN NAM. Từ U Minh đến Cần Thơ; Ở chiến khu 9; 20 năm giữa lòng đô thị;
Bình An : Hồi ký / Sơn Nam. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 518tr.; 20cm
Tên thật tác giả: Phạm Minh Tày (Tài)
+ Môn loại: 895.92283403 / T550U
- Phòng Đọc: DV 56165
- Phòng Mượn: MV 21009-21010
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353/. SƠN NAM. Theo chân Người tình & Một mảnh tình riêng : Ghi chép / Sơn
Nam. - Tái bản lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 261tr.; 20cm
Tên thật tác giả: Phạm Minh Tày (Tài)
Tóm tắt: Ghi lại chuyến đi làm cố vấn cho đoàn làm phim L'Amant (Người tình).
Viết về những chuyện tản mạn về đời và người Nam Bộ qua nhiều thời kỳ với những thăng
trầm.
+ Môn loại: 895.922803 / TH205CH
- Phòng Đọc: DV 56171
- Phòng Mượn: MV 21013-21014
354/. LÊ TRUNG CƯỜNG. Dẫu không nhìn thấy nắng : Tản văn / Lê Trung Cường.
- In lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 124tr.;
19cm
+ Môn loại: 895.92284 / D125KH
- Phòng Mượn: MV 21112-21113
355/. TẠ THỊ NGỌC THẢO. Thư chủ gởi tớ / Tạ Thị Ngọc Thảo. - Tái bản lần thứ
1 có bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 563tr. :
Ảnh, tranh vẽ; 18cm
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện, những bài phỏng vấn, những suy nghĩ cá nhân của
nhà doanh nghiệp Tạ Thị Ngọc Thảo viết về các chủ đề khác nhau trong cuộc sống như:
doanh nhân, kinh tế, kinh doanh, văn hoá, xã hội... giúp cho người đọc rút ra được những
bài học cho chính mình trên con đường lập nghiệp.
+ Môn loại: 895.92284 / TH550CH
- Phòng Mượn: MV 21119-21120
356/. LÊ HOÀNG SAN. Ban công nhà nọ có hạnh phúc vừa rơi / Lê Hoàng San.- H.:
Văn học, 2019. - 212tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.9228403 / B105C
- Phòng Mượn: MV 21043-21044
357/. NGỌC TRÂN. Đi xuyên miền tuyết trắng : Và những bài ký sự gần xa khác /
Ngọc Trân. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 293tr. : Ảnh; 21cm
Tóm tắt: Ghi chép lại những câu chuyện và trải nghiệm của tác giả trong hành trình
du lịch qua những miền đất khác nhau, giúp bạn khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hoá của
từng nơi như: Vẻ đẹp năng động của New York, Sydney, Seoul, Singapore náo nhiệt,
Pattaya giải trí, Chiang Mai êm ả, Huế cổ kính...
+ Môn loại: 895.9228403 / Đ300X
- Phòng Mượn: MV 20949-20950
358/. NGUYỄN CHÍ HIẾU. Làm như lửa - Yêu như đất / Nguyễn Chí Hiếu. - Tp. Hồ
Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 276tr. : 24tr. ảnh; 24cm
Tóm tắt: Kể lại những câu chuyện xuyên suốt tuổi trẻ của tác giả, qua đó người đọc
cũng dễ dàng tìm thấy bản thân mình trong hành trình theo đuổi đam mê và kiếm tìm hạnh
phúc.
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+ Môn loại: 895.9228403 / L104NH
- Phòng Đọc: DL 17699
359/. LÊ MINH NHỰT. Sớm mai chợt nhớ hàng rào trổ bông : Tản văn / Lê Minh
Nhựt. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 162tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.92284 / S463M
- Phòng Mượn: MV 21017-21018
360/. Gần như là nhà : Tản văn / Đặng Quỳnh Mai Anh, Đoàn Bảo Châu, Chi Béo,....
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 358tr.; 23cm
+ Môn loại: 895.9228408 / G121NH
- Phòng Đọc: DL 17698
- Phòng Mượn: MV 21099-21100
361/. HỒ ĐĂNG THANH NGỌC. Giọt mực của mưa Huế : Tuỳ bút và tản văn / Hồ
Đăng Thanh Ngọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 157tr. : Ảnh;
21cm
+ Môn loại: 895.9228408 / GI-435M
- Phòng Mượn: MV 20951-20952
362/. TRẦN LÊ HOA TRANH. Khúc hoan ca của văn chương : Tôi đọc - xem - gặp
và viết / Trần Lê Hoa Tranh. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. 191tr.; 20cm
+ Môn loại: 895.92284 / KH506H
- Phòng Đọc: DV 56189
- Phòng Mượn: MB 7209-7210
363/. ĐOÀN BẢO CHÂU. 101 điều của cuộc sống : Tản văn / Đoàn Bảo Châu. - Tp.
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 241tr.; 20cm
+ Môn loại: 895.92284 / M458TR
- Phòng Mượn: MV 21023-21024
364/. NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO. Mùa đi trên những mái rêu : Tản văn / Nguyễn Thị
Anh Đào; Minh hoạ: Trần Thị Thuỳ My. - H. : Kim Đồng, 2018. - 123tr. : Tranh vẽ; 19cm
+ Môn loại: 895.9228408 / M501Đ
- Phòng Mượn: MV 21117-21118
900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ:
365/. ĐĂNG TRƯỜNG. Lịch sử phát triển nhân loại / Đăng Trường, Lê Minh biên
soạn. - H. : Thanh niên, 2019. - 872tr.; 24cm
Tóm tắt: Trình bày những nét cơ bản về xã hội loài người qua 4 thời kỳ: Cổ đại,
trung đại, cận đại, hiện đại nhằm dựng nên những nét đại cương về sự hình thành xã hội,
các diễn biến, các sự kiện lịch sử, sự phát triển của văn hoá, văn minh.
+ Môn loại: 909 / L312S
- Phòng Đọc: DL 17690
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366/. TRẦN MINH HẰNG. Hàn Quốc - Tôi mong đi và tôi sẽ đến / Trần Minh Hằng.
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 223tr. : Ảnh, bảng; 20cm
Tóm tắt: Chia sẻ những kinh nghiệm và thông tin cần thiết từ việc xin visa, vé máy
bay, ngôn ngữ, tiền tệ, giao thông... đến mua sắm, trải nghiệm cuộc sống ở nông thôn Hàn
Quốc...Qua đó giúp mọi người hiểu thêm về đất nước, văn hoá và con người Hàn Quốc.
+ Môn loại: 915.195 / H105QU
- Phòng Đọc: DV 56230
- Phòng Mượn: MG 9603-9604
367/. VYAZEMSKI, K. A.. Du ngoạn vòng quanh châu Á trên lưng ngựa : Nhật ký
Việt Nam năm 1892 / K. A. Vyazemski; A. A. Sokolov chủ biên; Dịch : Hồ Bất Khuất,
Nguyễn Thị Như Nguyện. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2019. - 224tr.; 22c
Dịch từ nguyên bản tiếng Nga: Путешествие вокруг Азии верхом Вьетнамские
дневники 1892 год
Tóm tắt: Ghi lại hành trình chuyến du ngoạn của công tước Konstantin
Aleksandrovich Vyazemski đến Việt Nam năm 1892. Qua đó giúp độc giả thấu hiểu hơn
về lịch sử, văn hoá, phong tục, tập quán của các dân tộc cũng như vẻ đẹp hoang sơ và kỳ
thú của phong cảnh nước ta.
+ Môn loại: 915.9704 / D500NG
- Phòng Đọc: DL 17592
- Phòng Mượn: MG 9611-9612
368/. ĐỖ QUANG TUẤN HOÀNG. Theo dấu chân người tình / Đỗ Quang Tuấn
Hoàng. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 329tr. : Ảnh; 22cm
Tóm tắt: Ghi lại cuộc hành trình của tác giả qua những vùng miền của Việt Nam,
khám phá và trải nghiệm về nền văn hoá, vẻ đẹp thiên nhiên, con người, ẩm thực ở những
nơi đó.
+ Môn loại: 915.9704 / TH205D
- Phòng Đọc: DL 17594
- Phòng Mượn: MG 9615-9616
369/. SƠN NAM. Gốc cây, cục đá & ngôi sao. Danh thắng miền Nam : Tạp văn / Sơn
Nam. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 233tr.; 20cm
Tên thật tác giả: Phạm Minh Tày (Tài)
Tóm tắt: Gồm các bài viết về địa điểm và đặc điểm của các di tích thắng cảnh miền
Nam như: Hà Tiên, Châu Đốc, Cần Thơ, Trà Vinh....
+ Môn loại: 915.977 / G451C
- Phòng Đọc: DV 56164
- Phòng Mượn: MG 9591-9592
370/. Địa lý học : Tự nhiên, kinh tế & lịch sử Nam Kỳ / Hội Nghiên cứu Đông Dương
biên soạn; Nguyễn Nghị, Nguyễn Thanh Long dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019.
- 23cm
T.IV (1902) : Chuyên khảo về tỉnh Mỹ Tho. - 149tr.
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Tóm tắt: Sách cung cấp cho bạn đọc cái nhìn toàn diện về thành phố Mỹ Tho lúc bấy
giờ. Những thông tin trong sách cũng vô cùng quý giá, có thể giúp các nhà nghiên cứu,
những người quan tâm về lịch sử tìm hiểu về Nam kì đầu thế kỷ XX.
+ Môn loại: 915.9783 / Đ301L
- Phòng Đọc: DL 17604
- Phòng Mượn: MG 9619-9620
371/. SƠN NAM. Tìm hiểu đất Hậu Giang & lịch sử đất An Giang : Biên khảo / Sơn
Nam. - In lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 353tr. : Hình vẽ, ảnh; 20cm
Tên thật tác giả: Phạm Minh Tày (Tài)
Tóm tắt: Giới thiệu về đặc điểm tự nhiên, xã hội, kinh tế và lịch sử của miền đất Hậu
Giang, An Giang qua ngòi bút của nhà văn Sơn Nam.
+ Môn loại: 915.979 / T310H
- Phòng Đọc: DV 56172
- Phòng Mượn: MG 9583-9584
372/. Địa lý học : Tự nhiên, kinh tế & lịch sử Nam Kỳ / Hội Nghiên cứu Đông Dương
biên soạn; Nguyễn Nghị, Nguyễn Thanh Long dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019.
- 23cm
T. XI (1904) : Chuyên khảo về tỉnh Sốc Trăng. - 109tr.
Tóm tắt: Sách cung cấp cho bạn đọc cái nhìn toàn diện về tỉnh Sốc Trăng (Sóc Trăng)
lúc bấy giờ. Những thông tin trong sách cũng vô cùng quý giá, có thể giúp các nhà nghiên
cứu, những người quan tâm về lịch sử tìm hiểu về Nam kì đầu thế kỷ XX.
+ Môn loại: 915.9799 / Đ301L
- Phòng Đọc: DL 17605
- Phòng Mượn: MG 9621-9622
373/. SARU. Hậu duệ Pharaon / Saru. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 270tr. :
Ảnh màu; 20cm
Tên thật tác giả: Nguyễn Lan Uyên
Tóm tắt: Tác giả ghi lại những cảm xúc chân thật đã trải qua trong chuyến du lịch
tại Trung Đông và Ai Cập của mình.
+ Môn loại: 916.204 / H125D
- Phòng Đọc: DV 56224
- Phòng Mượn: MG 9577-9578
374/. NGUYỄN THU PHƯƠNG. Các nền văn minh cổ trên thế giới và Việt Nam /
Nguyễn Thu Phương. - H. : Thanh niên, 2019. - 202tr.; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu các nền văn minh cổ trên thế giới và Việt Nam như nền văn minh
sông Nil, nền văn minh Hy Lạp, nền văn minh La Mã, nền văn minh Babylon, văn minh
Trung Hoa, các nền văn minh cổ Việt Nam...
+ Môn loại: 930 / C101N
- Phòng Đọc: DV 56225
- Phòng Mượn: MG 9579-9580
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375/. HERODOTUS. Lịch sử = Historiai / Herodotus; Lê Đình Chi dịch. - H. : Thế
giới, 2019. - 832tr.; 24cm
Tên sách tiếng Anh: The histories of Herodotus
Tóm tắt: Sách là tác phẩm tập hợp các khảo cứu về lịch sử, văn hoá, phong tục, thiên
nhiên, khí hậu, địa hình của những vùng đất mà tác giả đã tìm hiểu được, trong đó nhấn
mạnh vào sự hình thành đế quốc Ba Tư cùng như nguyên nhân và diễn biến của cuộc chiến
tranh Hy Lạp - Ba Tư vào đầu thế kỷ V TCN.
+ Môn loại: 930 / L302S
- Phòng Đọc: DL 17689
376/. TRANQUILLUS, CAIUS SUETONIUS. 12 hoàng đế La Mã / Caius Suetonius
Tranquillus; An Khánh dịch. - H.: Thế giới, 2019. - 770tr.; 24cm
Tên sách tiếng Anh: The lives of the twelve Caesars
Tóm tắt: Miêu tả chi tiết về tư cách, đặc điểm, sở thích, cuộc đời... của các vị hoàng
đế La Mã cổ đại.
+ Môn loại: 937 / M558H
- Phòng Mượn: MG 9625
377/. NGUYỄN THỊ KIM THÀNH. Bảo tàng, di tích - Nơi khơi nguồn cảm hứng
dạy và học lịch sử cho học sinh phổ thông / Nguyễn Thị Kim Thành chủ biên, Trần Thị
Vân Anh. - H. : Giáo dục, 2014. - 303tr. : Minh hoạ; 20cm
ĐTTS ghi: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
Tóm tắt: Trình bày khái quát về mối quan hệ bổ trợ giữa việc truyền thụ kiến thức
lịch sử trong nhà trường với phương pháp tiếp cận mới trong việc dạy và học lịch sử từ
bảo tàng và di tích. Nêu lên mối quan hệ giữa bảo tàng, di tích và nhà trường trong việc
dạy - học lịch sử cho học sinh phổ thông. Trình bày nội dung và hình thức dạy - học lịch
sử cho học sinh trung học phổ thông tại bảo tàng, di tích.
+ Môn loại: 959.7 / B108T
- Phòng Đọc: DV 56232
378/. HUỲNH CÔNG BÁ. Cội nguồn và bản sắc văn hoá Việt Nam / Huỳnh Công
Bá. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2018. - 422tr.; 24cm
Tóm tắt: Gồm các chương: Khái luận về "Văn hoá" và "Bản sắc văn hoá"; định vị
văn hoá Việt Nam; tích hợp văn hoá theo không gian, thời gian, và bản sắc dân tộc của văn
hoá Việt Nam.
+ Môn loại: 959.7 / C452NG
- Phòng Đọc: DL 17676
- Phòng Mượn: MG 9626
379/. LÊ THÁI DŨNG. Chiếu chỉ các đời vua Việt Nam / Lê Thái Dũng. - H. : Hồng
Đức, 2019. - 254tr.; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu một số chiếu chỉ do các vị hoàng đế, quân vương trong lịch sử
Việt Nam ban bố và khái quát các diễn biến xảy ra xung quanh việc ban bố chiếu chỉ như
chiếu dời đô của Lý Thái Tổ, chiếu đánh dẹp họ Nùng của Lý Thái Tông, chiếu lệnh gia
ơn cho tù nhân của Lý Thánh Tông....
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+ Môn loại: 959.7 / CH309CH
- Phòng Đọc: DV 56226
- Phòng Mượn: MG 9581-9582
380/. SƠN NAM. Lịch sử khẩn hoang miền Nam : Biên khảo / Sơn Nam. - Tái bản
lần thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 343tr.; 20cm
Tên thật tác giả: Phạm Minh Tày (Tài)
Tóm tắt: Biên khảo về quá trình chinh phục thiên nhiên, thuần hoá đất đai, lập làng
dựng nghiệp đầy khó khăn, thử thách của các cư dân Việt trên vùng đất mới Nam Bộ trong
suốt ba thế kỷ qua, nhất là gia đoạn dưới thời nhà Nguyễn.
+ Môn loại: 959.7029 / L302S
- Phòng Đọc: DV 56168
- Phòng Mượn: MG 9589-9590
381/. SƠN NAM. Phong trào Duy Tân ở Bắc Trung Nam. Miền Nam đầu thế kỷ XX
- Thiên Địa hội & cuộc Minh Tân : Biên khảo / Sơn Nam. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí
Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 376tr.; 20cm
Tóm tắt: Bối cảnh lịch sử và diễn biến của phong trào Duy Tân ở Miền Bắc, Miền
Trung và Miền Nam -Việt Nam vào những năm đầu thế kỷ XX. Lịch sử, đường lối hoạt
động của nhóm Thiên Địa hội và nhóm Minh Tân ở Miền Nam Việt Nam. Phần phụ lục
trích một số văn bản từ báo lục tỉnh Tân văn và một số tài liệu khác.
+ Môn loại: 959.703 / PH431TR
- Phòng Đọc: DV 56170
- Phòng Mượn: MG 9585-9586
382/. ĐẶNG HUY VẬN. Phong trào yêu nước chống thực dân Pháp xâm lược của
nhân dân Việt Nam cuối thế kỷ XIX - Đầu thế kỷ XX / Đặng Huy Vận. - Tp. Hồ Chí Minh:
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 816 tr. : Ảnh; 21cm
Tóm tắt: Tập trung vào ba mảng vấn đề lớn: Cuộc đấu tranh giữa hai phái "chủ chiến"
và "chủ hoà" xoay quanh sự lựa chọn con đường, giải pháp đối phó với sự xâm lược của
thực dân Pháp; những cuộc đấu tranh sâu rộng, anh dũng của nhân dân ta chống lại cuộc
chiến tranh xâm lược của Thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX; nhận diện, đánh
giá một số nhân vật lịch sử đương thời.
+ Môn loại: 959.703 / PH431TR
- Phòng Đọc: DL 17682
383/. Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cách mạng Việt Nam / Quí Lâm tuyển chọn và
biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2019. - 391tr.; 27cm
Tóm tắt: Gồm: Tóm tắt quá trình công tác của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; một số
bài viết, phát biểu quan trọng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; một số thư gởi của của Đại
tướng Võ Nguyên Giáp; Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến thắng lịch sử Điện Biên
Phủ; Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cách mạng Việt Nam; Đại tướng Võ Nguyên Giáp
với văn hoá, giáo dục và khoa học; Đại tướng Võ Nguyên Giáp sống mãi trong lòng nhân
dân ta, quân đội ta và bạn bè quốc tế.
+ Môn loại: 959.704092 / Đ103T
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- Phòng Đọc: DL 17713
384/. TRẦN ĐỨC TUẤN. Hành trình theo chân Bác / Trần Đức Tuấn. - Tái bản lần
thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 340tr.; 20cm. - (Di sản Hồ Chí Minh)
Tóm tắt: Sơ lược về quê hương, gia đình và những tác động đến Bác trước khi ra đi
tìm đường cứu nước. Hành trình tìm đường cứu nước của Bác trong giai đoạn 30 năm bôn
ba hải ngoại (từ 1911-1941): Hệ thống theo thời gian những địa danh ở mỗi nước mà Bác
đã từng đến, tóm tắt một số sự kiện lịch sử gắn với hoạt động của Bác tại những địa điểm
đó.
+ Môn loại: 959.704092 / H107TR
- Phòng Đọc: DV 56221
- Phòng Mượn: MG 9572-9573
385/. Những chiến thắng lịch sử từ Điện Biên Phủ đến Dinh Độc Lập / Đỗ Bá Tỵ,
Ngô Xuân Lịch, Nguyễn Huy Hiệu,...Vũ Thiên Bình sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Lao động,
2019. - 400tr.; 27cm
Tóm tắt: Một số ảnh tư liệu về chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và đại thắng
mùa Xuân năm 1975. Nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam trong chiến thắng Điện
Biên Phủ năm 1954, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, đại thắng
mùa Xuân năm 1975 và giới thiệu những bài viết tiêu biểu về thắng lợi vẻ vang trên các
mặt trận.
+ Môn loại: 959.7041 / NH556CH
- Phòng Đọc: DL 17710
386/. TRUNG SỸ. Chuyện lính Tây Nam : Hồi ức / Trung Sỹ. - H. : Văn học, 2019.
- 300tr.; 21cm
+ Môn loại: 959.70441 / CH527L
- Phòng Mượn: MG 9623-9624
387/. Dấu ấn chiến thắng biên giới Tây Nam / Vũ Thiên Bình sưu tầm, tuyển chọn. H. : Lao động, 2019. - 400tr.; 27cm
Tóm tắt: Sách giới thiệu một số hình ảnh tư liệu về chiến tranh bảo vệ biên giới Tây
Nam của Tổ quốc, nêu lên Chỉ thị của Đảng về cuộc đấu tranh chính nghĩa bảo vệ biên
giới Tây Nam của Tổ quốc, kỉ niệm 40 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới
Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng.
+ Môn loại: 959.70441 / D125Â
- Phòng Đọc: DL 17711
388/. SƠN NAM. Nói về miền Nam, cá tính miền Nam & thuần phong mỹ tục Việt
Nam : Biên khảo / Sơn Nam. - In lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 380tr.;
20cm
Tên thật tác giả: Phạm Minh Tày (Tài)
Tóm tắt: Giới thiệu vùng đất và con người Nam Bộ với những đặc tính dân tộc, các
sinh hoạt lễ đám hội hè, các thủ tục của quan, hôn, tang, tế với những dẫn chứng về nguồn
gốc hình thành và phát triển.
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+ Môn loại: 959.77 / N428V
- Phòng Đọc: DV 56169
- Phòng Mượn: MG 9587-9588
389/. SƠN NAM. Đất Gia Định; Bến Nghé xưa & Người Sài Gòn / Sơn Nam. - Tp.
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 469tr.; 20cm
Tên thật tác giả: Phạm Minh Tày (Tài)
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về thiên nhiên con người, lịch sử các cuộc khai hoang
về phía Tây Nam, hình thành những vùng đất mới, việc lập các làng xã, điền chủ dưới thời
nhà Nguyễn đến khi thực dân pháp xâm lược. Tình hình kinh tế, xã hội dưới sự bế tắc của
xã hội miền Nam trước cách mạng. Giới thiệu về phong tục tập quán của người dân Gia
Định, Bến Nghé xưa.
+ Môn loại: 959.779 / Đ124GI
- Phòng Đọc: DV 56162
- Phòng Mượn: MG 9595-9596
390/. SƠN NAM. Đồng bằng Sông Cửu Long - Nét sinh hoạt xưa & văn minh miệt
vườn : Biên khảo / Sơn Nam. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 385tr. : Bản đồ; 20cm
Tên thật tác giả: Phạm Minh Tày (Tài)
Tóm tắt: Giới thiệu những sinh hoạt truyền thống của nhân dân Đồng bằng sông Cửu
Long thông qua những lễ hội và hò vè đối đáp và những sinh hoạt của cư dân vùng miệt
vườn Nam Bộ trong lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển vùng đất phía Nam của Tổ
quốc.
+ Môn loại: 959.78 / Đ455B
- Phòng Đọc: DV 56163
- Phòng Mượn: MG 9593-9594
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