THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 06/ 2020

Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ

000. TIN HỌC, THÔNG TIN, TÁC PHẨM TỔNG QUÁT:
1/. CHAPMAN, GARY. Xây dựng kỹ năng xã hội cho trẻ trong thời đại số / Gary
Chapman, Arlene Pellicane; Chu Thị Vân Anh dịch. - H. : Lao động, 2019. - 271tr.; 23cm
Tên sách tiếng Anh: Growing up social: Raising relational kids in a screen-driven
world
Tóm tắt: Hướng dẫn cách sử dụng các thiết bị thông minh hiệu quả, lành mạnh và có
lợi cho sự phát triển kỹ năng xã hội. Chỉ ra cách trang bị cho trẻ các kỹ năng: Kết nối, yêu
thương, biết ơn, kiểm soát cơn nóng giận và biết nói lời xin lỗi. Đưa ra các kế hoạch để
gia đình xích lại gần nhau hơn thông qua những thiết bị thông minh...
+ Môn loại: 004.6 / X126D
- Phòng Đọc: DL 18315
- Phòng Mượn: MD 9407-9408
2/. Biên tập viên hạng II: Tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp / Biên soạn: Đinh
Đức Thiện chủ biên, Dương Xuân Sơn, Nguyễn Thành Lợi, Đinh Thị Thuý Hằng...
H. : Thông tin và Truyền thông, 2019. - 750tr.; 24cm
ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và truyền thông. Trường Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ quản
lý thông tin và truyền thông
Tóm tắt: Gồm 2 phần: Phần 1: Kiến thức chung bao gồm 6 chuyên đề; Phần 2: Kiến
thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành bao gồm 10 chuyên đề.
+ Môn loại: 070.4 / B305T
- Phòng Mượn: MH 11061
3/. Phóng viên hạng II: Tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp / Đinh Đức Thiện
chủ biên, Dương Xuân Sơn, Nguyễn Thành Lợi, Đinh Thị Thuý Hằng. - H. : Thông tin và
Truyền thông, 2019. - 674tr.; 24cm
ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông. Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản
lý Thông tin và Truyền thông
Tóm tắt: Củng cố, nâng cao kiến thức cơ bản; bồi dưỡng và rèn luyện các kiến thức
nghề nghiệp chuyên ngành và nâng cao ý thức, thái độ, đạo đức đúng đắn trong hoạt động
nghề nghiệp; tạo một bước căn bản nâng cao về chất lượng cho hoạt động bồi dưỡng, phát
triển năng lực của phóng viên hạng III lên phóng viên hạng II.
+ Môn loại: 070.4 / PH431V
- Phòng Mượn: MH 11062
4/. NGUYỄN TRI THỨC. Bình luận ngắn - Lý thuyết, kỹ năng & thực tiễn / Nguyễn
Tri Thức. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 159tr.; 21cm
Tóm tắt: Trình bày một số kiến thức cơ bản về thể loại bình luận ngắn; một số kỹ
năng, kinh nghiệm viết bài bình luận ngắn; đồng thời, giới thiệu một số bài bình luận ngắn
có chất lượng.
+ Môn loại: 070.4 / B312L
- Phòng Đọc: DV 57580
- Phòng Mượn: MH 11000-11001
100. TRIẾT HỌC, CẬN TÂM LÝ VÀ THUYẾT HUYỀN BÍ, TÂM LÝ HỌC:
5/. HASSON, GILL. Không làm thinh với cảm xúc / Gill Hasson; Tố Sơn, Đức Hải
dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 259tr.; 20cm
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Tên sách tiếng Anh: Emotional intelligence pocketbook: little exercises for an
intuitive life
Tóm tắt: Chia sẻ những kiến thức giúp bạn thấu hiểu cảm xúc, quản lý cảm xúc, phát
triển trí tuệ cảm xúc và phát triển trí tuệ xã hội của bản thân, đưa ra những hành động hợp
lý, điềm tĩnh trong mọi hoàn cảnh và tạo ra một cuộc sống hạnh phúc hơn.
+ Môn loại: 152.4 / KH455L
- Phòng Đọc: DV 57508
- Phòng Mượn: MH 10868-10869
6/. WILLIAMS, FLORENCE. Tinh thần sống xanh = The nature fix: Why nature
makes us happier, healthier, and more creative : Sức khoẻ, hạnh phúc và nguồn năng lượng
sáng tạo đến từ thiên nhiên / Florence Williams; Phạm Mây Mây dịch. - Tp. Hồ Chí Minh:
Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 313tr.; 24cm
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về sống như thế nào để cả cơ thể, tinh thần của
bản thân và cộng đồng đều được lợi từ thiên nhiên, đồng thời tìm ra sự kết nối của thiên
nhiên với con người và sự ảnh hưởng của nó lên hệ thần kinh của ta - để quá trình này
được thuận lợi hết mức có thể.
+ Môn loại: 155.9 / T312TH
- Phòng Mượn: MH 11029
7/. CAO THUỴ PHONG. Cứ sống tạm bợ mãi được sao? / Cao Thuỵ Phong; Bùi
Nhung dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 263tr.; 24cm
Tên sách tiếng Trung: 仪式感: 把将就的日子过成讲究的生活
Tóm tắt: Những vấn đề tâm lý trong cuộc sống cần có cảm thức nghi thức, sống nỗ
lực hết mình để sống trọn những ngày bình thường; Cảm thức nghi thức giúp ta tìm lại
chính mình, nghiêm túc sống và là một dạng tu hành cuộc sống, những thói quen hành xử
để trui rèn tạo nên cuộc sống ngọt ngào hơn.
+ Môn loại: 158 / C550S
- Phòng Đọc: DL 18381
- Phòng Mượn: MH 11057-11058
8/. SURANY, CAROLINE DE. Ikigai của tôi - Hướng tới một cuộc đời xứng đáng /
Caroline de Surany; Nguyễn Mai Chi dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 285tr.; 22cm
Tóm tắt: Quyển sách được xem là một "khoảng lặng", dẫn dắt bạn khai phá từng
khía cạnh của bản thân, từ đó tìm ra con đường lý tưởng trong hành trình tìm ra niềm vui
thú trong cuộc sống hàng ngày và cho thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.
+ Môn loại: 158 / I-309C
- Phòng Đọc: DL 18161
- Phòng Mượn: MH 11019
9/. MAXWELL, JOHN C.. Cùng John Maxwell thành công: Bí quyết thành công nằm
trong chính kế hoạch hàng ngày của bạn! / John C. Maxwell; Trần Mạnh Hà dịch.
Tái bản lần thứ 5. - H. : Công thương, 2019. - 180tr.; 19cm
Tên sách tiếng Anh: Make today Count
Tóm tắt: Quyển sách tập hợp 12 việc làm hàng ngày giúp bạn nhanh chóng đạt được
mục tiêu và vươn tới đỉnh cao bao gồm: Thái độ, sức khoẻ, gia đình, tư duy, tài chính, lòng
tin, sự ưu tiên...
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+ Môn loại: 158.1 / C513J
- Phòng Đọc: DV 57791
- Phòng Mượn: MH 11080-11081
10/. MAXWELL, JOHN C.. Cùng John Maxwell đồng hành: Bạn học được gì từ
những vị anh hùng trong Kinh Thánh? / John C. Maxwell; Lan Phương dịch. - Tái bản lần
thứ 1. - H. : Công thương, 2019. - 147tr.; 19cm
Tên sách tiếng Anh: Running with the giants
Tóm tắt: Quyển sách kể về những thành công của các nhà lãnh đạo vĩ đại, các đức
tính tốt đẹp được lan truyền và đồng hành cùng các nhà lãnh đạo tương lai.
+ Môn loại: 158.1 / C513J
- Phòng Đọc: DV 57790
- Phòng Mượn: MH 11078-11079
11/. MAXWELL, JOHN C.. Cùng John Maxwell tư duy: Thay đổi tư duy, thay đổi
cuộc sống / John C. Maxwell; Đỗ Nhật Nam dịch. - H. : Công thương, 2019
Tóm tắt: Hướng dẫn 11 kĩ năng tư duy cần thiết để có thể trở thành người có tư duy
tốt: Gặt hái từ tư duy nhìn xa trông rộng, kích hoạt tư duy tập trung, thúc đẩy tư duy sáng
tạo, áp dụng tư duy thực tế, tận dụng tư duy chiến lược, khám phá tư duy triển vọng, học
hỏi từ tư duy phản chiếu, thử thách tư duy số đông, được lợi từ tư duy sẻ chia, thực hành
tư duy phóng khoáng và dựa vào tư duy mấu chốt.
+ Môn loại: 158.1 / C513J
- Phòng Đọc: DV 57789
- Phòng Mượn: MH 11076-11077
12/. PHẠM SỸ THANH. Đến cỏ dại còn đàng hoàng mà sống... / Phạm Sỹ Thanh.
H. : Thế giới, 2019. - 291tr.; 21cm. - (Tủ sách Sống khác)
Tóm tắt: Những câu chuyện để suy nghĩ về cách sống ra sao và sống như thế nào khi
không thể lựa chọn cách mình sinh ra, nhưng lại quyết định được cách mình sẽ sống; đừng
bao giờ rẻ rúng bản thân mình chỉ vì không “tốt” bằng người khác; điều duy nhất nên so
sánh trên đời này là bạn của ngày hôm qua, bạn của ngày hôm nay, và bạn của ngày mai;
đừng mong cuộc sống sẽ luôn suôn sẻ với bất cứ ai...
+ Môn loại: 158.1 / Đ254C
- Phòng Đọc: DV 57798
- Phòng Mượn: MH 11091-11092
13/. VƯƠNG THI VŨ. Không có đời bất công, chỉ có mình thụ động / Vương Thi
Vũ; Minh Thu dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 300tr.; 21cm. - (Tủ sách sống khác)
Tóm tắt: Chia sẻ quan điểm của tác giả đừng vội than trách đời bất công, mà hãy bắt
đầu học lấy sự chủ động, làm chủ cuộc đời mình: Chủ động học hỏi, để càng có thêm kiến
thức, càng làm phong phú nội tâm thì tinh thần càng độc lập vững vàng; Chủ động kết giao
với những người xuất sắc, để học được những tinh hoa từ họ, nhưng vẫn giữ lại bản tâm
của mình; Chủ động làm việc, trước là để tự nuôi được bản thân, sau mới có động lực duy
trì đam mê hứng thú với cuộc sống.
+ Môn loại: 158.1 / KH455C
- Phòng Đọc: DV 57498
- Phòng Mượn: MH 10847-10848
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14/. TINH VÂN. Một đời đáng giá đừng sống qua loa / Tinh Vân; Hà My dịch.
H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 269tr.; 20cm
Tên sách tiếng Trung: 星云大师的人生幸福课
Tóm tắt: Viết về kỹ năng sống của Đại sư Tinh Vân, nhằm mục đích hướng tới những
người đọc có cái nhìn khác hơn về cách sống, sống cho có ý nghĩa, sống cho có trách nhiệm
với bản thân.
+ Môn loại: 158.1 / M458Đ
- Phòng Đọc: DV 57499
- Phòng Mượn: MH 10849-10850
15/. LÂM NHẤT PHÙ. Mơ ước lớn thì đừng hành động như người tầm thường / Lâm
Nhất Phù; Dịch: Hoàng Anh; Hiệu đính: Đỗ Thiên Kính. - H. : Hồng Đức, 2019. - 394tr.
21cm
Tóm tắt: Những câu chuyện, những bài học trong cuốn sách như lời tâm tình của
một người bạn, một người anh mà nó còn giúp ta phát triển và trưởng thành hơn. Hãy sẵn
sàng trang bị cho mình những kỹ năng, kiến thức cần thiết để đối đầu với hoàn cảnh.
+ Môn loại: 158.1 / M460Ư
- Phòng Đọc: DV 57773
16/. ROBBINS. ANTHONY. Quà tặng cuộc sống / Anthony Robbins; Huỳnh Hiếu
Thuận dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 175tr. : Ảnh, minh
hoạ; 21cm
Tên nguyên bản tiếng Anh: Notes from a friend - a quick and guide to taking charge
of your life
Tóm tắt: Gồm những mẩu chuyện về cuộc sống, tình yêu nhằm giúp bạn tạo dựng
một kĩ năng sống, vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống, giữ vững niềm tin để đạt
được hạnh phúc.
+ Môn loại: 158.1 / QU100T
- Phòng Mượn: MH 10940
17/. HÀN XUÂN TRẠCH. Tự lực chưa đủ, mà phải tự chủ: Ứng dụng tâm lý học để
kiểm soát bản thân / Hàn Xuân Trạch; Ngọc Thuý dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 255tr. 21cm
Tóm tắt: Nội dung hướng dẫn bạn đọc cách tự kiểm soát, làm chủ cảm xúc cá nhân,
lập ra các kế hoạch làm việc, tăng cường tự kiểm soát bằng cách cải thiện tình trạng cơ
thể, để sẵn sàng ứng phó với những khó khăn trên đường đời.
+ Môn loại: 158.1 / T550L
- Phòng Đọc: DV 57497
- Phòng Mượn: MH 10845-10846
18/. ĐINH VIỄN KỲ. Vuông và tròn: Cô đọng những nét tinh hoa của cuộc đời giúp
bạn có được sự lựa chọn đúng đắn nhất, thắp sáng trí tuệ và thực hiện trọn vẹn ước mơ của
mình / Đinh Viễn Kỳ; Tạ Ngọc Ái dịch. - H. : Tài chính, 2019. - 527tr.; 24cm
Tóm tắt: Đề cập đến các kỹ năng, bồi dưỡng phẩm chất, tu dưỡng khí chất, nhân
sinh, kỹ năng đối nhân xử thế, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nói chuyện, kỹ năng tuyên truyền,
quảng cáo... nhằm mục đích giúp bạn sống vui hơn và thành công hơn trong sự nghiệp.
+ Môn loại: 158.1 / V518V
- Phòng Mượn: MH 11030
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19/. KEMPTON, BETH. Wabi Sabi - Thương những điều không hoàn hảo / Beth
Kempton; Dịch: Cẩm, Nguyễn Tiến Hoà. - H. : Công thương, 2019. - 299tr.; 20cm
Tên sách tiếng Anh: Wabi Sabi: Japanese wisdom for ảnh perfectly imperfect life
Tóm tắt: Giới thiệu về nguồn gốc, đặc điểm và tính phù hợp của wabi sabi hiện nay;
Giản lược hoá + mỹ hoá học; Sống với thiên nhiên; chấp nhận và buông bỏ; Tái định hình
thất bại; Nuôi dưỡng các mối quan hệ; Tận hưởng hành trình sự nghiệp và trân quý mọi
khoảnh khắc.
+ Môn loại: 158.1 / W100S
- Phòng Đọc: DV 57507
- Phòng Mượn: MH 10866-10867
20/. BARD, ELLEN M.. Yêu thương mình bằng trái tim dịu dàng nhất / Ellen M.Bard;
Khanh Trần dịch. - H. : Công thương, 2019
Tên sách tiếng Anh: This is for you
Tóm tắt: Đừng nghĩ tự chăm sóc bản thân là điều gì đó ích kỷ. Hãy hình dung bạn là
một cái cây, cây càng bén rễ sâu và phát triển đúng cách thì càng mạnh mẽ trong bão giông,
có vậy bạn mới có thể che chở và nuôi dưỡng những mầm non, có vậy bạn mới yêu thương
và chăm sóc được những người thân yêu chung quanh mình. 101 bài thực hành và sáng
tạo trong sách này sẽ giúp bạn yêu thương mình bằng trái tim dịu dàng nhất. Hãy yêu
thương bản thân mình, bạn nhé.
+ Môn loại: 158.1 / Y606TH
- Phòng Đọc: DV 57505
- Phòng Mượn: MH 10862-10863
21/. LÝ ÁI LINH. Bạn mới là chủ nhân của cuộc đời mình / Lý Ái Linh; Tố Hinh
dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 358tr.; 21cm
Tên sách tiếng Trung: 你才是自己的过来人
Tóm tắt: Quyển sách tạo nên động lực để vượt qua những thử thách, hiểu và yêu
thương bản thân hơn, tự tin sống một cuộc sống mà mình mong muốn.
+ Môn loại: 158.1 / B105M
- Phòng Đọc: DV 57509
- Phòng Mượn: MH 10870-10871
22/. HAIDT, JONATHAN. Tư duy đạo đức: Sách tham khảo / Jonathan Haidt;
Trương Thuý Ngân dịch. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019.
546tr.; 24cm
Tóm tắt: Trình bày một số nguyên tắc quan trọng của tâm lý học đạo đức như: Trực
giác đến trước, lý lẽ đến sau; Đạo đức không chỉ có thiệt hại và công bằng; Đạo đức kết
nối con người và cũng làm ta mù quáng.
+ Môn loại: 170 / T550D
- Phòng Mượn: MH 11035-11036
23/. KRISHNAMURTI, J.. Định kiến và đổi thay / J. Krishnamurti; Hải Đăng dịch.
H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 279tr.; 21cm
Tên sách tiếng Anh: The urgency of change
Tóm tắt: Gồm các phần vấn đáp của tác giả đưa người đọc vào một hành trình cá
nhân sâu sắc thông qua sự nghi ngờ bên trong và sự thù địch bên ngoài về mọi mặt như: ý
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thức, nỗi sợ, cách sống, mối liên hệ, xung đột, đời sống tôn giáo, đạo đức, tự tử, kỷ luật,
tình yêu và tình dục.
+ Môn loại: 181 / Đ312K
- Phòng Đọc: DV 57495
- Phòng Mượn: MH 10841-10842
24/. KRISHNAMURTI, J. Hành trình của đại bàng / J. Krishnamurti; Đỗ Phong dịch.
H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 322tr.; 21cm
Tên sách tiếng Anh: The flight of the eagle
Tóm tắt: Tổng hợp những bài nói của tác giả tại London, Paris, Amsterdam và
Saanen, Thuỵ Sĩ về sự tự do, sự trọn vẹn của cuộc sống, nghệ thuật quan sát, nỗi sợ hãi,
sự siêu việt, sự hung bạo...
+ Môn loại: 181 / H107TR
- Phòng Đọc: DV 57493
- Phòng Mượn: MH 10837-10838
25/. KRISHNAMURTI, J.. Tâm trí không giới hạn / J. Krishnamurti; Ngọc Minh
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 319tr.; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Mind without measure
Tóm tắt: Tập hợp những bài giảng của ngài Krishnamurti giúp nhận thức rõ ràng
những biến đổi của tâm trí, tại sao chúng sinh ra, kết thúc, tại sao chúng hỗn loạn hay làm
thế nào để tâm an trong đời sống thường ngày.
+ Môn loại: 181 / T120TR
- Phòng Đọc: DV 57494
- Phòng Mượn: MH 10839-10840
26/. HEGEL, G. W. F.. Triết học pháp quyền / G. W. F. Hegel; Phạm Chiến Khu dịch.
H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 687tr.; 21cm
Tóm tắt: Hệ thống lại các khái niệm căn bản, các luận cứ của Hegel về triết học Pháp
quyền, triết học xã hội và triết học chính trị. Từ đó, ta thấy được hạn chế trong quan điểm
của Hegen cũng như các triết gia tư sản hiện đại về nhà nước pháp quyền.
+ Môn loại: 193 / TR308H
- Phòng Đọc: DV 57566
- Phòng Mượn: MH 10988
200. TÔN GIÁO:
27/. BERNSTEIN, GABRIELLE. Tôi là điểm tựa của chính mình / Gabrielle
Bernstein; Phương Nguyễn dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 293tr.; 21cm. - (Tủ sách Chữa
lành)
Tên sách tiếng Anh: The universe has your back
Tóm tắt: Gồm các bài tập tự chữa lành bản thân, cầu nguyện và tĩnh tâm mỗi ngày,
giúp bạn trải nghiệm sự kết nối sâu sắc hơn với vũ trụ và tìm được sự bình yên trong cuộc
sống.
+ Môn loại: 204 / T452L
- Phòng Đọc: DV 57496
- Phòng Mượn: MH 10843-10844
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28/. STAFFORD, RACHEL MACY. Hôm nay hãy chỉ yêu thôi / Rachel Macy
Stafford; Nguyễn Trần Vân Anh dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 351tr.; 24cm
Tên sách tiếng Anh: Only love today
Tóm tắt: Những câu chuyện về tình yêu, gia đình... giúp bạn đánh thức tiềm năng,
xoa dịu những bất ổn sâu thẳm trong trái tim, thay đổi tầm nhìn và khiến sợi dây liên kết
mỏng manh giữa bạn với những người thân yêu càng thêm vững chắc.
+ Môn loại: 248.4 / H453N
- Phòng Mượn: MH 11028
29/. GYATSO, TENZIN. Hỷ lạc từ tâm / Tenzin Gyatso, Desmond Tutu; Douglas
Abrams chấp bút; Thảo Yukimoon dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2019. - 431tr.; 21cm
Tên sách tiếng Anh: The book of joy
Tóm tắt: Sách truyền tải nội dung các cuộc đối thoại giữa hai nhà lãnh đạo tâm linh
thế giới: Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 (Tenzin Gyatso) và Đức Tổng Giám Mục Nam Phi
Desmond Tutu. Hai con người vĩ đại với cuộc đời hơn 80 năm từng trải sóng gió phi
thường, nhưng đã là điểm tựa an lạc cho hàng tỷ người trên thế giới trong mấy chục năm
qua.
+ Môn loại: 294.3 / H600L
- Phòng Mượn: MH 10933
30/. BEOP SANG. Ngày hôm nay mang tên hạnh phúc / Beop Sang; Anh Vũ dịch.
H. : Lao động Xã hội, 2019. - 305tr. : Ảnh; 19cm
Tên sách tiếng Hàn: 날마다 해피엔딩
Tóm tắt: Bằng cách phân tích bốn thái độ sống là chấp nhận, buông bỏ, quán chiếu
và giác ngộ dẫn chúng ta đến gần với chân lí, giải thoát khỏi khổ hạnh và giải quyết mọi
vấn đề của cuộc sống theo cách của đạo Phật.
+ Môn loại: 294.3 / NG112H
- Phòng Mượn: MH 11082
31/. OHTA HISASHI. Cuộc đời Đức Phật : Truyện tranh / Ohta Hisashi; Ito Kentaro
chủ biên; Phạm Huyền, Tú Anh dịch. - H. : Lao động Xã hội, 2019. - 235tr. : Tranh vẽ;
21cm
+ Môn loại: 294.3 / C514Đ
- Phòng Đọc: DV 57567
- Phòng Mượn: MH 10989
300. KHOA HỌC XÃ HỘI:
32/. Ôn luyện trắc nghiệm thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2020 Khoa học xã
hội : Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân / Nguyễn Mạnh Hưởng, Nguyễn Văn Ninh, Lê
Thông,...chủ biên. - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019. - 320tr. : Bảng, hình vẽ; 24cm
+ Môn loại: 300.76 / Ô454L
- Phòng Đọc: DL 18260
33/. Ôn luyện thi THPT Quốc gia năm 2020 bài thi Khoa học xã hội : Lịch sử, Địa lí,
Giáo dục công dân / Nguyễn Mạnh Hưởng, Nguyễn Văn Ninh, Ngô Thị Hải Yến, Dương
Thị Thuý Nga chủ biên. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 439tr. : Bảng, hình vẽ;
24cm
+ Môn loại: 300.76 / Ô454L
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- Phòng Mượn: MA 22131
34/. PHẠM QUANG MINH. Quản lý phát triển xã hội Việt Nam: Thực trạng, vấn đề
đạt ra và định hướng chính sách / Phạm Quang Minh chủ biên, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn
Thị Thu Hà.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 219tr.; 24cm
Tóm tắt: Phân tích khái quát cơ sở lý luận với hế thống khái niệm và lý thuyết về
quản lý phát triển xã hội. Đồng thời, phân tích thực trạng quản lý phát triển xã hội qua
khảo sát 7 tỉnh, thành phố trong cả nước đại diện cho các vùng, miền với các điều kiện,
mức độ phát triển khác nhau trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.
+ Môn loại: 303.44 / QU105L
- Phòng Đọc: DL 18252
- Phòng Mượn: MA 22119-22120
35/. NGƯU DOANH. Gửi tuổi hai mươi tươi đẹp của chúng ta / Ngưu Doanh; Nguyệt
Lạc dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 277tr.; 21cm
Tóm tắt: Trong cuộc đời của mỗi người, tuổi hai mươi luôn là độ tuổi đẹp nhất, cả
thể lực và tinh thần đều trong giai đoạn nhiệt huyết và sung sức nhất. Tuy đâu đó trong
chúng ta vẫn còn níu giữ lại những sự bồng bột và nổi loạn của tuổi trẻ, song cũng đã tới
lúc thể hiện sự trưởng thành và chín chắn, vững bước tiến đến tương lại. Luôn trân trọng
những gì mình đang có và nghe theo tiếng gọi của trái tim mới là điều bạn hướng tới. Bởi
vì chúng ta đã, đang và sẽ sống trong tuổi hai mươi tươi đẹp không hối tiếc.
+ Môn loại: 305.24 / G553T
- Phòng Đọc: DV 57707
- Phòng Mượn: MA 21960-21961
36/. NGUYỄN VIẾT THÔNG. Trí thức và vai trò của trí thức trong quá trình phát
triển của Việt Nam hiện nay / Nguyễn Viết Thông, Lê Thị Sự. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 236tr.; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề lý luận chung về trí thức và vai trò của trí thức
trong quá trình phát triển của Việt Nam hiện nay; trí thức và vai trò của trí thức Việt Nam
- thực trạng và những vấn đề đặt ra; một số giải pháp cơ bản nhằm xây dựng và phát huy
vai trò của đội ngũ trí thức Việt Nam hiện nay.
+ Môn loại: 305.5 / TR300TH
- Phòng Đọc: DV 57669
- Phòng Mượn: MA 21888-21889
37/. TRẦN PHONG. Tượng gỗ Tây Nguyên = Wooden statues in the central
hightland of VietNam / Trần Phong; Nguyễn Từ Chi, Ngô Văn Doanh giới thiệu.
H. : Thế giới, 2019. - 254tr. : Ảnh; 27cm
Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về văn hoá tín ngưỡng Tây Nguyên, các loại nhà mồ,
tượng gỗ hiện đang tồn tại trong đời sống các dân tộc ở Bắc Tây Nguyên bằng 2 thứ tiếng
Việt - Anh. Giới thiệu bộ sưu tập ảnh về nhà Rông, nhà ở, nhà mồ và các tượng gỗ dùng
trong nhà mồ ở Tây Nguyên.
+ Môn loại: 305.8959 / T561G
- Phòng Tra cứu: TC 4475
38/. NGUYỄN VĂN KỰ. Di sản văn hoá Chăm = Le patrimoine culturel Chăm /
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Nguyễn Văn Kự; Dịch: Văn Thị Thanh Bình, Trần Thị Lan Anh. - H. : Thế giới, 2019.
144tr. : Ảnh; 21cm
Chính văn bằng 3 thứ tiếng: Việt - Anh - Pháp
Tóm tắt: Giới thiệu một số ảnh về nền văn hoá nghệ thuật Chăm: tượng đá, khu đền
tháp Mỹ Sơn, tháp Mỹ Khánh, tháp Khương Mỹ, Tháp Pô Nagar, đời sống sinh hoạt, trang
phục, ăn uống, nhà ở, lao động sản xuất...
+ Môn loại: 305.899 / D300S
- Phòng Tra cứu: TC 4472
39/. TRỊNH THỊ PHƯƠNG OANH. Văn hoá Hồ Chí Minh với chính sách ngoại giao
văn hoá của Việt Nam / Trịnh Thị Phương Oanh. - H. : Tư pháp, 2019. - 190tr.; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu một số khái niệm, cơ sở hình thành và nội dung văn hoá Hồ Chí
Minh, ngoại giao văn hoá Việt Nam từ năm 2000 đến chiến lược ngoại giao văn hoá Việt
Nam, quảng bá văn hoá Hồ Chí Minh trong chính sách ngoại giao văn hoá Việt Nam từ
năm 2011 đến nay; đề xuất phương hướng, nội dung và một số giải pháp quảng bá văn hoá
Hồ Chí Minh trong chính sách ngoại giao văn hoá Việt Nam.
+ Môn loại: 306.409597 / V115H
- Phòng Đọc: DV 57679
- Phòng Mượn: MA 21906-21907
40/. JOHNSON, EMMA. Khí chất single mom / Emma Johnson; Nguyễn Lan dịch;
Phương Liên hiệu đính. - H. : Lao động, 2019. - 255tr.; 24cm
Tên sách tiếng Anh: The kickass single mom
Tóm tắt: Chia sẻ những khó khăn mà những người phụ nữ làm mẹ đơn thân phải trải
qua, đề xuất giải quyết các vấn đề khó khăn, chỉ dẫn và tạo niềm tin để mẹ đơn thân tạo
lập sự nghiệp, tài chính sung túc, nuôi dạy con cái, theo đuổi đam mê và cuộc sống tình
cảm của riêng mình và trở thành người phụ nữ kiêu hãnh, mạnh mẽ và thành công.
+ Môn loại: 306.874 / KH300CH
- Phòng Đọc: DL 18185
- Phòng Mượn: MA 22021-22022
320. CHÍNH TRỊ HỌC:
41/. TRẦN VĂN GIÀU. Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ thế kỷ XIX đến
Cách mạng tháng Tám / Trần Văn Giàu. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh,
2020. - 3 tập; 24cm
T.3 : Thành công của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. - 549tr.
Tóm tắt: Nghiên cứu các cuộc đấu tranh tư tưởng từ những năm 20 để xác lập chủ
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, và từ đó hệ tư tưởng này giữ địa vị độc tôn đưa
Cách mạng Việt Nam đến toàn thắng.
+ Môn loại: 320.5 / S550PH
- Phòng Đọc: DL 18213
- Phòng Mượn: MA 22055-22056
42/. TRẦN VĂN GIÀU. Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ thế kỷ XIX đến
Cách mạng tháng Tám / Trần Văn Giàu. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh,
2020. - 3 tập; 24cm
T. 1 : Hệ ý thức phong kiến và sự thất bại của nó trước các nhiệm vụ lịch sử. - 490tr.
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Tóm tắt: Cơ sở xã hội của hệ ý thức phong kiến thế kỷ 19. Sự du nhập của Nho giáo
vào Việt Nam, nội dung cơ bản của Nho giáo qua lịch sử và tư tưởng Nho giáo Việt Nam
thế kỷ 19. Mâu thuẫn thời đại giữa chính đạo và tà đạo, Duy tân và thủ cựu, chiến và hoà.
Đạo giáo, Phật giáo và tư tưởng thần bí trong cuộc vận động chống thực dân Pháp.
+ Môn loại: 320.5 / S550PH
- Phòng Đọc: DL 18211
- Phòng Mượn: MA 22051-22052
43/. TRẦN VĂN GIÀU. Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ thế kỷ XIX đến
Cách mạng tháng Tám / Trần Văn Giàu. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh,
2020. - 3 tập; 24cm
T. 2 : Hệ ý thức tư sản và sự bất lực của nó trước nhiệm vụ lịch sử. - 496tr.
Tóm tắt: Hệ ý thức tư sản ở Việt Nam (từ thế kỷ 19 đến Cách mạng tháng Tám):
Nguồn gốc, các dạng, biểu hiện, sự chuyển biến của nó trong nửa thế kỷ.
+ Môn loại: 320.5 / S550PH
- Phòng Đọc: DL 18212
- Phòng Mượn: MA 22053-22054
44/. 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2020) = 90 years of the communist party
of Vietnam. - H. : Thông tấn, 2019. - 406tr. : Ảnh; 25cm
ĐTTS ghi: Thông tấn xã Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu những chặng đường lịch sử truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng
sản Việt Nam từ khi ra đời đến nay (1930 - 2020).
+ Môn loại: 324.2597075 / CH311M
- Phòng Tra cứu: TC 4471
45/. LÊ KHẢ PHIÊU. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự
vận dụng trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay / Lê Khả Phiêu chủ biên, Nguyễn Văn
Thành, Vũ Trọng Lâm, Nguyễn Văn Tuân,.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019.
366tr.; 24cm
Tóm tắt: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Xây dựng
Đảng về đạo đức và yêu cầu vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng
hiện nay; Nhiệm vụ và giải pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chỉnh đốn
Đảng vào xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay.
+ Môn loại: 324.2597075 / T550T
- Phòng Mượn: MH 11054
330. KINH TẾ HỌC:
46/. ĐỖ NGỌC TIẾN. Phát triển năng lực thi trắc nghiệm môn Địa lí: Tài liệu ôn
luyện thi THPT Quốc gia dành cho học sinh lớp 12. Tài liệu tham khảo và định hướng ôn
thi THPT Quốc gia dành cho giáo viên / Đỗ Ngọc Tiến. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội,
2019. - 259tr. : Bảng, biểu đồ; 27cm
+ Môn loại: 330.9597 / PH110TR
- Phòng Mượn: MA 22176
47/. SACHS, JEFFREY D.. Xây dựng nền kinh tế Mỹ mới thông minh, công bằng và
bền vững : Sách tham khảo / Jeffrey D. Sachs; Dịch, hiệu đính: Tuấn Trung, Anh Đức.
H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 207tr.; 19cm
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Tóm tắt: Tác giả đưa ra cách giải thích, lập luận rõ ràng về xây dựng nền kinh tế mới
Mỹ của "kỷ nguyên Trump" và đề xuất các giải pháp chính sách cụ thể về rất nhiều vấn đề
mà nước Mỹ đang phải đối mặt về: cơ sở hạ tầng, việc làm, chăm sóc sức khoẻ, biến đổi
khí hậu, ngân sách liên bang... ; cách thức nước Mỹ có thể tìm ra con đường cải cách về
kinh tế một cách công bằng, bình đẳng mà vẫn đảm bảo tính bền vững về môi trường.
+ Môn loại: 330.973 / X126D
- Phòng Đọc: DV 57780
- Phòng Mượn: MA 22194-22195
48/. NGUYỄN AN NINH. Chủ nghĩa xã hội hiện thực - Thực trạng và triển vọng:
Giáo trình đào tạo sau đại học chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học / Nguyễn An
Ninh. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 285tr.; 21cm
Tóm tắt: Khái quát quá trình phát triển của chủ nghĩa xã hội hiện thực; xây dựng chủ
nghĩa xã hội theo mô hình Liên Xô giai đoạn 1917-1991; xây dựng chủ nghĩa xã hội ở
Trung Quốc, Việt Nam, Cu Ba, Lào; giới thiệu một số mô hình chủ nghĩa xã hội trên thế
giới hiện nay.
+ Môn loại: 335 / CH500NGH
- Phòng Đọc: DV 57568
- Phòng Mượn: MH 10990-10991
49/. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho
cách mạng Việt Nam / Lê Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Công, Mạch Quang Thắng...
H. : Chính trị Quốc gia, 2019. - 184tr.; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu nguyên văn và bút tích các bản viết Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí
Minh (1965-1969); Hướng dẫn số 90-HD/BTGTW, ngày 10/4/2019 của Ban Tuyên giáo
Trung ương tuyên truyền 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm
50 năm ngày mất của Người; Tập hợp một số bài viết về giá trị, ý nghĩa Di chúc của Chủ
tịch Hồ Chí Minh.
+ Môn loại: 335.4346 / D300CH
- Phòng Đọc: DV 57571
50/. LÊ DOÃN TÁ. Tư tưởng Hồ Chí Minh - Sự vận dụng sáng tạo phép biện chứng
duy vật, tinh hoa văn hoá dân tộc và nhân loại vào thực tiễn cách mạng Việt Nam / Lê
Doãn Tá. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 196tr. : Ảnh; 21cm
Tóm tắt: Trình bày cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, quá trình hình thành tư
tưởng Hồ Chí Minh; Một số nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh; Phương pháp
luận Hồ Chí Minh; Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ thuyết phát
triển Việt Nam trong đổi mới.
+ Môn loại: 335.4346 / T550T
- Phòng Đọc: DV 57569
- Phòng Mượn: MH 10992-10993
51/. PHẠM THUYÊN. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế Việt Nam trong
bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư / Phạm Thuyên. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự
thật, 2019. - 872tr.; 24cm
Tóm tắt: Khái quát về các cuộc cách mạng công nghiệp và quá trình công nghiệp
hoá, hiện đại hoá nền kinh tế; thực trạng công nghiệp hoá, hiện đại hoá Việt Nam thời gian
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qua và so sánh với một số nước trên thế giới; quan điểm, mô hình, mục tiêu và một số giải
pháp đẩy mạnh công nghiêp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế trong bối cảnh cách mạng công
nghiệp lần thứ 4 ở Việt Nam.
+ Môn loại: 338.9597 / C455NGH
- Phòng Đọc: DL 18263
340. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT:
52/. Sổ tay Luật sư / Biên soạn: Đỗ Ngọc Thịnh, Trần Tuấn Phong, Trương Nhật
Quang...- Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật,
2019. - 3 tập : Hình vẽ, bảng; 24cm
ĐTTS ghi: Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Jica Pháp luật 2020
T.1 : Luật sư và hành nghề luật sư. - 242tr.
Tóm tắt: Giới thiệu nội dung cơ bản về luật sư và nghề luật sư: Luật sư, tổ chức hành
nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư; kỹ năng hành nghề chung của luật
khi cung cấp dịch vụ pháp lý.
+ Môn loại: 340.023 / S450T
- Phòng Đọc: DL 18227
53/. Sổ tay Luật sư / Biên soạn: Phan Trung Hoài, Chu Thị Trang Vân, Hoàng Huy
Được.... - Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật,
2017. - 3 tập; 24cm
ĐTTS ghi: Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Jica pháp luật 2020
T.2 : Kỹ năng hành nghề luật sư trong tố tụng hình sự, hành chính, dân sự. - 403tr.
Tóm tắt: Giới thiệu những kỹ năng cơ bản của luật sư khi tham gia bào chữa, bảo vệ
quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong tố tụng hình sự, tố tụng hành chính, tố
tụng dân sự (bao gồm lĩnh vực kinh doanh - thương mại và tố tụng trọng tài).
+ Môn loại: 340.023 / S450T
- Phòng Đọc: DL 18228
54/. Sổ tay Luật sư / Biên soạn: Trương Nhật Quang, Vũ Nguyễn Ngọc Anh, Trần
Tuấn Phong.... - Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự
thật, 2017. - 3 tập : Bảng; 24cm
ĐTTS ghi: Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Jica pháp luật 2020
T.3 : Kỹ năng hành nghề luật sư tư vấn trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương
mại. - 479tr.
Tóm tắt: Trình bày những kỹ năng cơ bản của luật sư khi tham gia bào chữa, bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh và thương
mại.
+ Môn loại: 340.023 / S450T
- Phòng Đọc: DL 18229
55/. NGUYỄN NGỌC ĐIỆN. Phương pháp phân tích luật viết / Nguyễn Ngọc Điện.
H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 206tr.; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu luật viết, hoạt động phân tích luật viết và phương pháp phân tích
luật viết. Trình bày các khả năng áp dụng những phương pháp phân tích luật viết trong
nghiên cứu và thực hiện pháp luật ở Việt Nam.
+ Môn loại: 340 / PH561PH
- Phòng Đọc: DV 57681
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- Phòng Mượn: MA 21910-21911
56/. TRỊNH QUỐC VIỆT. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng hiến pháp ở Việt Nam
- Giá trị lý luận và thực tiễn / Trịnh Quốc Việt. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019.
199tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Học viện Chính trị
Tóm tắt: Trình bày một số khái niệm và cơ sở hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí
Minh về xây dựng hiến pháp ở Việt Nam; những quan điểm cơ bản và giá trị lý luận, giá
trị thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng hiến pháp ở Việt Nam.
+ Môn loại: 342.59702 / T550T
- Phòng Đọc: DV 57666
- Phòng Mượn: MA 21882-21883
57/. Thi hành Hiến pháp năm 2013 - Thực trạng và những vấn đề đặt ra: Sách tham
khảo / Đồng chủ biên: Nguyễn Thị Quế Anh, Vũ Công Giao, Nguyễn Hoàng Anh, Mai
Văn Thắng. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 633tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm
ĐTTS ghi: Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội
Tóm tắt: Bao gồm các bài viết đánh giá thi hành các qui định về hệ thống chính trị;
Thi hành các quy định về quyền con người, quyền công dân và chính sách kinh tế, xã hội,
khoa học, công nghệ; Thi hành các qui định về tổ chức bộ máy nhà nước.
+ Môn loại: 342.59702 / TH300H
- Phòng Đọc: DL 18256
58/. Luật Quản lý thuế. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 196tr.; 21cm
Tóm tắt: Bao gồm những quy định chung và các quy định cụ thể về đăng ký thuế,
khai thuế, tính thuế, ấn định thuế, nộp thuế, trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, thủ
tục hoàn thuế, thủ tục miễn, giảm, xoá nợ tiền thuế, tiền phạt, thông tin về người nộp thuế...
+ Môn loại: 343.59704 / L504QU
- Phòng Đọc: DV 57779
- Phòng Mượn: MA 22190-22191
59/. Luật Giáo dục. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 104tr.; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu một số quy định pháp luật về hệ thống giáo dục quốc dân; Nhà
trường và các cơ sở giáo dục khác, nhà giáo; Người học; Nhà trường, gia đình và xã hội;
Quản lí nhà nước về giáo dục; Khen thưởng và xử lí vi phạm...
+ Môn loại: 344.597 / L504GI
- Phòng Đọc: DV 57778
- Phòng Mượn: MA 22188-22189
60/. Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017): Phần
các tội phạm / Trần Văn Luyện, Phùng Thế Vắc, Lê Văn Thư.... - H. : Công an nhân dân,
2018. - 1023tr.; 27cm
Tóm tắt: Cung cấp thông tin mới, kiến thức cụ thể trong Bộ luật hình sự năm 2015
về các tội xâm phạm về an ninh quốc gia, tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của
con người, quyền tự do của con người, quyền tự do, dân chủ của công dân...
+ Môn loại: 345.597 / B312L
- Phòng Mượn: MA 22177
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61/. Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình sự 2015 / Phạm Thanh Bình, Nguyễn
Mai Bộ, Nguyễn Ngọc Hà.... - Tái bản có sửa chữa. - H. : Công an nhân dân, 2018. - 839tr.
27cm
Tóm tắt: Bình luận về nội dung của từng điều luật của Bộ luật tố tụng hình sự năm
2015 như: Phạm vi điều chỉnh, nhiệm vụ, hiệu lực của Bộ luật tố tụng hình sự; Những
nguyên tắc cơ bản; Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến
hành tố tụng; Người tham gia tố tụng; Bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị
hại, đương sự...
+ Môn loại: 345.597 / B312L
- Phòng Mượn: MA 22178
62/. NGUYỄN NGỌC CHÍ. Kỹ năng hoạt động dành cho luật sư trong vụ án hình sự/
Biên soạn: Nguyễn Ngọc Chí chủ biên, Hoàng Thanh Bình, Nguyễn Văn Chiến. - H. Chính
trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 127tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Trung tâm Nghiên cứu và hỗ trợ
pháp lý - Leres
Tóm tắt: Khái quát về tranh tụng và những yêu cầu chung về tranh tụng ở Việt Nam;
kỹ năng hoạt động của luật sư trong trao đổi với khách hàng, thân chủ, kỹ năng thu thập,
kiển tra, đánh giá chứng từ, tham gia một số hoạt động điều tra và làm việc với người tiến
hành tố tụng, nghiên cứu hồ sơ, soạn thảo bản bào chữa, bản bảo vệ, kỹ năng tranh tụng
tại phiên toà.
+ Môn loại: 345.597 / K600N
- Phòng Đọc: DV 57348
- Phòng Mượn: MA 21752-21753
63/. Luật Thi hành án hình sự / Minh Ngọc giới thiệu. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự
thật, 2019. - 280tr.; 21cm
Tóm tắt: Trình bày nội dung Luật Thi hành án hình sự với những quy định chung và
quy định cụ thể về hệ thống tổ chức thi hành án hình sự, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan
có thẩm quyền trong thi hành án hình sự; thi hành án phạt tù, tử hình, án treo, án phạt cảnh
cáo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế...và các điều khoản thi hành.
+ Môn loại: 345.597 / L504TH
- Phòng Đọc: DV 57775
- Phòng Mượn: MA 22182-22183
64/. Luật Kinh doanh bảo hiểm (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019). - H.
Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 95tr.; 19cm
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Kinh doanh bảo hiểm, sửa đổi, bổ sung năm 2010,
2019 với những quy định chung và quy định cụ thể về hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp
bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, tài
chính, hạch toán kế toán và báo cáo tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp
môi giới bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài; cung cấp dịch vụ qua biên giới, quản lý nhà
nước về kinh doanh bảo hiểm, khen thưởng, xử lý vi phạm và các điều khoản thi hành.
+ Môn loại: 346.597 / L504K
- Phòng Đọc: DV 57776
- Phòng Mượn: MA 22184-22185
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65/. Luật Đầu tư công. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 119tr.; 19cm
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn nội dung Luật Đầu tư công với những quy định chung
và quy định cụ thể về chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư
công; Lập thẩm định phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công; Thực hiện và theo dõi, kiểm
tra, đánh giá, thanh tra, giám sát kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công; Nhiệm vụ,
quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư công
cùng các điều khoản thi hành.
+ Môn loại: 346.597 / L504Đ
- Phòng Đọc: DV 57777
- Phòng Mượn: MA 22186-22187
66/. PHAN TRUNG HIỀN. Giáo trình Luật Tố tụng dân sự / Biên soạn: Phan Trung
Hiền chủ biên, Trương Thanh Hùng, Nguyễn Văn Khuê.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự
thật, 2019. - 24cm
ĐTTS ghi: Trường Đại học Cần Thơ. Khoa Luật
Q.1 : Những vấn đề lý luận chung. - 459tr.
Tóm tắt: Tổng quan về ngành luật tố tụng dân sự; các nguyên tắc cơ bản của ngành
luật tố tụng dân sự; nhận thức chung về thẩm quyền của toà án; thẩm quyền của toà án các
cấp, thẩm quyền theo lãnh thổ và giải quyết vụ việc trong trường hợp chưa có điều luật để
áp dụng...
+ Môn loại: 347.597 / GI-108TR
- Phòng Đọc: DL 18250
- Phòng Mượn: MA 22115-22116
67/. Tuyển tập các án lệ (Do Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao công bố).
H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 364tr.; 21cm
Tóm tắt: Gồm 26 án lệ do Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao công bố ở
các lĩnh vực hình sự, dân sự , hành chính, lao động, hôn nhân và gia đình... được Hội đồng
Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao cho phép áp dụng trong quá trình xét xử.
+ Môn loại: 347.597 / T527T
- Phòng Đọc: DV 57694
- Phòng Mượn: MA 21935-21936
68/. PHAN TRUNG HIỀN. Giáo trình Pháp luật đại cương / Biên soạn: Phan Trung
Hiền chủ biên, Diệp Thành Nguyên, Huỳnh Thị Sinh Hiền. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự
thật, 2019. - 336tr.; 24cm
Tóm tắt: Gồm: Những vấn đề chung về nhà nước và pháp luật; Nhà nước và pháp
luật Việt Nam; các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam như: Luật hành
chính, hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, thương mại, đất đai và môi trường...và giới
thiệu luật pháp quốc tế.
+ Môn loại: 349.597 / GI-108TR
- Phòng Đọc: DL 18251
- Phòng Mượn: MA 22117-22118
350. HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ KHOA HỌC QUÂN SỰ:
69/. NGUYỄN VĂN THÂM. Xây dựng và vận hành bộ máy quản lý nhà nước - Một
số vấn đề lý luận và thực tiễn hiện nay / Nguyễn Văn Thâm. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự
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thật, 2019. - 263tr.; 21cm
Tóm tắt: Trình bày thực trạng những hạn chế, nguyên nhân chủ quan và khách quan
mà Việt Nam đang gặp phải trong quá trình xây dựng và vận hành bộ máy quản lý nhà
nước hiện nay như: bộ máy hành chính, nguồn nhân lực, dân chủ ở cơ sở...; từ đó đề xuất
một số giải pháp cần phải làm và có thể thực hiện để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước
trong thời kỳ mới.
+ Môn loại: 352.209597 / X126D
- Phòng Đọc: DV 57334
- Phòng Mượn: MA 21727-21728
70/. ĐÀO THỊ THANH THUỶ. Đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ:
Sách chuyên khảo / Đào Thị Thanh Thuỷ. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 267tr.
Bảng; 21cm
Tóm tắt: Trình bày lý thuyết và thực tiễn đánh giá công chức theo kết quả thực thi
công vụ tại các quốc gia, đánh giá công chức ở Việt Nam và định hướng ứng dụng kinh
nghiệm quốc tế.
+ Môn loại: 352.609597 / Đ107GI
- Phòng Đọc: DV 57670
- Phòng Mượn: MA 21890-21891
71/. HÀ VĂN TẤN. Lịch sử quân sự Việt Nam / Hà Văn Tấn chủ biên, Chử Văn Tần,
Phạm Lý Hương.... - Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 14 tập; 22cm
ĐTTS ghi: Bộ Quốc Phòng. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam
T.1. - 590t.
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan những vấn đề nghiên cứu về lịch sử quân sự Việt Nam.
Trình bày quá trình hình thành Nhà nước, ý thức bảo vệ cộng đồng và lãnh thổ thời Hùng
Vương - An Dương Vương; tổ chức quân sự, vũ khí, trang bị và công trình quân sự thành
Cổ Loa thời Hùng Vương - An Dương Vương; những cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên;
sự hình thành và phát triển những giá trị truyền thống quân sự trong buổi đầu dựng nước
và giữ nước.
+ Môn loại: 355.009597 / L302S
- Phòng Đọc: DL 18166
72/. TRẦN QUỐC VƯỢNG. Lịch sử quân sự Việt Nam / Trần Quốc Vượng chủ biên,
Lê Đình Sỹ. - Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật,
2019. - 14 tập; 22cm
ĐTTS ghi: Bộ Quốc Phòng. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam
T.2. Đấu tranh giành độc lập tự chủ (từ năm 179 TCN đến năm 938) - 479tr.
Tóm tắt: Lịch sử truyền thống đấu tranh và nghệ thuật quân sự Việt Nam trong giai
đoạn Bắc thuộc và chống Bắc thuộc (179 TCN đến năm 938): Nước Âu Lạc dưới ách đô
hộ của phong kiến phương Bắc. Khởi nghĩa của Hai Bà Trưng lãnh đạo (năm 179 TCN
đến năm 44), phong trào chống ngoại xâm từ sau Trưng Vương đến cuộc chiến chống quân
Tuỳ (44 đến 602), phong trào khởi nghĩa chống chính quyền đô hộ nhà Đường (đầu TK
VII đến cuối TK IX). Hai lần chống lại quân Nam Hán (905-938)
+ Môn loại: 355.009597 / L302S
- Phòng Đọc: DL 18167
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73/. Lịch sử quân sự Việt Nam / Biên soạn: Nguyễn Danh Phiệt chủ biên, Trịnh
Vương Hồng, Trần Bá Chí... - Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị
Quốc gia - Sự thật, 2019. - 14 tập; 22cm
ĐTTS ghi: Bộ Quốc Phòng. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam
T.3 : Thời Ngô - Đinh - Tiền Lê - Lý (939-1225). - 430tr.
Tóm tắt: Phản ánh hoạt động quân sự, quốc phòng của cha ông ta nhằm xây dựng và
bảo vệ nhà nước trung ương tập quyền, đập tan các mưu đồ cát cứ, bảo vệ nền độc lập, tự
chủ, bảo vệ cương vực và sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia qua các triều Ngô - Đinh - Tiền
Lê - Lý
+ Môn loại: 355.009597 / L302S
- Phòng Đọc: DL 18168
74/. ĐỖ TRÌNH. Lịch sử quân sự Việt Nam / Đỗ Trình chủ biên, Lê Đình Sỹ, Nguyễn
Văn Nhã. - Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật,
2019. - 14 tập; 22cm
ĐTTS ghi: Bộ Quốc Phòng. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam
T.4. Hoạt động quân sự thời Trần (1226 - 1400) - 486tr.
Tóm tắt: Phân tích bối cảnh lịch sử, binh chế quốc gia, các cuộc kháng chiến chống
xâm lược, quan hệ ngoại giao quân sự với các nước láng giềng... của thời Trần gồm: Nước
Đại Việt thời Trần, đế quốc Mông- Nguyên và những cuộc chinh phục của người Mông
Cổ thế kỉ XIII; binh chế Đại Việt thời Trần; ba lần đánh thắng Mông- Nguyên xâm lược;
quan hệ quân sự giữa Đại Việt tới các vương quốc phía Nam và phía Tây khởi nghĩa nông
dân giai đoạn cuối thời Trần; tư tưởng quân sự, nghệ thuật quân sự trong chiến tranh giữ
nước thời Trần
+ Môn loại: 355.009597 / L302S
- Phòng Đọc: DL 18169
75/. PHAN HUY LÊ. Lịch sử quân sự Việt Nam / Phan Huy Lê chủ biên, Lê Đình
Sỹ, Nguyễn Lệ Thi. - Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 14 tập; 22cm
ĐTTS ghi: Bộ Quốc Phòng. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam
T.5. Hoạt động quân sự thời Hồ - Lê sơ (1400 - 1527) - 502tr.
Tóm tắt: Phản ánh trang sử bi tráng, những chiến công vang dội của sự nghiệp đấu
tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ chủ quyền quốc gia dưới thời nhà Hồ và thời Lê Sơ từ
cuối thế kỷ 14 đến đầu thế kỷ 16: Nước Đại Việt thời cuối Trần và thời Hồ; cuộc kháng
chiến chống Minh do nhà Hồ lãnh đạo; nền đô hộ của nhà Minh và phong trào chống Minh
trước khởi nghĩa Lam Sơn; khởi nghĩa Lam Sơn giai đoạn hoạt động ở miền Núi Thanh
Hoá và xây dựng "đất đứng chân" ở Nghệ An...
+ Môn loại: 355.009597 / L302S
- Phòng Đọc: DL 18170
76/. Lịch sử quân sự Việt Nam / Vũ Minh Giang chủ biên, Dương Đình Lập, Nguyễn
Minh Đức.... - Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật,
2019. - 14 tập; 22cm
ĐTTS ghi: Bộ Quốc Phòng. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam
T.6. Hoạt động quân sự từ năm 1527 đến năm 1771 - 479tr.
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Tóm tắt: Giới thiệu bối cảnh chính trị, kinh tế, xã hội Đại Việt từ khi vương triều
Mạc được xác lập năm 1527 đến trước khi phong trào Tây Sơn bùng nổ năm 1771. Hoạt
động quân sự của dân tộc ta trong hai cuộc nội chiến Nam - Bắc triều (1533-1592), cuộc
chiến tranh Trịnh - Nguyễn (1627-1672) và phong trào nông dân khởi nghĩa nửa đầu thế
kỷ 18. Qua đó rút ra một số đánh giá về tư tưởng và nghệ thuật quân sự trong tiến trình
của lịch sử quân sự Việt Nam cổ trung đại
+ Môn loại: 355.009597 / L302S
- Phòng Đọc: DL 18171
77/. LÊ ĐÌNH SỸ. Lịch sử quân sự Việt Nam / Lê Đình Sỹ chủ biên, Phan Đại Doãn.
Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 14
tập; 22cm
ĐTTS ghi: Bộ Quốc Phòng. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam
T.7. Hoạt động quân sự thời Tây Sơn (1771 - 1802) - 399tr.
Tóm tắt: Giới thiệu tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Đại Việt từ giữa thế kỷ 18 và
phong trào khởi nghĩa của nông dân Tây Sơn. Hoạt động quân sự của dân tộc ta trong các
cuộc kháng chiến từ chống quân Xiêm xâm lược (1784-1785) đến cuộc kháng chiến chống
quân Thanh (1788-1789). Khái quát nghệ thuật quân sự, tổ chức và trang bị vũ khí của
quân đội Việt Nam thời Tây Sơn
+ Môn loại: 355.009597 / L302S
- Phòng Đọc: DL 18172
78/. ĐINH XUÂN LÂM. Lịch sử quân sự Việt Nam / Đinh Xuân Lâm chủ biên, Bùi
Đình Phong, Hoàng Thị Thảo. - Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị
Quốc gia - Sự thật, 2019. - 14 tập; 22cm
ĐTTS ghi: Bộ Quốc Phòng. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam
T.8. Hoạt động quân sự từ năm 1802 đến năm 1896 - 398tr.
Tóm tắt: Giới thiệu nước Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX và trước âm mưu xâm lược
của tư bản phương Tây. Trình bày cuộc kháng chiến chống xâm lược của nhân dân Việt
Nam (1858-1884); phong trào Cần Vương chống Pháp và phong trào kháng Pháp tự phát
nửa cuối thế kỷ 19
+ Môn loại: 355.009597 / L302S
- Phòng Đọc: DL 18173
79/. VĂN TẠO. Lịch sử quân sự Việt Nam / Văn Tạo chủ biên, Lê Văn Thái. - Xuất
bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 14 tập;
22cm
ĐTTS ghi: Bộ Quốc Phòng. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam
T.9. Hoạt động quân sự từ năm 1897 đến Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - 398tr.
Tóm tắt: Giới thiệu toàn bộ các hoạt động quân sự chống quân xâm lược kéo dài
trong suốt 50 năm, bắt đầu từ năm 1897 đến 1945 gồm: Đấu tranh quân sự giai đoạn 18971930; sự hình thành tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, đường lối quân sự của Đảng và những
hoạt động vũ trang đầu tiên (1930-1939); chuyển hướng chiến lược của Đảng, phát triển
đấu tranh quân sự, tích cực chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền (1939-1945); đấu tranh
vũ trang trong cao trào tiền khởi nghĩa (9/3-13/8/1945) và đấu tranh vũ trang trong tổng
khởi nghĩa tháng Tám 1945
+ Môn loại: 355.009597 / L302S
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- Phòng Đọc: DL 18174
80/. TRỊNH VƯƠNG HỒNG. Lịch sử quân sự Việt Nam / Trịnh Vương Hồng,
Nguyễn Mạnh Hà chủ biên, Bùi Đình Thanh. - Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung.
H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 14 tập; 22cm
ĐTTS ghi: Bộ Quốc Phòng. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam
T.10. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) - 487tr.
Tóm tắt: Trình bày hoàn cảnh quốc tế và trong nước, những thuận lợi và khó khăn
khi nước ta bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp. Những chặng đường phát triển của
cuộc kháng chiến từ kháng chiến ở miền Nam (tháng 9-1945) đến toàn quốc kháng chiến
(tháng 12-1946) và kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến (1951-1954). Khái quát sự phát
triển của tư tưởng, tổ chức, hậu cần, kỹ thuật và nghệ thuật quân sự Việt Nam
+ Môn loại: 355.009597 / L302S
- Phòng Đọc: DL 18175
81/. Lịch sử quân sự Việt Nam / Hoàng Phương, Nguyễn Văn Minh chủ biên, Hồ
Khang.... - Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật,
2019. - 14 tập; 22cm
ĐTTS ghi: Bộ Quốc Phòng. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam
T.11. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) - 487tr.
Tóm tắt: Trình bày các sự kiện lịch sử quân sự chủ yếu diễn ra trong kháng chiến
chống Mỹ của nhân dân Việt Nam gồm: Đấu tranh chính trị chống đế quốc Mỹ phá hoại
hiệp định Giơnevơ, áp đặt chủ nghĩa thực dân mới, tiến lên đồng khởi; đánh thắng các
bước leo thang chiến tranh, góp phần làm phá sản chiến lược quân sự toàn cầu phản ứng
linh hoạt của đến quốc Mỹ; tổng tiến công chiến lược giải phóng hoàn toàn miền Nam
+ Môn loại: 355.009597 / L302S
- Phòng Đọc: DL 18176
82/. NGUYỄN VĂN MINH. Lịch sử quân sự Việt Nam / Nguyễn Văn Minh chủ biên,
Hồ Khang. - Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật,
2019. - 14 tập; 22cm
ĐTTS ghi: Bộ Quốc Phòng. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam
T.12. Những nhân tố hợp thành sức mạnh Việt Nam thắng Mỹ - 447tr.
Tóm tắt: Phân tích những nhân tố hợp thành sức mạnh Việt Nam để dành thắng lợi
trong cuộc kháng chiến chống Mỹ: sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sức
mạnh hậu phương miền Bắc và tại chiến trường miền Nam, kết hợp sức mạnh dân tộc với
sức mạnh thời đại, nghệ thuật tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện
+ Môn loại: 355.009597 / L302S
- Phòng Đọc: DL 18177
83/. Lịch sử quân sự Việt Nam / Trịnh Vương Hồng chủ biên, Dương Đình Lập,
Nguyễn Trọng Dinh.... - Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc
gia - Sự thật, 2019. - 14 tập; 22cm
ĐTTS ghi: Bộ Quốc Phòng. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam
T.13. Thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1975 - 2000) - 631tr.
Tóm tắt: Phản ánh thời kỳ đất nước thống nhất, cả nước xây dựng và chiến đấu bảo
vệ Tổ quốc (1975-1979); Tăng cường xây dựng tiềm lực quân sự và thế trận quốc phòng
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toàn dân, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế tại
Campuchia, Lào (1980-1985); Thực hiện đổi mới về xây dựng khu vực phòng thủ và xây
dựng lực lượng, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc (1986-2000); các quan điểm chỉ đạo
quân sự, xây dựng và phát triển khoa học quân sự, nghệ thuật quân sự trong chiến tranh
bảo vệ Tổ quốc (1975-2000).
+ Môn loại: 355.009597 / L302S
- Phòng Đọc: DL 18178
84/. Lịch sử quân sự Việt Nam / Vũ Quang Đạo chủ biên, Nguyễn Minh Đức, Trần
Văn Thức.... - Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật,
2019. - 14 tập; 22cm
ĐTTS ghi: Bộ Quốc Phòng. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam
T.14. Tổng luận - 438tr.
Tóm tắt: Trình bày một cách vắn tắt và cô đọng toàn bộ tiến trình lịch sử quân sự
Việt Nam từ thuở hồng hoang dựng nước đến thời đại Hồ Chí Minh. Những đặc trưng cơ
bản của lịch sử quân sự Việt Nam qua các thời kỳ. Phân tích, luận giải những nội dung cơ
bản đó, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong lịch sử của dân tộc Việt Nam
+ Môn loại: 355.009597 / L302S
- Phòng Đọc: DL 18179
85/. DƯƠNG XUÂN ĐỐNG. Tư tưởng quân sự Việt Nam trong chiến tranh giữ
nước/ Dương Xuân Đống. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 476tr.; 21cm
Tóm tắt: Trình bày tư tưởng quân sự Việt Nam trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc từ
thời Lý (1009-1225), thời Trần (1225-1400), thời Tây Sơn (1771-1802); tư tưởng quân sự
Việt Nam trong chiến tranh giải phóng dân tộc trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn - cuộc
chiến tranh giải phóng ở thế kỷ XV dưới sự lãnh đạo của Lê Lợi và Nguyễn Trãi, trong hai
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) và chống đế quốc Mỹ (1954-1975),
dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ Môn loại: 355.009597 / T550T
- Phòng Đọc: DV 57680
- Phòng Mượn: MA 21908-21909
360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI:
86/. BANCROFT, LUNDY. Tại sao anh ta làm thế? = Why does he do that?: Inside
the minds of angry and controlling men : Giải mã tâm lý kẻ bạo hành / Lundy Bancroft;
Dịch: Thanh Hằng, Hà My, Công Thành. - H. : Dân trí, 2019. - 496tr.; 24cm
Tóm tắt: Sách bao gồm nhiều câu chuyện của những người đàn ông xuất thân từ các
nền tảng văn hoá và chủng tộc đa dạng. Thông qua đó, sách giúp bạn trang bị cho mình
khả năng tự bảo vệ bản thân cả về thể chất và tâm lý, đồng thời nắm bắt được phương pháp
để cải thiện hoặc thoát khỏi mối quan hệ bạo hành một cách an toàn.
+ Môn loại: 362.82 / T103S
- Phòng Đọc: DL 18236
370. GIÁO DỤC HỌC:
87/. TRƯƠNG PHẠM HOÀI CHUNG. Nhật ký 300 ngày ở Harvard: Học để thay
đổi thế giới / Trương Phạm Hoài Chung. - Tái bản lần 3. - H. : Lao động, 2019. - 341tr :
Ảnh, bảng; 24cm. - (Cẩm nang du học Mỹ)
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Tóm tắt: Quyển sách tập hợp những câu chuyên nhỏ sau 300 ngày học hỏi và lang
thang đến mọi ngóc ngách của Harvard. Đó có thể là những công cụ mới giúp cho học
sinh, sinh viên Việt Nam tự học kiến thức và kỹ năng mà một bạn người Mỹ đồng trang
lứa đang được trang bị.
+ Môn loại: 370.116 / NH124K
- Phòng Đọc: DL 18184
- Phòng Mượn: MA 22019-22020
88/. LÊ TRỌNG ĐẠI. Học nhàn mà hiệu quả: Dùng sơ đồ tiềm thức để nhớ nhanh,
nhớ lâu mà không phải đọc lặp lại. Những chiến lược sinh viên tốt nghiệp loại ưu luôn sử
dụng / Lê Trọng Đại. - H. : Lao động, 2019. - 175tr.; 21cm
Tóm tắt: Nội dung hướng dẫn bạn đọc những bí quyết học nhanh nhớ lâu, ôn thi
nhàn mà đạt điểm cao, những kỹ năng quan trọng nhất để thành công trong việc học tập,
hướng tới cuộc sống sung túc và hạnh phúc hơn.
+ Môn loại: 371.3 / H419NH
- Phòng Đọc: DV 57686
- Phòng Mượn: MA 21920-21921
390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN:
89/. DI LI. Nửa vòng Trái đất uống một ly trà: Tuỳ bút ẩm thực / Di Li. - H. : Lao
động, 2019. - 326tr.; 23cm
Tóm tắt: Gồm các câu chuyện về ẩm thực mà tác giả đã trải nghiệm ở những miền
đất khác nhau trên thế giới như: thịt bò ở thành phố Kobe, takoyaki và okonomiyaki, sushi,
trứng luộc trường sinh và bữa sáng của người Nhật, món ăn của nàng Dae Jang Gum...
+ Môn loại: 394.1 / N551V
- Phòng Đọc: DL 18182
- Phòng Mượn: MA 22017
90/. DI LI. Tôi đã ăn cả cánh đồng hoa: Tuỳ bút ẩm thực / Di Li. - H. : Lao động,
2019. - 319tr. : Tranh vẽ; 23cm
Tóm tắt: Gồm những bài viết, những câu chuyện của tác giả trải nghiệm tinh tế về
ẩm thực với những món ăn phong phú khắp các vùng miền đất nước.
+ Môn loại: 394.109597 / T452Đ
- Phòng Đọc: DL 18183
- Phòng Mượn: MA 22018
91/. ĐỖ THỊ HẢO. Sự tích các Thành hoàng làng Thăng Long - Hà Nội / Đỗ Thị Hảo
chủ biện. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 488tr.; 24cm
ĐTTS ghi: Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội. Hội Văn nghệ Dân gian Hà Nội
Tóm tắt: Giới thiệu hơn 130 sự tích các vị Thành Hoàng. Đây chính là di sản văn
hoá do cha ông để lại từ ngàn năm, hình thành nên bản sắc văn hoá riêng có của Việt Nam
nói chung và Thăng Long - Hà Nội nói riêng.
+ Môn loại: 398.0959731 / S550T
- Phòng Đọc: DL 18257
- Phòng Mượn: MA 22127
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400. NGÔN NGỮ HỌC:
92/. VŨ THANH PHƯƠNG. Ngữ pháp tiếng Anh = English grammar / Vũ Thanh
Phương, Bùi Ý; Hiệu đính: Bùi Phụng. - H. : Hồng Đức, 2019. - 575tr.; 21cm
Tóm tắt: Gồm 3 phần: Phần 1 gồm 11 chương, 31 bài giới thiệu chủ yếu cách phân
loại, hình thái cấu tạo, chức năng và cách dùng từ loại trong tiếng Anh; phần 2 gồm 5
chương, 14 bài giới thiệu các vấn đề cú pháp cơ bản, có tính chất nâng cao và khái quát
hoá cách đặt câu tiếng Anh; phần 3 là đáp án các bài tập khó.
+ Môn loại: 425 / NG550PH
- Phòng Đọc: DV 57419
93/. MARKS, JOHN. IELTS resource pack / John Marks. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng
hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 143tr.; 30cm. - 1 CD
Tóm tắt: Sách cung cấp các kiến thức về các kĩ năng nghe nói, đọc, viết của kì thi
IELTS. Bên cạnh đó, với các trò chơi và hoạt động trong sách theo các chủ đề riêng sẽ góp
phần tạo thêm sự hứng thú trong khi luyện tập.
+ Môn loại: 428 / I-000E
- Phòng Mượn: MB 7563
94/. ROGERS, LOUIS. IELTS Intensive: A short course for IELTS success / Louis
Rogers, Nick Thorner. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019.-120tr.;
30cm. - 1CD
Tóm tắt: Sách cung cấp cho thí sinh các thông tin cần thiết về kì thi IELTS, cách viết
các đoạn văn ngắn, tập hợp các bài nói ngắn gọn nhằm giúp thí sinh có thêm kiến thức, sự
tự tin để có thể làm tốt bài thi của mình.
+ Môn loại: 428 / I-000E
- Phòng Đọc: DL 18448
95/. TRANS, DAVIS. IELTS practice tests 2: 10 academic test, 2 general training /
Davis Trans. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2020. - 312tr.; 27cm
Tóm tắt: Sách cung cấp cho thí sinh các thông tin cần thiết về kì thi IELTS, cập nhật
các bài kiểm tra gần nhất nhằm giúp thí sinh có thêm kiến thức, sự tự tin là họ có thể làm
tốt bài thi của mình.
+ Môn loại: 428 / I-000E
- Phòng Mượn: MB 7559
96/. TRANS, DAVIS. IELTS practice tests 1: 10 academic test, 2 general training /
Davis Trans. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2020. - 332tr.; 27cm
Tóm tắt: Sách cung cấp cho thí sinh các thông tin cần thiết về kì thi IELTS, cập nhật
các bài kiểm tra gần nhất nhằm giúp thí sinh có thêm kiến thức, sự tự tin là họ có thể làm
tốt bài thi của mình.
+ Môn loại: 428 / I-000E
- Phòng Mượn: MB 7558
97/. TRANG ANH. E - Test luyện đề môn tiếng Anh chinh phục kì thi THPT Quốc
gia: Đề thi minh hoạ THPT Quốc gia / Trang Anh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019.
310tr.; 30cm
+ Môn loại: 428.0076 / E000T
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- Phòng Đọc: DL 18443
98/. NGUYỄN THUÝ NGA. Ôn luyện trắc nghiệm thi trung học phổ thông Quốc gia
năm 2020 môn Tiếng Anh / Nguyễn Thuý Nga, Cù Thị Thu Thuỷ, Phạm Thị Thanh Loan.
H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019. - 200tr.; 24cm
+ Môn loại: 428.0076 / Ô454L
- Phòng Đọc: DL 18267
99/. TRANG ANH. Ôn luyện thi THPT Quốc gia năm 2020 môn Tiếng Anh / Trang
Anh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 235tr.; 24cm
+ Môn loại: 428.0076 / Ô454L
- Phòng Mượn: MB 7520
100/. NGUYỄN THANH HƯƠNG. PENBOOK - Luyện đề thi THPT Quốc gia môn
Tiếng Anh: Bộ đề bám sát cấu trúc đề thi chính thức / Nguyễn Thanh Hương chủ biên,
Đặng Thảo Trang, Diễn Lê. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 429tr. : Hình vẽ, bảng;
27cm
+ Môn loại: 428.0076 / P203L
- Phòng Đọc: DL 18407
101/. DƯƠNG THỊ HƯƠNG. Siêu tốc luyện đề thi quốc gia 2020 tiếng Anh: Dự
đoán, đổi mới, bám sát đề / Dương Thị Hương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019.
399tr.; 30cm. - (Mega 2020)
+ Môn loại: 428.0076 / S309T
- Phòng Đọc: DL 18434
102/. JANG, WILLIAM. Perfect IELTS listening dictation / William Jang; Dịch: Thái
Ngô, Trịnh Xuân Phương. - H. : Thế giới, 2019. - 2 vol; 24cm
Vol.1. - 235tr.
Tóm tắt: Sách tổng hợp và phân tích câu hỏi, đáp án của dạng Dictation xuất hiện
trong đề thi IELTS Listening nhằm giúp người học có thể ôn luyện nhuần nhuyễn dạng đề
này qua các đoạn hội thoại, từ đó chuẩn bị cho cả phần thi Speaking.
+ Môn loại: 428.1 / P206-I
- Phòng Đọc: DL 18275
103/. JANG, WILLIAM. Perfect IELTS listening dictation / William Jang; Dịch: Thái
Ngô, Trịnh Xuân Phương. - H. : Thế giới, 2019. - 2 vol; 24cm
Vol.2. - 425tr.
Tóm tắt: Sách tổng hợp và phân tích câu hỏi, đáp án của dạng Dictation xuất hiện
trong đề thi IELTS Listening nhằm giúp người học có thể ôn luyện nhuần nhuyễn dạng đề
này qua các đoạn hội thoại, từ đó chuẩn bị cho cả phần thi Speaking.
+ Môn loại: 428.1 / P206-I
- Phòng Đọc: DL 18276
104/. TÚ PHẠM. 38 chủ điểm từ vựng thiết yếu cho IELTS 7.0+ = 38 essential
vocabulary topics for IELTS 7.0+ / Tú Phạm, Trần Đức Phương Anh. - H. : Phụ nữ, 2019.
238tr.; 21cm
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Tóm tắt: Cung cấp 38 chủ điểm từ vựng thường có trong bài thi IELTS được sắp xếp
theo nhóm chủ điểm, giúp người học dễ dàng và làm bài thi đạt kết quả cao.
+ Môn loại: 428.2 / B100M
- Phòng Mượn: MB 7565
105/. BROWN, RICHARD. IELTS advantage Writing skills / Richard Brown, Lewis
Richards. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 129tr.; 30tr.
Tóm tắt: Hướng dẫn người học luyện tập theo hệ thống các dạng đề thường xuất hiện
trong đề thi với các đề thi viết trong IELTS theo xu hướng ra đề mới nhất, các bài thi mẫu
với cấu trúc giống hệt đề thi thật; giúp bạn chuẩn bị tốt nhất cho bài thi viết đạt kết quả
cao, từ đó nâng cao khả năng viết tiếng Anh của bàn thân.
+ Môn loại: 428.2 / I-000E
- Phòng Mượn: MB 7562
106/. MARKS, JOHN. IELTS advantage Speaking & Listening skills / John Marks.
Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 120tr.; 30cm. - 1 CD
Tóm tắt: Cung cấp phương pháp học giúp người học luyện tập theo hệ thống các
dạng câu hỏi thường xuất hiện trong đề thi với các đề nghe trong IELTS theo xu hướng ra
đề mới nhất, các bài thi mẫu với cấu trúc giống đề thi thật; giúp bạn chuẩn bị tốt nhất cho
bài thi IELTS đạt kết quả cao, từ đó nâng cao khả năng nghe tiếng Anh của bàn thân.
+ Môn loại: 428.3 / I-000E
- Phòng Mượn: MB 7560
107/. TÚ PHẠM. 60 bài mẫu IELTS và bộ từ vựng Speaking Band 8.0 và bộ từ vựng
Speaking Samples Band 8.0 = 60 IELTS speaking samples band 8.0 / Tú Phạm chủ biên,
Minh Nguyễn, Lê Vương Nhật Nghi. - H. : Phụ nữ, 2019. - 274tr.; 30cm
Tóm tắt: Cung cấp 60 bài mẫu IELTS speaking với bộ từ vựng theo từng chủ điểm
đa dạng có trong các kỳ thi IELTS, giúp bạn cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh một cách hiệu
quả.
+ Môn loại: 428.3 / S111M
- Phòng Mượn: MB 7564
108/. BROWN, RICHARD. IELTS advantage Reading skills / Richard Brown, Lewis
Richards. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 144tr.; 30cm
Tóm tắt: Sách được thiết kế nhằm giúp người đọc nâng cao kĩ năng đọc hiểu thông
qua các bài đọc của kì thi IELTS. Ngoài ra, đối với từng dạng bài, bạn còn được hướng
dẫn các mẹo nhỏ để đạt điểm tối đa trong thi đọc hiểu của kì thi IELTS.
+ Môn loại: 428.4 / I-000E
- Phòng Mượn: MB 7561
109/. IZUMI CHIHARU. Tiếng Nhật thật đơn giản trong giao tiếp hàng ngày: Sơ
trung cấp 3 / Izumi Chiharu, Kozawa Yasunori, Yoshimoto Hajime; Thuỳ Dương dịch.
H. : Hồng Đức, 2019. - 191tr.; 26cm
Tóm tắt: Cuốn sách được xuất bản nhằm mục đích hỗ trợ người học vận dụng những
mẫu ngữ pháp cơ bản đã học vào giao tiếp.
+ Môn loại: 495.6 / T306NH
- Phòng Mượn: MB 7557
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110/. CHOI CHUNGHUI. Tiếng Nhật thật đơn giản dành cho người mới bắt đầu:
Giao tiếp 1 / Choi Chunghui, Machida Goyuki, Park Minyeong; Lê Quỳnh Trang dịch.
H. : Hồng Đức, 2019. - 190tr.; 26cm
Tóm tắt: Làm quen với tính từ, động từ, các thể của động từ cơ bản. Nắm các mẫu
ngữ pháp cơ bản nhất trong giao tiếp tiếng Nhật. Bài tập đa dạng giúp phát triển kỹ năng
nghe hiểu hiệu quả.
+ Môn loại: 495.6 / T306NH
- Phòng Mượn: MB 7555
111/. CHOI CHUNGHUI. Tiếng Nhật thật đơn giản trong giao tiếp hàng ngày: Sơ
cấp 2 / Choi Chunghui, Machida Goyuki, Park Minyeong; Lê Quỳnh Trang dịch.
H. : Hồng Đức, 2019. - 183tr.; 26cm
Tóm tắt: Sách gồm tổng cộng 18 bài, mỗi bài bao gồm cả nội dung về hội thoại và
ngữ pháp cơ bản. Cấu trúc mỗi bài gồm có: Kiến thức trọng tâm, từ vựng, hội thoại, đọc
Hán tự, ngữ pháp, từ mới, bài tập luyện tập, hội thoại mẫu, góc vui tiếng Nhật.
+ Môn loại: 495.6 / T306NH
- Phòng Mượn: MB 7556
112/. HOÀNG KHANG. 1000 từ vựng tiếng Nhật căn bản nhất / Hoàng Khang.
H. : Dân trí, 2019. - 196tr.; 19cm
Tóm tắt: Tổng hợp những từ vựng sử dụng nhiều trong cuộc sống hàng ngày, có kèm
theo ví dụ minh hoạ sinh động; rất tiện lợi cho việc tham khảo, tra cứu và thực hành tự
vựng tiếng Nhật hàng ngày.
+ Môn loại: 495.6 / M458NG
- Phòng Đọc: DV 57786
113/. 5000 từ vựng tiếng Nhật thông dụng / The Sakura; Hoàng Quỳnh chủ biên.
H. : Hồng Đức, 2019. - 539tr.; 17cm. - (Tủ sách giúp học tốt tiếng Nhật)
Tóm tắt: Tổng hợp những từ vựng tiếng Nhật được sử dụng với tần suất nhiều nhất.
Đồng thời, liệt kê những từ vựng thông dụng, đưa ra cách chia động từ, cách phát âm cùng
ví dụ minh hoạ để các bạn có thể hiểu rõ và sử dụng đúng từ vựng vừa học, từ đó giúp các
bạn nâng cao vốn từ vựng và tự tin hơn trong giao tiếp.
+ Môn loại: 495.6 / N114NG
- Phòng Mượn: MB 7582
114/. HOÀNG KHANG. Ngữ pháp tiếng Nhật căn bản N3 / Hoàng Khang. - H. : Dân
trí, 2019. - 319tr.; 20cm
Tên sách tiếng Nhật: 基本的な日本語文法N3文法
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát hầu hết các mẫu ngữ pháp, từ vựng thông dụng trong
tiếng Nhật căn bản N3.
+ Môn loại: 495.6 / NG550PH
- Phòng Đọc: DV 57417
500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC:
115/. Ôn luyện trắc nghiệm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020 Khoa học tự
nhiên: Vật lí, Hoá học, Sinh học / Chủ biên: Phạm Trường Nghiêm, Nguyễn Ngọc Hà,
Phạm Thị My.... - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019. - 360tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm
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+ Môn loại: 500.76 / Ô454L
- Phòng Đọc: DL 18278
116/. Ôn luyện trắc nghiệm thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2020 môn Toán /
Phạm Hoàng Quân, Nguyễn Sơn Hà, Phạm Sỹ Nam, Hoàng Đức Nguyên. - H. : Đại học
Sư phạm Hà Nội, 2019. - 200tr. : Bảng, hình vẽ; 24cm
+ Môn loại: 510 / Ô454L
- Phòng Mượn: MC 5822
117/. Ôn luyện thi THPT Quốc gia năm 2020 môn Toán / Phan Huy Khải, Phạm Văn
Thạo, Đỗ Bảo Châu.... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 246tr.; 24cm
+ Môn loại: 510.76 / Ô454L
- Phòng Đọc: DL 18277
118/. PENBOOK - Luyện đề thi THPT Quốc gia môn Toán: Bộ đề bám sát cấu trúc
đề thi chính thức / Nguyễn Thanh Tùng chủ biên, Lê Bá Trần Phương, Lê Anh Tuấn.... H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 421tr. : Hình vẽ, bảng; 27cm
+ Môn loại: 510.76 / P203L
- Phòng Đọc: DL 18409
119/. NGUYỄN XUÂN NAM. Siêu tốc luyện đề thi quốc gia 2020 Toán học: Dự
đoán, đổi mới, bám sát đề / Nguyễn Xuân Nam. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019.
264tr.; 30cm
+ Môn loại: 510.76 / S309T
- Phòng Đọc: DL 18436
120/. NGUYỄN HỮU VIỆT HƯNG. Đại số tuyến tính / Nguyễn Hữu Việt Hưng.
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 336tr.; 24cm. - (Tủ sách khoa học)
Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức cơ bản về đại số tuyến tính; không gian véctơ; ma
trận và ánh xạ tuyến tính; định thức và hệ phương trình tuyến tính; cấu trúc của tự đồng
cấu; không gian véctơ Euclid; dạng song tuyến tính và dạng toàn phương; đại số đa tuyến
tính.
+ Môn loại: 512 / Đ103S
- Phòng Đọc: DL 18281
121/. PENBOOK - Luyện đề thi THPT Quốc gia môn Vật lí: Bộ đề bám sát cấu trúc
đề thi chính thức / Đỗ Ngọc Hà chủ biên, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Ngọc Hải, Thiều
Thị Dung. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 345tr. : Hình vẽ, bảng; 27cm
+ Môn loại: 530.076 / P203L
- Phòng Đọc: DL 18411
122/. TRẦN VĂN OAI. Siêu tốc luyện đề thi quốc gia 2020 Vật lý: Dự đoán, đổi
mới, bám sát đề / Trần Văn Oai. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 375tr.; 30cm
+ Môn loại: 530.076 / S309T
- Phòng Đọc: DL 18437
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123/. PENBOOK - Luyện đề thi THPT Quốc gia môn Hoá: Bộ đề bám sát cấu trúc
đề thi chính thức / Vũ Khắc Ngọc chủ biên, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Thắng.... - H. : Đại
học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 385tr. : Hình vẽ, bảng; 27cm
+ Môn loại: 546.076 / P203L
- Phòng Đọc: DL 18408
124/. TRẦN TRỌNG TUYỀN. Siêu tốc luyện đề thi quốc gia 2020 Hoá học: Dự
đoán, đổi mới, bám sát đề / Trần Trọng Tuyền chủ biên; Nguyễn Thanh Minh. - H. : Đại
học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 337tr.; 30cm
+ Môn loại: 546.076 / S309T
- Phòng Đọc: DL 18438
125/. NGUYỄN THÀNH CÔNG. PENBOOK - Luyện đề thi THPT Quốc gia môn
Sinh: Bộ đề bám sát cấu trúc đề thi chính thức / Nguyễn Thành Công chủ biên, Đinh Đức
Hiển, Nguyễn Thị Nga. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 389tr. : Hình vẽ, bảng;
27cm
+ Môn loại: 570.76 / P203L
- Phòng Đọc: DL 18410
126/. PHẠM THỊ HƯƠNG. Siêu tốc luyện đề thi quốc gia 2020 Sinh học: Dự đoán,
đổi mới, bám sát đề / Phạm Thị Hương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 375tr.
30cm
+ Môn loại: 576.076 / S309T
- Phòng Đọc: DL 18440
610. Y HỌC VÀ SỨC KHOẺ:
127/. BORGES, MARCO. Ăn uống lành mạnh để bảo vệ môi trường = Greenprint
Diet / Marco Borges; Đức Nguyễn, Ducan Kichen dịch; Jay Z, Beyoncé giới thiệu. - H.
Thế giới, 2019. - 303tr.; 24cm
New York Times bestselling author
Tóm tắt: Sách giới thiệu chế độ ăn uống lành mạnh với hơn 60 công thức nấu ăn
ngon, bao gồm nhiều loại thực vật, ngũ cốc, rau quả, đậu, lạc,...Cùng với một số lời khuyên
và những câu chuyện truyền cảm hứng để giúp bạn kiểm soát chế độ ăn uống, tạo ra phong
cách Greenprint của riêng bạn.
+ Môn loại: 613.2 / Ă115U
- Phòng Đọc: DL 18320
- Phòng Mượn: ME 7626
128/. Cẩm nang hướng dẫn thải độc & chế độ ăn uống lành mạnh / Trần Bích Hà,
Nguyễn Hải tổng hợp. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thế giới, 2020. - 213tr.; 24cm
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về làm sạch đường hô hấp, đường tiêu
hoá; Tẩy nấm, tẩy sỏi gan - mật, kết hợp tẩy nấm và sỏi gan - mật, thải độc thận, nhịn ăn
thải độc, các chế độ dinh dưỡng lành mạnh, chế độ ăn ít đường nhiều chất béo, nhịn ăn
gián đoạn, những vấn đề cơ bản về thải độc, tổng quan về dinh dưỡng và nhịn ăn.
+ Môn loại: 613.2 / C120N
- Phòng Đọc: DL 18321
- Phòng Mượn: ME 7627-7628
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129/. TRẦN THỊ ÁNH PHƯƠNG. Mẹ là Doctor Chef / Trần Thị Ánh Phương, Virgo
Phan. - H. : Lao động, 2019. - 177tr.; 20x20cm
Tóm tắt: Sách tập hợp những nội dung hướng dẫn cho các bà mẹ cách dạy các con
ăn uống lành mạnh, an toàn và tốt cho sức khoẻ toàn diện, giải thích cho trẻ em việc có lợi
và có hại đối với những thức ăn mà các bé ăn hàng ngày.
+ Môn loại: 613.2 / M200L
- Phòng Đọc: DV 57745
- Phòng Mượn: ME 7623
130/. LONG, RAY. Giải phẫu các tư thế mở hông và gập người phía trước / Ray
Long; Nguyễn Văn Dương dịch. - H. : Tri thức, 2019. - 219tr.; 27cm. - (Yoga mat
companion ; T.2)
Tóm tắt: Hướng dẫn từng bước các tư thế, cách sử dụng nguyên tắc khoa học và giải
phẫu, sinh cơ học, sinh lý học của nghệ thuật cổ xưa, giải mã tư thế trên từng bước thực
hiện để thu được lợi ích tối đa trong việc thực hành các tư thế mở hông và tư thế gập người
phía trước trong yoga (có hình ảnh minh hoạ kèm theo).
+ Môn loại: 613.7 / GI-103PH
- Phòng Đọc: DL 18426
131/. LONG, RAY. Giải phẫu các tư thế uốn cong lưng và vặn xoắn / Ray Long;
Nguyễn Văn Dương dịch. - H. : Tri thức, 2019. - 219tr. : Hình vẽ; 27cm. - (Yoga mat
companion ; T.3)
Tóm tắt: Hướng dẫn từng bước các tư thế, cách sử dụng nguyên tắc khoa học và giải
phẫu, sinh cơ học, sinh lý học của nghệ thuật cổ xưa, giải mã tư thế trên từng bước thực
hiện để thu được lợi ích tối đa trong việc thực hành các tư thế uốn cong lưng và vặn xoắn
trong yoga (có hình ảnh minh hoạ kèm theo).
+ Môn loại: 613.7 / GI-103PH
- Phòng Đọc: DL 18427
132/. LONG, RAY. Giải phẫu chuỗi Vinyasa và các tư thế đứng / Ray Long; Nguyễn
Văn Dương dịch. - H. : Tri thức, 2019. - 219tr. : Hình vẽ; 27cm. - (Yoga mat companion ;
T.1)
Tóm tắt: Hướng dẫn từng bước các tư thế, cách kết hợp kiến thức khoa học phương
Tây với giải phẫu, sinh cơ học, sinh lý học của nghệ thuật cổ xưa, giải mã tư thế trên từng
bước thực hiện để thu được lợi ích tối đa trong việc thực hành các tư thế trong chuỗi
Vinyasa và các tư thế đứng trong yoga (có hình ảnh minh hoạ kèm theo).
+ Môn loại: 613.7 / GI-103PH
- Phòng Đọc: DL 18425
133/. Yoga - Cẩm nang tự thực hành tại nhà / Trung tâm Sivananda Yoga Vedanta;
Swami Sitaramananda dịch. - H. : Tri thức, 2019. - 257tr.; 24cm
Tóm tắt: Tìm hiểu 12 asana cổ điển và khám phá cách chúng tác động về thể chất
như thế nào; Chọn trong các số chương trình 20, 40 và 60 phút được thiết kế cho bất kỳ
mức độ kinh nghiệm nào; Cung cấp năng lượng cho bản thân và chống lại căng thẳng hàng
ngày với hơi thở yoga và kỹ thuật thư giãn; Hướng tới cách ăn uống lành mạnh hơn và
khám phá hơn 30 món ăn dinh dưỡng, công thức nấu ăn giúp thanh lọc và tăng cường sức
khoẻ.
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+ Môn loại: 613.7 / Y609C
- Phòng Đọc: DL 18347
134/. FORÊT, ROSALEE DE LA. Năng lượng sống từ thảo dược = Alchemy of
herbs/ Rosalee De La Forêt; Orkid dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 436tr.; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu về thảo dược và gia vị, lợi ích của thảo dược và gia vị; Kết hợp
thảo dược vào trong thức ăn của con người để phòng tránh và chữa bệnh; Liệt kê các loại
thảo dược với đủ vị cay, vị mặn, vị chua, vị đắng, vị ngọt.
+ Môn loại: 615 / N116L
- Phòng Đọc: DL 18374
135/. EVERATT, LYNNE. 5 phút diệu kỳ: 31 phương pháp trị liệu tâm lý giúp ngăn
ngừa trầm cảm / Lynne Everatt, Addie Greco - Sanchez; Lan Phạm dịch. - H. : Thế giới,
2019. - 262tr.; 21cm
Tên sách tiếng Anh: 5 minute recharge
Tóm tắt: Nội dung quyển sách khơi gợi tư duy và hành động để nạp năng lượng và
xây dựng nên thói quen cũng như lối sống cá nhân lành mạnh. Người đọc thông qua những
phương thức mới mẻ khuyến khích học soi chiếu bản thân và hành động, sẽ học được
những điều đơn giản có thể áp dụng ngay lập tức vào cuộc sống hàng ngày, mang đến cuộc
sống khoẻ mạnh và hạnh phúc hơn.
+ Môn loại: 616.85 / N114PH
- Phòng Đọc: DV 57742
- Phòng Mượn: ME 7617-7618
136/. ILARDI, STEPHEN S.. Phương pháp điều trị trầm cảm: Chương trình 6 bước
điều trị trầm cảm hiệu quả không dùng thuốc / Stephen S. Ilardi; Trịnh Dung dịch. - H.
Nxb. Hà Nội, 2019. - 342tr.; 21cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The depression cure
Tóm tắt: Giới thiệu về bệnh lý trầm cảm và phương pháp điều trị; đưa ra 6 bước thay
đổi lối sống trị liệu: thực phẩm cho não, đừng nghĩ, hãy hành động, các bài tập thể dục
chống trầm cảm, nhận đủ ánh sáng, kết nối và thói quen ngủ lành mạnh; hướng dẫn xử lý
sự cố, kết hợp các chiến lược vượt qua căn bệnh trầm cảm.
+ Môn loại: 616.85 / PH561PH
- Phòng Đọc: DV 57729
- Phòng Mượn: ME 7592-7593
137/. RYAN, TIM. Quốc gia tỉnh thức = A mindful nation / Tim Ryan; Quế Chi dịch.
H. : Thế giới, 2019. - 283tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách chỉ ra những cách để sống chậm lại và chú tâm vào hiện tại vì việc đó
sẽ cải thiện hiệu quả làm việc và giảm căng thẳng. Nếu ý thức và thực hiện được những
điều mà tác giả đề cập đến thì chắc chắn bạn sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn làm cho xã
hội ngày càng tốt đẹp hơn.
+ Môn loại: 616.89 / QU451GI
- Phòng Đọc: DV 57730
- Phòng Mượn: ME 7594-7595

-29-

THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 06/ 2020

Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ

620.KỸ THUẬT:
138/. Sổ tay cơ điện tử = The Mechatrionics handbook / Nguyễn Văn Khang chủ biên,
Nguyễn Tiến Khải, Nguyễn Mạnh Tiến.... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2019. - 507tr. : Ảnh;
24cm
Tóm tắt: Trình bày nội dung cơ bản về cơ điện tử: Phép tính ma trận, véctơ và tenxơ
hạng hai; Điện tử tương tự, điện tử số, điện tử công suất, động lực học nhiều vật, lý thuyết
điều khiển, cảm biến và chuyển đổi tín hiệu đo…
+ Môn loại: 621 / S450T
- Phòng Mượn: MD 9365
139/. PHAN VĂN HIỀN. Máy điện với các chương trình MatLab / Phan Văn Hiền,
Trần Văn Chính. - H. : Xây dựng, 2019. - 420tr. : Minh hoạ; 27cm
Tóm tắt: Trình bày kiến thức về nguyên lý biến đổi năng lượng cơ điện; Nguyên lý
làm việc của máy biến áp; Máy biến áp làm việc với tải; Dây quấn của máy điện xoay
chiều; Điện áp cảm ứng trong dây quấn của máy điện xoay chiều; Sức từ động của dây
quấn của máy điện xoay chiều; Nguyên lý làm việc của máy điện không đồng bộ...; Hướng
dẫn giải các bài toán về máy điện bằng Matlab phiên bản R2016b.
+ Môn loại: 621.31 / M112Đ
- Phòng Mượn: MD 9424
140/. Cẩm nang thông gió mỏ hầm lò các đường hầm giao thông và quạt gió / Trần
Xuân Hà chủ biên, Lê Văn Thao, Đào Văn Chi.... - H. : Xây dựng, 2019. - 739tr. : Minh
hoạ; 27cm
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức khi làm công tác thông gió trong công nghiệp
mỏ và trong các đường hầm giao thông tại Việt Nam và một số nước phát triển gồm: Cơ
học khí mỏ, thông gió mỏ hầm lò, thiết kế thông gió mỏ hầm lò, thông gió đường hầm giao
thông, các đường đặc tính của quạt gió.
+ Môn loại: 622 / C120N
- Phòng Mượn: MD 9435
141/. NGUYỄN THANH SƠN. Thiết kế ụ khô trong nhà máy đóng tàu và sửa chữa
tàu thuỷ / Nguyễn Thanh Sơn chủ biên, Phạm Văn Thứ, Lê Thị Lệ. - H. : Xây dựng, 2019.
410tr. : Minh hoạ; 27cm
Tóm tắt: Những khái niệm chung về nhà máy đóng tàu và sửa chữa tàu thuỷ; chức
năng, công dụng của ụ khô trong nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu thuỷ; cấu tạo của ụ
khô; thiết kế ụ khô; các trang thiết bị trong ụ khô; một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình
thi công ụ khô; một số vấn đề cần lưu ý trong vận hành, sửa chữa và cải tạo ụ khô.
+ Môn loại: 623.8 / TH308K
- Phòng Mượn: MD 9423
142/. LƯƠNG PHƯƠNG HẬU. Chỉnh trị sông phân lạch / Lương Phương Hậu, Trần
Bá Hoằng, Nguyễn Nghĩa Hùng. - H. : Xây dựng, 2019. - 304tr. : Minh hoạ; 27cm
Tóm tắt: Trình bày các kiến thức cơ bản về sông phân lạch; Công trình chỉnh trị sông
phân lạch; Nghiên cứu cơ bản về sông phân lạch ở Việt Nam và đặc điểm diễn biến lòng
sông ở các đoạn phân lạch điển hình trong vùng Đồng bằng Sông Hồng, Sông Cửu Long;
Các công trình chỉnh trị sông phân lạch đã xây dựng với mục tiêu giao thông thuỷ; Nghiên
cứu chỉnh trị đoạn sông phân lạch với mục tiêu chống sạt lở bờ sông ứng dụng cho đoạn
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cù lao Ông Hổ, Long Xuyên trên Sông Hậu; Chỉnh trị đoạn phân lạch với mục tiêu tổng
hợp lấy ví đoạn Sông Hồng qua Hà Nội.
+ Môn loại: 627 / CH312TR
- Phòng Mượn: MD 9436
640. QUẢN LÝ GIA ĐÌNH VÀ NHÀ CỬA:
143/. RHOADS, ERIN. Sống không rác: Thay đổi thế giới từ những điều nhỏ nhất /
Erin Rhoads; Nguyễn Tiến Hoà dịch. - H. : Công thương, 2019. - 368tr.; 24cm. - (Tên sách
tiếng Anh: Waste not)
Tóm tắt: Phân tích tầm quan trọng của việc cắt giảm rác thải trong cuộc sống. Chỉ ra
cách thay đổi để có được lối sống không rác thải.
+ Môn loại: 640.28 / S455KH
- Phòng Đọc: DL 18313
- Phòng Mượn: MD 9406
144/. MOELLER, JOHN. Bữa tối tại Nhà Trắng = Dining at the White House: From
the President's table to yours: Từ bữa tối của Tổng thống đến bàn ăn của bạn / John Moeller,
Mike Lovell; Quỳnh Nga dịch; Linh Nguyễn hiệu đính. - H. : Thế giớ, 2019. 387tr.; 24cm
Tóm tắt: Kể lại hành trình trải nghiệm của John Moeller trong suốt 13 năm làm đầu
bếp tại Nhà Trắng, phục vụ ba đời gia đình Tổng thống: George H. W. Bush và phu nhân
Barbara Pierce Bush (1992-1993), William J. Clinton và phu nhân Hillary Rodham Clinton
(1993-2001), George W. Bush và phu nhân Laura Welch Bush (2001-2005) và công thức
nấu ăn, phục vụ đồ ăn.
+ Môn loại: 641.5 / B550T
- Phòng Mượn: MD 9396
145/. MOELLER, JOHN. Bữa tối tại Nhà Trắng = Dining at the White House: From
the President's table to yours : Từ bữa tối của Tổng thống đến bàn ăn của bạn / John
Moeller, Mike Lovell; Health Coach Quỳnh Nga dịch; Linh Nguyễn hiệu đính. - H. : Thế
giớ, 2019. - 387tr.; 24cm
Tóm tắt: Kể lại hành trình trải nghiệm của John Moeller trong suốt 13 năm làm đầu
bếp tại Nhà Trắng, phục vụ ba đời gia đình Tổng thống: George H. W. Bush và phu nhân
Barbara Pierce Bush (1992-1993), William J. Clinton và phu nhân Hillary Rodham Clinton
(1993-2001), George W. Bush và phu nhân Laura Welch Bush (2001-2005) và công thức
nấu ăn, phục vụ đồ ăn.
+ Môn loại: 641.5 / B550T
- Phòng Đọc: DL 18311
146/. HOÀNG YẾN. Những ngày đầy nắng: Cẩm nang cho những tâm hồn ngọt ngào
nơi bếp bánh / Hoàng Yến; Đức Huy hình ảnh, trình bày. - H. : Lao động Xã hội, 2019.
175tr. : Ảnh màu; 2019
Tóm tắt: Ghi lại trải nghiệm của tác giả trong quá trình làm bánh; giới thiệu các kiến
thức, phương pháp, nguyên tắc và dụng cụ làm bánh cơ bản, bí quyết, các công thức làm
các loại bánh ngọt, mứt hoa quả, bánh gato, các loại đồ uống...
+ Môn loại: 641.8 / NH556NG
- Phòng Mượn: MD 9409
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147/. ICHIDA NORIKO. Cách quản lý cuộc sống của mẹ Nhật: Bí quyết tận hưởng
cuộc sống hạnh phúc trong công việc và nuôi dạy con / Ichida Noriko; Hương Giang dịch.
H. : Phụ nữ, 2019. - 219tr.; 21cm
Tóm tắt: Quyển sách là lời tâm sư của những bà mẹ trẻ trong cuộc sông hiện đại ở
Nhật Bản, làm thế nào để nuôi dạy đứa con khoẻ mạnh: Làm thế nào để nhà cửa luôn gọn
gàng, ngăn nắp: sử dụng đồ dùng gia đình như thế nào để chúng phát huy hết công dụng
của chúng…với mục đích tạo nên một cuộc sống tốt nhất cho bản thân và gia đình.
+ Môn loại: 646.7 / C102QU
- Phòng Mượn: ME 7555
148/. WIKING, MEIK. Săn tìm hạnh phúc - Săn tìm Lykke / Meik Wiking; Nguyên
Anh dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 285tr.; 24cm
Tóm tắt: Chia sẻ 6 khía cạnh cốt lõi để săn tìm hạnh phúc: Ở bên nhau, tiền bạc, sức
khoẻ, sự tự do, lòng tin và lòng tốt. Tác giả sẽ đưa chúng ta tới nhiều vùng đất mới như Hà
Lan, Đan Mạch, New York, Nhật Bản, Pháp... để chúng ta thấy rằng, dù văn hoá - xã hội
có khác biệt thế nào, thì chìa khoá dẫn đến hạnh phúc vẫn luôn tồn tại ngay quanh ta.
+ Môn loại: 646.7 / S115T
- Phòng Đọc: DL 18318
149/. ROSATI, ALICE. Milan thời thượng - Sống, yêu và tận hưởng / Alice Rosati,
Alice Abbiati; Minh hoạ: Sara Ciprandi; Thanh Huyền dịch. - H. : Thế giới, 2019.
186tr.;21cm
Tóm tắt: Hướng dẫn những kinh nghiệm làm đẹp, ăn mặc cũng như những địa chỉ
uy tín mà các cô gái Milan thường xuyên ghé thăm. Giới thiệu về đời sống văn hoá của đất
nước Italia từ việc đi đâu, ăn gì cho đến văn hoá thưởng thức của một quý cô Milan.
+ Môn loại: 646.7 / M309TH
- Phòng Đọc: DV 57734
- Phòng Mượn: ME 7602-7603
150/. SCOTT, JENNIFER L.. Madame Chic - Rất thần thái, rất Paris / Jennifer L.
Scott; Jen dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 247tr.; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Polish your poise with Madame Chic: Lessons in everyday
elegance
Tóm tắt: Trình bày sức mạnh của thần thái, cách chăm sóc dung mạo và chuẩn mực
hành xử một cách tự tin đối với bản thân và mọi người xung quanh trong cuộc sống hàng
ngày.
+ Môn loại: 646.7 / M102CH
- Phòng Đọc: DV 57733
- Phòng Mượn: ME 7600-7601
151/. EYRE, LINDA. Hạt giống tốt lành để con trưởng thành / Linda Eyre, Richard
Eyre; Thu Huyền dịch. - H. : Lao động Xã hội, 2019. - 287tr.; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Teaching your children values
Tóm tắt: Giáo dục trẻ phát triển những giá trị quan trọng như thành thật, dũng cảm,
trầm tĩnh, tự lực và tiềm năng tự kỉ luật và điều chỉnh, tính trung thực và sự trong sáng,
lòng trung thành và tính đáng tin, tôn trọng, yêu thương, không ích kỷ và nhạy cảm, lòng
tốt và sự tử tế, công bằng và nhân từ.
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+ Môn loại: 649 / H110GI
- Phòng Đọc: DV 57737
- Phòng Mượn: ME 7608-7609
152/. AYAKO HARADA. Không có bà mẹ nào hoàn hảo: Cuốn sách còn chỉ cho các
bậc cha mẹ cách thức để tăng sự tự tin, niềm hứng thú nơi trẻ / Ayako Harada; Trung tâm
Go to Japan dịch. - Tái bản lần 2. - H. : Lao động, 2019. - 250tr. : Tranh vẽ; 19cm
Tóm tắt: Gồm những kinh nghiệm về nuôi dạy con của chính tác giả cùng những lời
khuyên của các chuyên gia tâm lí giúp các bậc cha mẹ cách thức tăng sự tự tin, niềm hứng
thú nơi con trẻ, cũng như cách động viên tinh thần cho chính bản thân các bậc cha mẹ để
có tinh thần phong phú và tự tin trong việc nuôi dạy con trẻ.
+ Môn loại: 649 / KH455C
- Phòng Đọc: DV 57793
- Phòng Mượn: ME 7633-7634
153/. PHẠM PHƯƠNG THẢO. Chắp cánh cho con vào đời / Phạm Phương Thảo.
Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 192tr.; 21cm
Tóm tắt: Gồm các bài viết nhằm cung cấp cho các bậc làm cha mẹ có những định
hướng cụ thể để giúp trẻ ứng phó với tình huống xảy ra trong cuộc sống, giúp trẻ có bản
lĩnh, phát triển lành mạnh, có những phẩm chất tốt đẹp, luôn cảm thấy hạnh phúc và trở
nên người có ích.
+ Môn loại: 649 / CH117C
- Phòng Đọc: DV 57445
- Phòng Mượn: ME 7586-7587
154/. BRUCKS, BRANDI. Vì mông bé cũng cần được thở: Tuyệt chiêu giúp trẻ bỏ
bỉm chỉ sau 3 ngày / Brandi Brucks; Lời tựa: Fredric Daum; Mẹ Ong Bông dịch. - H. : Thế
giới, 2019. - 105tr.; 23cm
Tóm tắt: Hướng dẫn các bước dạy trẻ đi vệ sinh đúng chỗ như chọn đúng thời điểm,
học cách nói ra nhu cầu đi vệ sinh, giới thiệu bồn cầu, cai bỉm, luôn luôn ngồi trên bồn
cầu, luôn nói chúc mừng, tiếp tục dạy bé...
+ Môn loại: 649 / V300M
- Phòng Mượn: ME 7624-7625
155/. DOMAN, GLENN. Cửa sổ vàng cho trí tuệ trẻ / Glenn Doman, Janet Doman;
Hồng Tú dịch. - Tái bản lần 6. - H. : Lao động, 2019. - 270tr.; 21cm
Tên sách bằng tiếng Anh: How to multiply your baby's intelligence
Tóm tắt: Cung cấp một chương trình toàn diện để cho các bậc phụ huynh thấy rằng
việc dạy trẻ cách đọc, cách làm toán, cách mở rộng khả năng học hỏi dễ dàng và thú vị đến
như thế nào. Ngoài ra, sách cũng nhấn mạnh giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi là giai đoạn vàng
cho sự phát triển trí tuệ của trẻ nên những bậc cha mẹ thông minh và hiểu biết không nên
bỏ qua giai đoạn này.
+ Môn loại: 649 / C551S
- Phòng Đọc: DV 57731
- Phòng Mượn: ME 7596-7597
156/. DOMAN, GLENN. Dạy trẻ kiến thức bách khoa / Glenn DoMan, Janet Doman,
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Susan Aisen; Thanh Huyền dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Lao động, 2019. - 191tr.; 21cm.
(Tủ sách cha mẹ)
Tên sách tiếng Anh: How to give to baby encyclopedic knowledge
Tóm tắt: Sách hướng dẫn các bậc phụ huynh cách thức dạy trẻ về động vật, khoa học
tự nhiên, lịch sử, địa lý... Quan trọng hơn, quá trình dạy trẻ là quá trình mà cả cha mẹ và
các bé sẽ có những phút giây hứng khởi, sáng tạo, và đầy đam mê.
+ Môn loại: 649 / D112TR
- Phòng Đọc: DV 57738
- Phòng Mượn: ME 7610-7611
650. QUẢN LÝ VÀ CÁC DỊCH VỤ PHỤ TRỢ:
157/. VƯƠNG NI. 3 giờ làm hết việc một ngày: Phong cách làm việc của người thành
công / Vương Ni; Bảo Nhung dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 175tr. : Hình vẽ, bảng; 23cm
Tên sách tiếng Trung: 一看就懂! 3 小時完成一天工作
Tóm tắt: Rèn luyện một số thói quen giúp bạn nâng cao hiệu quả công việc, tạo được
ấn tượng tốt với những người xung quanh và có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi gồm:
Nâng cao năng lực; Bồi dưỡng, kiện toàn phẩm chất cá nhân; Xây dựng tác phong làm
việc chuyên nghiệp; Nâng cao khả năng tư duy; Tạo các mối quan hệ tốt và giữ thái độ
làm việc đúng đắn.
+ Môn loại: 650.1 / B100GI
- Phòng Đọc: DL 18186
- Phòng Mượn: MA 22023-22024
158/. CORNEA, CRISTIANE. Bộ ba siêu giàu / Cristiane Cornea; Ngọc Hân dịch.
Tái bản lần 1. - H. : Công thương, 2019. - 321tr.; 21cm
Tóm tắt: Bộ ba siêu giàu sẽ cho chúng ta thấy một bức chân dung chi tiết đằng sau
hậu trường về sự trỗi dậy của 3 doanh nghiệp người Brazil - được ví như ba chàng lính
ngự lâm của kinh tế Brazil. Họ có điểm xuất phát khác nhau, nhưng cùng giấc mơ và khao
khát để làm nên những điều không tưởng. Và nó là một câu chuyện mà các nhà lãnh đạo
khắp thế giới nên đọc như một nguồn học hỏi và cảm hứng.
+ Môn loại: 650.1 / B450B
- Phòng Đọc: DV 57715
- Phòng Mượn: MA 21976-21977
159/. VƯƠNG NAM. Cố gắng đúng cách để thành công: Vì sao nổ lực của bạn chưa
tạo ra thành quả / Vương Nam; Hà Thương dịch. - H. : Công thương, 2019. - 302tr.; 21cm
Tóm tắt: Quyển sách cung cấp những bài học kinh nghiệm về cách thức đối mặt với
khó khăn, làm thế nào để duy trì sự kiên định, những sai lầm thường gặp khiến cho sự cố
gắng không mang lại hiệu quả... Thông qua sự chia sẻ của tác giả, bạn sẽ rút ra cho mình
phương pháp đúng đắn để chăm chỉ đúng cách, tạo dựng thành công.
+ Môn loại: 650.1 / C450G
- Phòng Đọc: DV 57710
- Phòng Mượn: MA 21966-21967
160/. HỒ TÂM ĐỒNG. Nghệ thuật kiếm tiền đỉnh cao: Làm chủ sự nghiệp nhờ các
bài học sáng nghiệp đắt giá / Hồ Tâm Đồng; Thu Hương dịch. - H. : Công thương, 2019.
347tr.; 21cm
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Tóm tắt: Sách giúp bạn hiểu thêm về các nguyên tắc làm giàu và tiết kiệm hiệu quả.
Vấn đề là làm giàu như thế nào và tiết kiệm như thế nào để việc kiếm tiền luôn luôn là một
nghệ thuật.
+ Môn loại: 650.1 / NGH250TH
- Phòng Đọc: DV 57720
- Phòng Mượn: MA 21986-21987
161/. PHÓ THỦ VĨNH. Tinh anh công sở 4.0: Trở thành nhân viên mà máy móc
không thể thay thế / Phó Thủ Vĩnh; Đỗ Thu Thủ dịch. - H. : Lao động, 2019. - 379tr.; 21cm
Tóm tắt: Quyển sách giúp cho bạn đọc hiểu được tầm quan trọng của trí tuệ con
người trong thời đại công nghệ 4.0, cách làm thế nào để con người không bị đào thải ra
khỏi xã hội hiện đại với trí tuệ nhân tạo đang dần phổ biến và thay thế các hoạt động mà
con người thực hiện trước đó.
+ Môn loại: 650.1 / T312A
- Phòng Đọc: DV 57721
- Phòng Mượn: MA 21988-21989
162/. NGUYỄN THỊ THANH. Đọc và phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quyết
toán đơn vị hành chính, sự nghiệp: Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Thanh. - H. : Chính trị
Quốc gia - Sự thật, 2019. - 230tr.; 21cm
Tóm tắt: Khái quát về báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán đơn vị hành chính, sự
nghiệp. Trình bày lý luận chung và nội dung cụ thể về phân tích báo cáo tài chính và báo
cáo quyết toán đơn vị hành chính, sự nghiệp.
+ Môn loại: 657 / Đ419V
- Phòng Đọc: DV 57347
- Phòng Mượn: MA 21750-21751
163/. LEMAN, KEVIN. Nhìn người như đếm cừu: 7 thuật quản lí kinh điển / Kevin
Leman, William Pentak; Nguyễn Nguyên Khôi dịch. - H. : Công thương, 2019.
237tr. 21cm
Tên sách tiếng Anh: The way of the shepherd: Seven secrets to managing productive
people
Tóm tắt: Giới thiệu 7 nguyên tắc trong đạo của kẻ chăn cừu: Hiểu rõ tình trạng của
đàn cừu, tìm hiểu đặc điểm của từng con cừu, giúp đàn cừu nhận diện được bạn, xây dựng
đồng cỏ của bạn thành nơi an toàn, cây gậy chỉ huy, cây chuỳ trừng phạt và cái tâm của kẻ
chăn cừu. Qua đó giúp bạn trở thành một nhà lãnh đạo vĩ đại, giám sát, dẫn dắt nhân viên
của mình đi đến thành công.
+ Môn loại: 658.3 / NH311NG
- Phòng Đọc: DV 57708
- Phòng Mượn: MA 21962-21963
164/. MOREY, DAVID. Chiến lược để dẫn đầu: Bài học kinh doanh từ 10 chiến dịch
tranh cử điển hình / David Morey, Scott Miller; Minh Thư dịch. - H. : Dân trí, 2019.
386tr.; 20cm
Tóm tắt: Tài liệu chỉ dẫn sử dụng các mô hình chiến lược gồm 10 bước, giúp sự
nghiệp, dự án cá nhân cũng như công ty của bạn thành công trên thị trường có tính cạnh
tranh và phức tạp.
-35-

THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 06/ 2020

Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ

+ Môn loại: 658.4 / CH305L
- Phòng Đọc: DV 57719
- Phòng Mượn: MA 21984-21985
165/. HONDA MASAKATSU. Dịch vụ hoàn hảo chuẩn Nhật / Honda Masakatsu;
Ngọc Ánh dịch. - H. : Công thương, 2019. - 226tr.; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp giám sát nghiên cứu thị trường hiệu quả mang tên
Mystery Shopper; cung cấp dịch vụ hoá thân thành khách hàng để biết được họ đánh giá
như thế nào về dịch vụ của mình, xác định điểm nào sẽ được khách hàng đánh giá tốt và
điểm nào sẽ khiến cho họ phản ứng tiêu cực.
+ Môn loại: 658.8 / D302V
- Phòng Đọc: DV 57716
- Phòng Mượn: MA 21978-21979
700. NGHỆ THUẬT:
166/. DENIZEAU, GÉRARD. Theo dòng lịch sử nghệ thuật / Gérard Denizeau; May
Sao dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 319tr.; 24cm. - (Kiến thức căn bản cần biết)
Tên sách tiếng Anh: Le zapping De l'histoire des arts
Tóm tắt: Giới thiệu đến bạn đọc về nghệ thuật trải qua các thời kỳ lịch sử từ thời
nguyên thuỷ đến thời Cổ đại, thời Trung cổ, thời Phục hưng, đến thời cận đại và hiện đại
với các phong cách riêng biệt và pha trộn lẫn nhau tạo nên thế giới nghệ thuật đa phong
cách.
+ Môn loại: 709.1 / TH205D
- Phòng Đọc: DL 18325
167/. SMYTH, KATE WATSON. Nhà cửa - một nửa tâm hồn / Kate Watson Smyth;
Trang Dung dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 247tr. : Ảnh, tranh vẽ; 24cm
Tên sách tiếng Anh: Mad about the house
Tóm tắt: Chia sẻ những phương pháp trong thiết kế nhà giúp tận dụng tối đa không
gian ngôi nhà. Hướng dẫn cách bố trí thảm. Chọn mua sofa, chọn màu sắc phù hợp, cách
sắp xếp không gian theo phong cách cá nhân của mình nhằm đem lại sự hài hoà tổng thể
cho ngôi nhà và sức sống mới cho gia đình.
+ Môn loại: 728 / NH100C
- Phòng Đọc: DL 18343
- Phòng Mượn: MG 10072
168/. POLLY, MATTHEW. Lý Tiểu Long - Một cuộc đời phi thường = Bruce Lee A life / Matthew Polly; Anh Hào dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ
Chí Minh, 2019. - 834tr.; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời sự nghiệp võ sư, diễn viên người Trung Quốc Lý
Tiểu Long.
+ Môn loại: 791.4302 / L600T
- Phòng Mượn: MG 10073
169/. DIỄM TRANG. Khép mở, tối sáng, tĩnh động: Tiểu luận Sân khấu - Điện ảnh /
Diễm Trang. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 228tr.; 20cm
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết ghi lại những nhận định, đánh giá, phê bình về những
vở diễn sân khấu, bộ phim hay sự kiện nghệ thuật diễn ra trong 20 năm đầu thế kỷ 21. Qua
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đó đã khắc hoạ phần nào diện mạo của sân khấu cũng như điện ảnh Việt Nam và thế giới
trong thời gian qua.
+ Môn loại: 791.43 / KH206M
- Phòng Đọc: DV 57467
- Phòng Mượn: MG 9933-9934
170/. CARRICK, MICHAEL. Tự truyện Michael Carrick - Giữa những lằn ranh /
Michael Carrick; Việt Cường dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 467tr. : 8tr. ảnh màu; 24cm
Tên sách tiếng Anh: Between the lines: My autobiography
Tóm tắt: Ghi lại cuộc đời và sự nghiệp của cựu tiền vệ Michael Carrick, cầu thủ từng
khoác áo câu lạc bộ Manchester United, những áp lực và khó khăn khi anh chơi bóng tại
câu lạc bộ này.
+ Môn loại: 796.334092 / T550TR
- Phòng Mượn: MG 10081
171/. KEFLEZIGHI, MEB. Meb viết cho người phàm: Luyện tập chạy bộ, suy nghĩ
và ăn uống như một nhà vô địch marathon / Meb Keflezighi, Scott Douglas; Nguyễn Kiến
Quốc dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 229tr. : Ảnh; 23cm
Tóm tắt: Chia sẻ bí quyết, kinh nghiệm chính xác tất cả những suy nghĩ và công việc
hàng ngày, giúp những người chạy bộ bình thường nhất cách áp dụng phương pháp chạy
bộ tốt hơn, bền bỉ hơn: Xác định mục tiêu, điều chỉnh dáng chạy, các bài tập chuyên biệt,
bí quyết chạy đua, tập bổ trợ, chế độ dinh dưỡng và các nguyên tắc về tinh thần... giúp bạn
có được thành công như nhà vô địch marathon người Ý Meb Keflezighi.
+ Môn loại: 796.42 / M200V
- Phòng Đọc: DL 18190
172/. PHẠM PHONG. Lịch sử võ học Việt Nam: Từ khởi nguyên đến đầu thế kỷ
XXI / Phạm Phong. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Văn hoá Thông tin, 2013. - 799tr. : Ảnh,
bảng; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu chung về võ cổ truyền dân tộc (những tiền đề lịch sử, văn hoá,
xã hội; Quá trình phát triển và những thăng trầm; Các bậc tiên đế, anh hùng trung liệt, võ
công...) và hệ thống võ học Việt Nam (nội dung cơ bản của Võ Lý, Võ Lễ, Võ Đạo, Võ
Thuật...).
+ Môn loại: 796.81509597 / L302S
- Phòng Đọc: DL 18324
800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ:
173/. LÃ NHÂM THÌN. Ôn luyện thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020 môn
Ngữ văn / Lã Nhâm Thìn, Nguyễn Thị Nương. - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019.
224tr.; 24cm
+ Môn loại: 807.6 / Ô454L
- Phòng Đọc: DL 18266
174/. Ôn luyện thi THPT Quốc gia năm 2020 môn Ngữ văn / Đinh Minh Hằng chủ
biên, Nguyễn Thu Hà, Vương Hiền, Khang Nguyên. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019.
239tr. : Bảng; 24cm
+ Môn loại: 807.6 / Ô454L
- Phòng Đọc: DL 18265
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175/. ĐOÀN MẠNH LINH. Siêu tốc luyện đề thi quốc gia 2020 Ngữ văn: Dự đoán,
đổi mới, bám sát đề / Đoàn Mạnh Linh, Bùi Huyền Trang. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội,
2019. - 319tr.; 30cm. - (Mega 2020)
+ Môn loại: 807.6 / S309T
- Phòng Đọc: DL 18435
810. VĂN HỌC MỸ:
176/. BURROUGHS, EDGAR RICE. Dã nhân Tarzan: Tiểu thuyết / Edgar Rice
Burroughs; Nguyễn Thành Long dịch. - H. : Văn học, 2019. - 427tr.; 21cm
+ Môn loại: 813 / D100NH
- Phòng Mượn: MN 11501
177/. GARDNER, LISA. Cô gái trong chiếc thùng gỗ: Tiểu thuyết trinh thám / Lisa
Gardner; Phạm Hoa Phượng dịch. - H. : Lao động, 2019. - 467tr.; 24cm
Tên sách tiếng Anh: Find her
+ Môn loại: 813 / C450G
- Phòng Mượn: MN 11567
178/. GARDNER, LISA. Di sản kinh hoàng: Tiểu thuyết trinh thám / Lisa Gardner;
Nguyễn Quang Huy dịch. - H. : Lao động, 2019. - 444tr.; 24cm
Tên sách tiếng Anh: Fear nothing
+ Môn loại: 813 / D300S
- Phòng Mượn: MN 11560
179/. MCCARRY, CHARLES. Nước mắt mùa thu / Charles McCarry; Đào Thị
Phương Lan dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 309tr.; 24cm
Tên sách tiếng Anh: The tears of autumn
+ Môn loại: 813 / N557M
- Phòng Mượn: MN 11562
180/. DEAVER, JEFFERY. Người biến mất / Jeffery Deaver; Trần Trọng Hải Minh
dịch; Hà Thu Hồng hiệu đính. - H. : Lao động, 2019. - 575tr.; 24cm
Tên sách tiếng Anh: The vanished man
+ Môn loại: 813 / NG558B
- Phòng Mượn: MN 11578
181/. TAHIR, SABAA. Ánh lửa trong tro tàn / Sabaa Tahir; Dịch: Trần Thị Thu
Hương, Lê Hồng Vân. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 455tr.; 24cm
Tên sách tiếng Anh: An ember in the ashes
+ Môn loại: 813 / A107L
- Phòng Mượn: MN 11571
182/. MALERMAN, JOSH. Bird box : Tiểu thuyết / Josh Malerman; Lộc Diệu Linh
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 365tr.; 21cm
+ Môn loại: 813 / B313B
- Phòng Mượn: MN 11506
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183/. DEAVER, JEFFERY. Nỗi kinh hoàng ở Solitude Creek: Series trinh thám
Kathryn Dance / Jeffery Deaver; Thương Phan dịch. - H. : Lao động, 2019. - 610tr.; 24cm
Tên sách tiếng Anh: Solitude creek
+ Môn loại: 813 / N452K
- Phòng Mượn: MN 11576
184/. GARDNER, LISA. Săn đuổi đến cùng = Right behind you: Tiểu thuyết trinh
thám / Lisa Gardner; Quách Cẩm Phương dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 475tr.; 24cm
+ Môn loại: 813 / S115Đ
- Phòng Mượn: MN 11577
185/. SPIELMAN, LORI NELSON. Viên đá tha thứ: Tiểu thuyết / Lori Nelson
Spielman ; Hoàng Phương Thảo dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 371tr.; 24cm
Tên sách tiếng Anh: Sweet forgiveness
+ Môn loại: 813 / V305Đ
- Phòng Mượn: MN 11570
186/. GARDNER, LISA. Vỏ bọc hoàn hảo = The perfect husband : Tiểu thuyết trinh
thám / Lisa Gardner; Quách Cẩm Phương dịch. - H. : Văn học, 2019. - 470tr.; 24cm
+ Môn loại: 813 / V400B
- Phòng Mượn: MN 11568
820. VĂN HỌC ANH:
187/. BOLTON, SHARON. Kẻ sống sót: Tiểu thuyết trinh thám / Sharon Bolton;
Thuỳ Dương dịch. - H. : Văn học, 2019. - 536tr.; 24cm
+ Môn loại: 823 / K200S
- Phòng Mượn: MN 11561
840. VĂN HỌC PHÁP:
188/. RÉAGE, PAULINE. Chuyện nàng O / Pauline Réage; Bình An dịch. - H. : Nxb.
Hội Nhà văn, 2019. - 325tr.; 21cm
Tên nguyên bản tiếng Pháp: Histoire D'O
+ Môn loại: 843 / CH527N
- Phòng Mượn: MN 11508
189/. LEGARDINIER, GILLES. Điên toàn tập! / Gilles Legardinier; Phúc Chi Nhi
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 466tr.; 21cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Complètement cramé!
+ Môn loại: 843 / Đ305T
- Phòng Mượn: MN 11512
190/. LEMAITRE, PIERRE. Hy sinh = Sacrifices / Pierre Lemaitre; Nguyễn Thị Tươi
dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 444tr.; 21cm
+ Môn loại: 843 / H600S
- Phòng Mượn: MN 11496
891. VĂN HỌC ĐÔNG ẤN-ÂU VÀ CELT:
191/. PAVIC, MILORAD. Từ điển Khazar: Tiểu thuyết - Từ điển gồm 100.000 mục
từ / Milorad Pavic; Trần Tiễn Cao Đăng dịch; Dương Tường hiệu đính. - Tái bản có sửa
chữa. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 412tr.; 24cm
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Tóm tắt: Kể lại câu chuyện cổ về sự kiện cải giao của bộ tộc Khazar thông qua
100.000 đề mục, từ ngữ, khái niệm... được sắp xếp theo trật tự chữ cái trong 3 dị bản: Thư
tịch cơ đốc giáo, thư tịch hồi giáo, thư tịch Do Thái về vấn đề Khazar.
+ Môn loại: 891.8 / T500Đ
- Phòng Mượn: MN 11554
895.1. VĂN HỌC TRUNG QUỐC:
192/. KIYA. Bán linh hồn cho ác quỷ / Kiya; Phong Uyển dịch. - H. : Thanh niên,
2019. - 520tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.1 / B105L
- Phòng Mượn: MN 11499
193/. BAN MÃ. Chẳng mùa đông nào không thể vượt qua / Ban Mã; Phương Linh
dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 342tr; 20cm
+ Môn loại: 895.1 / CH116M
- Phòng Mượn: MN 11491-11492
194/. MÃ BÁ DUNG. Danh gia cổ vật / Mã Bá Dung; Tố Hinh dịch. - H. : Nxb. Hội
Nhà văn, 2019. - 4 tập; 21cm
T.2 : Bí ẩn Thanh minh thượng hà đồ. - 525tr.
+ Môn loại: 895.1 / D107GI
- Phòng Mượn: MN 11500
195/. VÃN THU. Dẫu cho sinh mệnh như hạt cát, vẫn mong năm tháng tựa bài ca /
Vãn Thu; Hoa Du dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 349tr.; 21cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: 即使生命如尘仍愿岁月如歌
+ Môn loại: 895.1 / D125CH
- Phòng Mượn: MN 11503
196/. LƯ TƯ HẠO. Đừng cúi đầu mà khóc, hãy ngẩng đầu mà đi / Lư Tư Hạo; Tú
Phương dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 308tr.; 21cm
Tên sách tiếng Trung: 你也走了很远的路吧
+ Môn loại: 895.1 / Đ556C
- Phòng Mượn: MN 11458-11459
197/. TÂY TỬ TỰ. Kính vạn hoa chết chóc: Dành cho lứa tuổi 18+ / Tây Tử Tự; Lê
Sông dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 2 tập
Tên sách tiếng Trung: 死亡万花筒
T.1. - 572tr.
+ Môn loại: 895.1 / K312V
- Phòng Mượn: MN 11519
198/. TÂY TỬ TỰ. Kính vạn hoa chết chóc: Dành cho lứa tuổi 18+ / Tây Tử Tự; Lê
Sông dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 2 tập; 21cm
Tên sách tiếng Trung: 死亡万花筒
T.2. - 572tr.
+ Môn loại: 895.1 / K312V
- Phòng Mượn: MN 11520
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199/. MẶC HƯƠNG ĐỒNG KHỨU. Ma đạo tổ sư: Tiểu thuyết / Mặc Hương Đồng
Khứu; Oải Hương Tím dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 2 tập; 21cm
Tên sách tiếng Trung: 魔道祖师
T.1. - 458tr.
+ Môn loại: 895.1 / M100Đ
- Phòng Mượn: MN 11434
200/. MẶC HƯƠNG ĐỒNG KHỨU. Ma đạo tổ sư: Tiểu thuyết / Mặc Hương Đồng
Khứu; Oải Hương Tím dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 2 tập; 21cm
Tên sách tiếng Trung: 魔道祖师
T.2. - 466tr.
+ Môn loại: 895.1 / M100Đ
- Phòng Mượn: MN 11435
201/. NINH HÀNG NHẤT. 1/14: Tiểu thuyết trinh thám / Ninh Hàng Nhất; Huỳnh
Tú Phương dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 614tr.; 21cm
T.3 : Lời cảnh báo. - 518tr.
+ Môn loại: 895.1 / M458PH
- Phòng Mượn: MN 11539
202/. NINH HÀNG NHẤT. 1/14: Tiểu thuyết trinh thám / Ninh Hàng Nhất; Nguyễn
Thuý Hiền dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 614tr.; 21cm
T.4 : Người thừa thứ 14. - 470tr.
+ Môn loại: 895.1 / M458PH
- Phòng Mượn: MN 11540
203/. NINH HÀNG NHẤT. 1/14: Tiểu thuyết trinh thám / Ninh Hàng Nhất; Nguyễn
Thị Thại dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 614tr.; 21cm
T.5 : 14 ngày kinh hoàng. - 502tr
+ Môn loại: 895.1 / M458PH
- Phòng Mượn: MN 11541
204/. QUÂN ƯỚC. Mười chín ngày: Tiểu thuyết / Quân Ước; Tố Hinh dịch. - H.
Thanh niên, 2019. - 2 tập; 21cm
Tên sách tiếng Trung: 十九日
T.1. - 438tr.
+ Môn loại: 895.1 / M558CH
- Phòng Mượn: MN 11497
205/. QUÂN ƯỚC. Mười chín ngày: Tiểu thuyết / Quân Ước; Tố Hinh dịch. - H.
Thanh niên, 2019. - 2 tập; 21cm
Tên sách tiếng Trung: 十九日
T.2. - 277tr.
+ Môn loại: 895.1 / M558CH
- Phòng Mượn: MN 11498
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206/. TANG GIỚI. Người đến từ bóng tối / Tang Giới; Thiện Thanh dịch. - H. : Văn
học, 2019. - 359tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.1 / NG558Đ
- Phòng Mượn: MN 11504
207/. TÂN DI Ổ. Phủ Sinh Cô Mộ Triều Tịch / Tân Di Ổ; Phương Đông dịch. - H.
Thanh niên, 2019. - 2 tập; 21cm
T.1. - 426tr.
+ Môn loại: 895.1 / PH500S
- Phòng Mượn: MN 11514
208/. TÂN DI Ổ. Phủ Sinh Cô Mộ Triều Tịch / Tân Di Ổ; Phương Đông dịch. - H.
Thanh niên, 2019. - 2 tập; 21cm
T.2. - 303tr.
+ Môn loại: 895.1 / PH500S
- Phòng Mượn: MN 11515
209/. KHƯU TRÌ. Quý ngài định kiến / Khưu Trì; Red de Ed dịch. - H. : Thanh niên,
2020. - 382tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.1 / QU600NG
- Phòng Mượn: MN 11507
210/. TIỂU QUÁN TRƯỞNG. Thế giới nợ tôi một người là bạn / Tiểu Quán Trưởng;
Quỳnh Nhi dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 285tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.1 / TH250GI
- Phòng Mượn: MN 11454-11455
211/. VƯƠNG TIỂU BA. Có một chú heo cả đời khác biệt / Vương Tiểu Ba; Nguyễn
Hương dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 181tr.; 18cm
Tên sách tiếng Trung: 只特立独行的猪
+ Môn loại: 895.1 / C400M
- Phòng Mượn: MN 11586-11587
212/. PHẠM TỬ VĂN. Xin lỗi, tôi cũng lần đầu làm người lớn / Phạm Tử Văn, Phạm
Tử Hào; Na Bảo Anh dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 303tr.; 20cm
+ Môn loại: 895.1 / X311L
- Phòng Mượn: MN 11529-11530
895.6. VĂN HỌC NHẬT BẢN:
213/. YONEZAWA HONOBU. Búp bê đi đường vòng / Yonezawa Honobu; Vũ Đức
Thông dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 385tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.6 / B521B
- Phòng Mượn: MN 11511
214/. TAKEMIYA YUYUKO. Hãy để tôi đi một mình / Takemiya Yuyuko; Kam
Tròn dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 360tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.6 / H112Đ
- Phòng Mượn: MN 11513
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215/. MIURA SHION. Tiệm bá nghệ Tada trước ga Mahoro / Miura Shion; Phong
dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 336tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.6 / T304B
- Phòng Mượn: MN 11510
216/. YORU SUMINO. Điều bí mật: Tiểu thuyết / Yoru Sumino; Đỗ Nguyên dịch.
H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 303tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.6 / Đ309B
- Phòng Mượn: MN 11479-11480
217/. KIM AE RAN. Em thấy chúng ta trong một mùa hè / Kim Ae Ran; Kim Ngân
dịch. - H. : Văn học, 2019. - 304tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.6 / E202TH
- Phòng Mượn: MN 11464-11465
218/. RUI KODEMARI. Hạnh phúc mang hình dáng một chú mèo: Tiểu thuyết / Rui
Kodemari; Như Nữ dịch. - H. : Văn học, 2019. - 247tr. : Hình vẽ; 21cm
+ Môn loại: 895.6 / H107PH
- Phòng Mượn: MN 11462-11463
219/. FUKAM REIICHIRRO. Isoji một mảnh hồn không thể quay về / Fukam
Reiichirro; Cỏ Ba Lá dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 271tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.6 / I-313M
- Phòng Mượn: MN 11475-11476
220/. HIRO ARIKAWA. Phòng truyền thông hàng không / Hiro Arikawa; Đỗ
Nguyên dịch. - H. : Văn học, 2019. - 502tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.6 / PH431TR
- Phòng Mượn: MN 11494
221/. YUMEMAKURA BAKU. Sa môn Không Hải thiết yến bầy quỷ Đại Đường /
Yumemakura Baku; Uyên Thiểm dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 21cm
T.1. - 364tr.
+ Môn loại: 895.6 / S100M
- Phòng Mượn: MN 11493
222/. KIM SU AN. Tấm gương hai mặt: Tiểu thuyết trinh thám / Kim Su An; Lê Bảo
Quỳnh Thơ dịch. - H. : Văn học, 2019. - 479tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.6 / T120G
- Phòng Mượn: MN 11505
895.7. VĂN HỌC HÀN QUỐC:
223/. KIM JOO YOUNG. Đừng để mẹ khóc / Kim Joo Young; Thanh Vân dịch. - H.
Phụ nữ, 2019. - 277tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.7 / Đ556Đ
- Phòng Mượn: MN 11477-11478
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224/. SIM YUN KYUNG. Seol, con có hạnh phúc không? / Sim Yun Kyung; Thanh
Phương dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 282tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.7 / S205C
- Phòng Mượn: MN 11456-11457
225/. KO UN. Từng bước chân nở hoa: Tiểu thuyết / Ko Un; Trịnh Huy Ninh dịch.
H. : Dân trí, 2019. - 456tr.; 24cm
Tên sách tiếng Anh: Little pilgrim
+ Môn loại: 895.7 / T556B
- Phòng Mượn: MN 11559
226/. GONG JI YOUNG. Chiếc thang cao màu xanh / Gong Ji Young; Nghiêm Thị
Thu Hương dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 350tr.; 24cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Hàn Quốc: 높고 푸른 사다. Tên sách tiếng Anh: High and
blue ladder
+ Môn loại: 895.7 / CH303TH
- Phòng Mượn: MN 11569
227/. YI DO WOO. Hòm thư số 110 / Yi Do Woo; Trần Hải Dương dịch. - H. : Nxb.
Hà Nội, 2019. - 485tr.; 21cm
Tên sách tiếng Hàn Quốc: 사서함 110 호의 우편물
+ Môn loại: 895.7 / H429TH
- Phòng Mượn: MN 11502
228/. YOON ISU. Mây hoạ ánh trăng: Tiểu thuyết / Yoon Isu; Dịch: Thanh Hoài,
Huỳnh Trang, Ly Hương. - H. : Phụ nữ, 2018. - 378tr.; 24cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Hàn: 구르미 그린달빛
T.1. - 378tr.
+ Môn loại: 895.7 / M126H
- Phòng Mượn: MN 11579
229/. YOON ISU. Mây hoạ ánh trăng: Tiểu thuyết / Yoon Isu; Dịch: Hải Dương,
Thanh Hương, Thanh Mai. - H. : Phụ nữ, 2018. - 24cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Hàn: 구르미 그린달빛
T.2. - 378tr.
+ Môn loại: 895.7 / M126H
- Phòng Mượn: MN 11580
230/. YOON ISU. Mây hoạ ánh trăng: Tiểu thuyết / Yoon Isu; Hàn Hinh Văn dịch.
H. : Phụ nữ, 2018. - 24cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Hàn: 구르미 그린달빛
T.3. - 378tr.
+ Môn loại: 895.7 / M126H
- Phòng Mượn: MN 11581
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231/. YOON ISU. Mây hoạ ánh trăng: Tiểu thuyết / Yoon Isu; Dịch: Thanh Hoài...
H. : Phụ nữ, 2018. - 24cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Hàn: 구르미 그린달빛
T.4. - 378tr.
+ Môn loại: 895.7 / M126H
- Phòng Mượn: MN 11582
232/. YOON ISU. Mây hoạ ánh trăng: Tiểu thuyết / Yoon Isu; Nghiêm Thị Thu
Hương dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 24cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Hàn: 구르미 그린달빛
T.5. - 378tr.
+ Môn loại: 895.7 / M126H
- Phòng Mượn: MN 11583
233/. FAT CHICK. Gà béo đang bay: Tản văn / Fat Chick; Ibuni dịch. - H. : Nxb. Hà
Nội, 2019. - 205tr.; 20cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Hàn: 살찐 병아리 날다
+ Môn loại: 895.7 / G100B
- Phòng Mượn: MN 11584-11585
234/. KI JU LEE. Những điều từng là quý giá: Tản văn / Ki Ju Lee; Sun Tzô dịch.
H. : Văn học, 2019. - 207tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.7 / NH556Đ
- Phòng Mượn: MN 11450-11451
895. 922. VĂN HỌC VIỆT NAM:
235/. NGUYỄN ĐỨC THUẬN. Văn phê bình nghiên cứu lý luận ngữ văn trên Nam
Phong Tạp chí / Nguyễn Đức Thuận. - H. : Khoa học xã hội, 2019. - 1222tr.; 27cm
Tóm tắt: Phân tích diện mạo và nêu một số đặc điểm về nội dung và hình thức của
các thể loại văn trên "Nam Phong tạp chí". Xác định vai trò, vị trí và những đóng góp
khách quan của tờ tạp chí này trong quá trình hiện đại hoá văn học nước nhà.
+ Môn loại: 895.922090032 / V115PH
- Phòng Đọc: DL 18423
236/. HOÀNG KHÁNH DUY. Biết khi nào mới gặp lại nhau / Hoàng Khánh Duy.
H. : Lao động, 2019. - 210tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.92234 / B308KH
- Phòng Mượn: MV 21704-21705
237/. PHAN ANH. Bởi vì ta thuộc về nhau / Phan Anh. - H. : Thanh niên, 2019.
305tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.92234 / B462V
- Phòng Mượn: MV 21702-21703
238/. MINH NHẬT. Có những điều chẳng thể nói cùng ai / Minh Nhật. - H. : Phụ nữ,
2019. - 220tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.92234 / C400NH
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- Phòng Mượn: MV 21726-21727
239/. TRẦN HUYỀN TRANG. Con chim nhỏ gắp cọng rơm vàng: Tập truyện ngắn
/ Trần Huyền Trang. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 229tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.92234 / C430CH
- Phòng Mượn: MV 21694-21695
240/. PLOY. Cô gái cãi lời thượng đế / Ploy. - H. : Phụ nữ, 2019. - 388tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.92234 / C450G
- Phòng Mượn: MV 21821
241/. HÀ THANH PHÚC. Chúng ta không có sau này / Hà Thanh Phúc. - H. : Phụ
nữ, 2019. - 243tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.92234 / CH513T
- Phòng Mượn: MV 21718-21719
242/. LINH LÊ. Đào: Tiểu thuyết / Linh Lê. - H. : Thanh niên, 2019. - 274tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.92234 / Đ108
- Phòng Mượn: MV 21696-21697
243/. KHÔNG KHÔNG TÁN. Đường lớn: Tiểu thuyết võ hiệp / Không Không Tán.
H. : Văn học, 2017. - 21cm
Tên thật của tác giả : Nguyễn Bách
T.1. - 283tr.
+ Môn loại: 895.92234 / Đ561L
- Phòng Mượn: MV 21764
244/. QUANG ĐẠT. Là vì con tim anh rung lên / Quang Đạt. - H. : Thế giới, 2019.
145tr.; 20cm
+ Môn loại: 895.92234 / L100V
- Phòng Mượn: MV 21730-21731
245/. HOÀNG YẾN. Săn mộ - Thông Thiên La Hành: Tiểu thuyết / Hoàng Yến. - H.
Văn học, 2019. - 447tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.92234 / S115M
- Phòng Mượn: MV 21823
246/. FURIN. Trà hoa - Những câu chuyện về 12 chòm sao / Furin; Minh hoạ: Lãng
Đãng. - H. : Thế giới, 2019. - 396tr., 2tr. tranh màu; 21cm
+ Môn loại: 895.92234 / TR100H
- Phòng Mượn: MV 21732-21733
247/. BÍCH NGÂN. Anh nhớ em muốn chết! : Tập truyện hài hước / Bích Ngân.
Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 256tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.92274 / A107NH
- Phòng Mượn: MV 21710-21711
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248/. MINH PHONG. Cơ hội đổi đời: Tuyển tập tiểu phẩm hài / Minh Phong.
Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 323tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.92274 / C460H
- Phòng Mượn: MV 21698-21699
249/. NGUYỄN UYỂN. Lẽ sống / Nguyễn Uyển. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019.
3 tập; 21cm
T.1 : Tập ký chân dung chọn lọc. - 531tr.
+ Môn loại: 895.9228403 / L200S
- Phòng Mượn: MV 21884
250/. NGUYỄN UYỂN. Lẽ sống / Nguyễn Uyển. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019.
3 tập; 21cm
T.2 : Tập ký về những miền quê chọn lọc. - 591tr.
+ Môn loại: 895.9228403 / L200S
- Phòng Mượn: MV 21885
251/. THU TRÂN. Sài Gòn inbox: Tập tuỳ bút / Thu Trân. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng
hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 441tr.; 23cm
+ Môn loại: 895.9228403 / S103G
- Phòng Đọc: DL 18196
- Phòng Mượn: MV 21886-21887
252/. ĐOÀN ĐẠI TRÍ. Sông nước biên thuỳ: Bút ký / Đoàn Đại Trí. - Tp. Hồ Chí
Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 222tr.; 20cm
+ Môn loại: 895.9228403 / S455N
- Phòng Mượn: MV 21700-21701
253/. DƯƠNG THUỲ. Đừng vội vàng, điều tuyệt vời nhiều khi đến muộn màng: Tản
văn / Dương Thuỳ. - H. : Văn học, 2019. - 244tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.9228408 / Đ556V
- Phòng Mượn: MV 21724-21725
254/. HOÀNG YẾN ANH. Những nẻo đường yêu / Hoàng Yến Anh. - Thanh Hoá :
Nxb. Thanh Hoá, 2019. - 203tr.; 19cm
+ Môn loại: 895.9228408 / NH556N
- Phòng Mượn: MV 21906-21907
255/. ĐỖ XUÂN THẢO. Sống chậm đợi nắng lên / Đỗ Xuân Thảo. - H. : Lao động,
2020. - 253tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.9228408 / S455CH
- Phòng Đọc: DV 57604
- Phòng Mượn: MV 21690-21691
256/. BÍCH NGÂN. Tiếng gọi bến bờ: Tản văn và tạp bút / Bích Ngân. - Tp. Hồ Chí
Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 256tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.9228408 / T306G
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- Phòng Mượn: MV 21708-21709
899. VĂN HỌC NAM ĐẢO & CÁC NỀN VĂN HỌC KHÁC:
257/. KURNIWAN, EKA. Đẹp là một nỗi đau / Eka Kurniwan; Dịch: Dương Kim
Thoa, Nguyễn Thái Hà; Trần Tiễn Cao Đăng hiệu đính. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020.
440tr.; 24cm
+ Môn loại: 899 / Đ206L
- Phòng Mượn: MN 11563
900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ:
258/. NGUYỄN THỊ THANH NGỌC. Siêu tốc luyện đề thi quốc gia 2020 Lịch sử:
Dự đoán, đổi mới, bám sát đề / Nguyễn Thị Thanh Ngọc. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội,
2019. - 251tr.; 30cm
+ Môn loại: 909 / S309T
- Phòng Đọc: DL 18439
259/. KHÁNH QUÂN. Cả nhà mình đi khắp thế gian: 105 ngày vòng quanh thế giới
trên tàu Peace Boat / Khánh Quân. - H. : Kim Đồng, 2019. - 287tr. : Ảnh, đồ thị; 19cm
Tóm tắt: Ghi lại những vẻ đẹp thiên nhiên, văn hoá và con người ở những đất nước
mà tác giả đã đi qua như: Nhật Bản, Ấn Độ, kênh đào Suez, Iceland, New York đến Hawall.
+ Môn loại: 910.4 / C100N
- Phòng Mượn: MG 10111
260/. PHAN THỊ THUỶ. Siêu tốc luyện đề thi quốc gia 2020 Địa lý: Dự đoán, đổi
mới, bám sát đề / Phan Thị Thuỷ. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 399tr.; 30cm.
(Mega 2020)
+ Môn loại: 910.76 / S309T
- Phòng Đọc: DL 18433
261/. LAM ANH. Quen lạ xứ người: Du ký Nhật Bản / Lam Anh. - Tp. Hồ Chí Minh:
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 245tr.; 21 x 21cm
Tóm tắt: Ghi chép của tác giả về những điều gây ấn tượng sâu sắc bởi nét văn hoá
độc đáo, các danh lam thắng cảnh đẹp ở Nhật Bản.
+ Môn loại: 915.204 / QU203L
- Phòng Đọc: DV 57746
- Phòng Mượn: MG 10007
262/. TRỊNH KHẮC MẠNH. Tên tự, tên hiệu các tác gia Hán Nôm Việt Nam / Trịnh
Khắc Mạnh. - Tái bản có sửa chữa và bổ sung. - H. : Khoa học Xã hội, 2019. - 751tr. 24cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện nghiên cứu Hán Nôm
Tóm tắt: Giới thiệu hơn 100 tên tự, tên hiệu, đạo hiệu và các biệt hiệu khác nhau của
gần 700 tác giả Hán Nôm Việt Nam cùng các tác phẩm văn thơ Hán Nôm của mỗi tác giả.
+ Môn loại: 929 / T254T
- Phòng Tra cứu: TC 4468
263/. Tư trị thông giám / Tư Mã Quang chủ biên, Phạm Tổ Vũ, Lưu Thứ, Lưu Ban;
Bùi Thông dịch; Nguyễn Đức Vịnh hiệu đính. - H. : Văn học, 2019. - 24cm
Dịch từ nguyên bản Hán văn cổ: 资治通鉴
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T.1. - 564tr.
Tóm tắt: Ghi chép lại lịch sử Trung Quốc cổ đại từ thời nhà Chu, nhà Tần và nhà
Hán dưới dạng những câu chuyện lịch sử.
+ Môn loại: 931 / T550TR
- Phòng Đọc: DL 18351
264/. Tư trị thông giám / Tư Mã Quang chủ biên, Phạm Tổ Vũ, Lưu Thứ, Lưu Ban;
Bùi Thông dịch; Nguyễn Đức Vịnh hiệu đính. - H. : Văn học, 2019. - 24cm
Dịch từ nguyên bản Hán văn cổ: 资治通鉴
T.2. - 568tr.
Tóm tắt: Ghi chép lại lịch sử Trung Quốc cổ đại từ năm 140 TCN đến năm 6 TCN
dưới dạng những câu chuyện lịch sử.
+ Môn loại: 931 / T550TR
- Phòng Đọc: DL 18352
265/. Tư trị thông giám / Tư Mã Quang chủ biên, Phạm Tổ Vũ, Lưu Thứ, Lưu Ban;
Bùi Thông dịch; Nguyễn Đức Vịnh hiệu đính. - H. : Văn học, 2019. - 24cm
Dịch từ nguyên bản Hán văn cổ: 资治通鉴
T.3. - 617tr.
Tóm tắt: Ghi lại giai đoạn lịch sử Trung Quốc dưới thời nhà Hán cai trị như: Hán Ai
đế, Hán Thành đế, Hán Nguyên đế, Hán Bình đế, Hán Chương đế, Hán Minh đế... cho đến
thời kỳ nhà Đông Hán bị suy tàn.
+ Môn loại: 931 / T550TR
- Phòng Đọc: DL 18353
266/. Tư trị thông giám / Tư Mã Quang chủ biên, Phạm Tổ Vũ, Lưu Thứ, Lưu Ban;
Bùi Thông dịch; Nguyễn Đức Vịnh hiệu đính. - H. : Văn học, 2019. - 24cm
Dịch từ nguyên bản Hán văn cổ: 资治通鉴
T.4. - 632tr.
Tóm tắt: Ghi lại giai đoạn lịch sử Trung Quốc dưới thời nhà Hán cai trị như: Hán Ai
đế, Hán Thành đế, Hán Nguyên đế, Hán Bình đế, Hán Chương đế, Hán Minh đế... cho đến
thời kỳ nhà Đông Hán bị suy tàn.
+ Môn loại: 931 / T550TR
- Phòng Đọc: DL 18354
267/. AFFONCO, DENISE. Thoát khỏi đại ngục Khmer đỏ: Sách tham khảo / Denise
Affonco; Trần Quang Hiếu biên dịch; Lê Mạnh Linh hiệu đính. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 248tr.; 21cm
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện có thật của tác giả Denise Affonco - một nạn nhân
của chế độ Khmer đỏ, kể lại chi tiết, chân thực về một giai đoạn đặc biệt và phi thường
của cuộc đời mình, những mất mát và khổ đau mà bà đã trải qua trong những năm bị đày
ải dưới sự kìm kẹp của Khmer đỏ cũng như trong thời gian 11 tháng sau khi bộ đội Việt
Nam vào giải phóng nhân dân Campuchia.
+ Môn loại: 959.604 / TH411KH
- Phòng Đọc: DV 57575
- Phòng Mượn: MG 9996-9997
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268/. NGÔ THỊ LAN. Gạch và ngói thế kỷ XV - XVIII ở Bắc Việt Nam = Bricks and
tiles of the 15th - 18th centuries in Northern Vietnam / Ngô Thị Lan. - H. : Thế giới, 2019.
398tr.; 24cm
Tóm tắt: Nghiên cứu tình hình xây dựng và vật liệu xây dựng thế kỷ XV - XVIII ở
Bắc Việt Nam; gạch và ngói thế kỷ XV - XVIII ở Bắc Việt Nam qua nguồn tư liệu khảo
cổ học; đặc trưng và truyền thống sản xuất gạch ngói Việt Nam và những giá trị lịch sử văn hoá gạch ngói thế kỷ XV-XVIII.
+ Môn loại: 959.7027 / G102V
- Phòng Mượn: MG 10051
269/. Phong cách lãnh đạo, quản lý Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn / Lý
Việt Quang, Trần Thị Hợi chủ biên, Nguyễn Xuân Trung.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự
thật, 2019. - 175tr.; 21cm
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về phong cách lãnh đạo, quản lý Hồ Chí
Minh. Nội dung, giá trị lý luận và thực tiễn của phong cách lãnh đạo, quản lý Hồ Chí Minh.
+ Môn loại: 959.704092 / PH431C
- Phòng Đọc: DV 57574
- Phòng Mượn: MG 9994-9995
270/. DADIS, GREGORY A.. Rút quân - Nhìn lại những năm cuối cùng của Mỹ tại
Việt Nam: Sách tham khảo / Gregory A. Dadis; Lê Đức Hạnh dịch. - H. : Chính trị Quốc
gia - Sự thật, 2019. - 531tr.; 24cm
Tóm tắt: Tác phẩm mang tính đột phá và kể lại câu chuyện hoàn toàn khác về chiến
tranh ở Việt Nam, trong đó Nhà sử học nổi tiếng Gregory A. Dadis đã bác bỏ những lầm
tưởng về tình hình Việt Nam lúc đó. Ông đã lập luận đầy thuyết phục rằng, toàn bộ nỗ lực
của Mỹ ở Việt Nam là không hề có khả năng đảo ngược chiều hướng đi xuống của cuộc
xung đột phức tạp và việc rút quân của Mỹ ở Việt Nam là một tất yếu.
+ Môn loại: 959.7043 / R565QU
- Phòng Đọc: DL 18350
- Phòng Mượn: MG 10082
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