THƯ MỤC TÀI LIỆU ĐỊA CHÍ 2020-2021

Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ

300. KHOA HỌC XÃ HỘI:
1/. Người tốt việc tốt / Hoàng Phương, Quốc Thái, Thanh Thy.... - Cần Thơ : Hội
đồng Thi đua - Khen thưởng, 2020. - 21cm
ĐTTS ghi: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Cần Thơ
T.15. - 122tr.
Tóm tắt: Sách giới thiệu phản ánh khá rõ nét các gương điển hình, nhân tố mới ớ
các quận, huyện trong thành phố, trên các lĩnh vực của đời sống.
+ Môn loại: 302 / NG558T
- Phòng Địa chí: DC 2878-2880
- Phòng Đọc: DV 59177
- Phòng Mượn: MA 23708-23710
2/. Công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc Khmer ở Cần Thơ hiện nay / Trần
Việt Trường, Nguyễn Ngọc Quy chủ biên, Lý Hùng.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật,
2019. - 358tr.; 27cm
ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ
Tóm tắt: Gồm các bài viết về quan điểm, đường lối của Đảng và lý luận chung về
công tác tuyên truyền, kinh nghiệm công tác tuyên truyền trong đồng bào Khmer ở Tây
Nam Bộ và công tác tuyên truyền trong đồng bào Khmer ở Cần Thơ hiện nay.
+ Môn loại: 303.30959793 / C455T
- Phòng Địa chí: DC 2893
3/. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong đồng bào Khmer ở Cần Thơ
hiện nay : Tài liệu song ngữ Việt - Khmer, dùng cho đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền
viên các cấp / Trần Việt Trường, Nguyễn Ngọc Quy chủ biên; Thượng toạ Lý Hùng,
Nguyễn Ngọc Tâm,... biên soạn. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 247tr.; 24cm
Tóm tắt: Gồm các chương: Lý luận chung về công tác tuyên truyền; Kinh nghiệm
công tác tuyên truyền trong đồng bào khmer ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay; Thực
trạng công tác tuyên truyền trong đồng bào Khmer ở Cần Thơ...
+ Môn loại: 303.30959793 / N120C
- Phòng Địa chí: DC 2936-2937
4/. Thành phố Cần Thơ : Dân số và phát triển : Tài liệu Hội thảo khoa học / Ban
Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ, Sở Y tế thành phố Cần Thơ. - Cần Thơ : Ban Tuyên giáo
Thành uỷ Cần Thơ, 2018. - 243tr.; 29cm
Tóm tắt: Gồm 28 bài tham luận từ các chuyên gia, nhà quản lý, các đoàn thể và cán
bộ trực tiếp thực hiện công tác dân số trên địa bàn thành phố Cần Thơ trao đổi khá đầy đủ
và sâu sắc các vấn đề liên quan đến dân số, công tác dân số.
+ Môn loại: 304.60959793 / TH107PH
- Phòng Địa chí: DC 2897
5/. Thành phố Cần Thơ : Dân số và phát triển : Kỷ yếu Hội thảo khoa học / Ban
Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ, Sở Y tế thành phố Cần Thơ. - Cần Thơ : Ban Tuyên giáo
Thành uỷ Cần Thơ, 2018. - 245tr.; 29cm
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Tóm tắt: Gồm 28 bài tham luận từ các chuyên gia, nhà quản lý, các đoàn thể và cán
bộ trực tiếp thực hiện công tác dân số trên địa bàn thành phố Cần Thơ trao đổi khá đầy đủ
và sâu sắc các vấn đề liên quan đến dân số, công tác dân số.
+ Môn loại: 304.60959793 / TH107PH
- Phòng Địa chí: DC 2898
6/. Thành phố Cần Thơ - Văn minh đô thị sông nước : Kỷ yếu Hội thảo khoa học /
Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ. - Cần Thơ : Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ, 2017.
189tr.; 29cm
Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận phản ánh về văn hoá, văn minh sông nước đồng
bằng sông Cửu Long, văn minh đô thị sông nước Cần Thơ, quảng bá, du lịch Chợ nổi Cái
Răng và một số giải pháp phát triển du lịch thành phố Cần Thơ trở thành ngành kinh tế
mũi nhọn, phát triển du lịch bền vững gắn liền với văn hoá bản địa, tạo việc làm cho người
dân địa phương tại thành phố Cần Thơ.
+ Môn loại: 306.0959793 / TH107PH
- Phòng Địa chí: DC 2896
7/. SETSUKO SHIBUYA. Sống với biến động : Thay đổi xã hội và gia đình Việt ở
nông thôn Đồng bằng Sông Cửu Long / Setsuko Shibuya; Lê Việt Dũng...dịch. - Cần Thơ:
Đại học Cần Thơ, 2016. - 206tr.; 24cm
Tên sách tiếng Anh: Living with uncertainty : Social change and the Vietnamese
family in the rural Mekong delta
Tóm tắt: Nghiên cứu khảo sát những yếu tố xã hội, kinh tế và chính trị có ảnh hưởng
đến người nông dân ở Đồng bằng Sông Cửu Long, đặc biệt tập trung vào đời sống của gia
đình. Trình bày bức tranh mới và khác biệt về hiện trạng của gia đình Việt Nam trước
những thay đổi nhanh chóng của xã hội.
+ Môn loại: 306.8509597 / S455V
- Phòng Địa chí: DC 2823-2825
- Phòng Đọc: DL 18224
- Phòng Mượn: MA 22069-22071
8/. Sổ Vàng tri ân tổ chức, cá nhân chung tay xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011
- 2015 và giai đoạn 2016 - 2020 / Huyện uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQVN huyện Cờ
Đỏ. - Cần Thơ : Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Cờ Đỏ, 2020. - 160tr. : 20tr. ảnh màu;
30cm
Tóm tắt: Giới thiệu các tổ chức, đơn vị, cá nhân của huyện Cờ Đỏ chung tay xây
dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020 được ghi danh vào
Sổ Vàng.
+ Môn loại: 307.720959793 / S450V
- Phòng Địa chí: DC 2870
310. SƯU TẬP THỐNG KÊ TỔNG QUÁT:

9/. Niên giám thống kê 2019 = Statistical yearbook of Vietnam 2019. - H. : Thống
kê, 2020. - 1034tr.; 25cm
ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê
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Tóm tắt: Bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát những nét
chính về kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương như: Về đơn vị
hành chính, dân số, lao động, tài chính, đầu tư, các ngành kinh tế, giáo dục, y tế, mức sống
của Việt Nam năm 2019. Ngoài ra còn có số liệu thống kê của các nước và vùng lãnh thổ
trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu và so
sánh quốc tế.
+ Môn loại: 315.97 / N305GI
- Phòng Địa chí: DC 2846
- Phòng Mượn: MA 23058-23059
- Phòng Tra cứu: TC 4516-4517
10/. Niên giám thống kê thành phố Cần Thơ 2019 = Cantho city Satistical yearbook
2019. - H. : Thống kê, 2020. - 563tr. : Biểu đồ; 26cm
ĐTTS ghi : Cục thống kê Tp. Cần Thơ
Tóm tắt: Tập hợp số liệu thống kê về: Đơn vị hành chính; đất đai và khí hậu; dân số
- lao động; tài khoản quốc gia, ngân sách nhà nước và bảo hiểm; đầu tư - xây dựng; doanh
nghiệp, hợp tác xã và cơ sở kinh doanh cá thể; nông lâm nghiệp, thuỷ sản; công nghiệp;
thương mại và du lịch; chỉ số giá; vận tải, bưu chính viễn thông; giáo dục, đào tạo và khoa
học, công nghê; y tế, thể thao, mức sống dân cư, trật tự, an toàn xã hội, tư pháp và môi
trường của thành phố Cần Thơ năm 2019.
+ Môn loại: 315.9793 / N305GI
- Phòng Địa chí: DC 2844-2845
11/. Niên giám thống kê thành phố Cần Thơ 2020 = Cantho city Satistical yearbook
2020. - H. : Thống kê, 2021. - 563tr. : Biểu đồ; 26cm
ĐTTS ghi: Cục thống kê Tp. Cần Thơ
Tóm tắt: Tập hợp số liệu thống kê về: Đơn vị hành chính; Đất đai và khí hậu; Dân
số - lao động; Tài khoản quốc gia, ngân sách nhà nước và bảo hiểm; Đầu tư - xây dựng;
Doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở kinh doanh cá thể; Nông lâm nghiệp, thuỷ sản; Công
nghiệp; Thương mại và du lịch; Chỉ số giá; Vận tải, bưu chính viễn thông; Giáo dục, đào
tạo và khoa học, công nghê; Y tế, thể thao, mức sống dân cư, trật tự, an toàn xã hội, tư
pháp và môi trường của thành phố Cần Thơ năm 2020.
+ Môn loại: 315.9793 / N305GI
- Phòng Địa chí: DC 2938
- Phòng Tra cứu: TC 4618
12/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 1 năm 2020 / Cục
Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2020. - 28tr.; 29cm
Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 1 năm 2020 về: Công nghiệp,
nông lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính tín dụng, văn hoá xã hội.
+ Môn loại: 315.9793 / T312H
- Phòng Địa chí: DC 2904
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13/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 2 năm 2020 / Cục
Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2020. - 28tr.; 29cm
Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 2 năm 2020 về: Công nghiệp,
nông lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính tín dụng, văn hoá xã hội.
+ Môn loại: 315.9793 / T312H
- Phòng Địa chí: DC 2905
14/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 3 năm 2020 / Cục
Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2020. - 28tr.; 29cm
Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 3 năm 2020 về: Công nghiệp,
nông lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính tín dụng, văn hoá xã hội.
+ Môn loại: 315.9793 / T312H
- Phòng Địa chí: DC 2906
15/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 4 năm 2020 / Cục
Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2020. - 28tr.; 29cm
Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 4 năm 2020 về: Công nghiệp,
nông lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính tín dụng, văn hoá xã hội.
+ Môn loại: 315.9793 / T312H
- Phòng Địa chí: DC 2907
16/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 5 năm 2020 / Cục
Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2020. - 28tr.; 29cm
Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 5 năm 2020 về: Công nghiệp,
nông lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính tín dụng, văn hoá xã hội.
+ Môn loại: 315.9793 / T312H
- Phòng Địa chí: DC 2908
17/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 6 năm 2020 / Cục
Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2020. - 28tr.; 29cm
Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 6 năm 2020 về: Công nghiệp,
nông lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính tín dụng, văn hoá xã hội.
+ Môn loại: 315.9793 / T312H
- Phòng Địa chí: DC 2909
18/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 7 năm 2020 / Cục
Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2020. - 28tr.; 29cm
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Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 7 năm 2020 về: Công nghiệp,
nông lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính tín dụng, văn hoá xã hội.
+ Môn loại: 315.9793 / T312H
- Phòng Địa chí: DC 2910
19/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 8 năm 2020 / Cục
Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2020. - 28tr.; 29cm
Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 8 năm 2020 về: Công nghiệp,
nông lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính tín dụng, văn hoá xã hội.
+ Môn loại: 315.9793 / T312H
- Phòng Địa chí: DC 2911
20/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 9 năm 2020 / Cục
Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2020. - 28tr.; 29cm
Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 9 năm 2020 về: Công nghiệp,
nông lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính tín dụng, văn hoá xã hội.
+ Môn loại: 315.9793 / T312H
- Phòng Địa chí: DC 2912
21/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 10 năm 2020 / Cục
Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2020. - 28tr.; 29cm
Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 10 năm 2020 về: Công nghiệp,
nông lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính tín dụng, văn hoá xã hội.
+ Môn loại: 315.9793 / T312H
- Phòng Địa chí: DC 2913
22/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 11 năm 2020 / Cục
Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2020. - 28tr.; 29cm
Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 11 năm 2020 về: Công nghiệp,
nông lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính tín dụng, văn hoá xã hội.
+ Môn loại: 315.9793 / T312H
- Phòng Địa chí: DC 2914
23/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 12 năm 2020 / Cục
Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2020. - 28tr.; 29cm
Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 12 năm 2020 về: Công nghiệp,
nông lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính tín dụng, văn hoá xã hội.
+ Môn loại: 315.9793 / T312H
-5-

THƯ MỤC TÀI LIỆU ĐỊA CHÍ 2020-2021

Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ

- Phòng Địa chí: DC 2915
24/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 1 năm 2021 / Cục
Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2021. - 25tr.; 29cm
Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 1 năm 2021 về: Công nghiệp,
nông lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính tín dụng, văn hoá xã hội.
+ Môn loại: 315.9793 / T312H
- Phòng Địa chí: DC 2939
25/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 2 năm 2021 / Cục
Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2021. - 25tr.; 29cm
Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 2 năm 2021 về: Công nghiệp,
nông lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính tín dụng, văn hoá xã hội.
+ Môn loại: 315.9793 / T312H
- Phòng Địa chí: DC 2940
26/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 3 năm 2021 / Cục
Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2021. - 32tr.; 29cm
Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 3 năm 2021 về: Công nghiệp,
nông lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính tín dụng, văn hoá xã hội.
+ Môn loại: 315.9793 / T312H
- Phòng Địa chí: DC 2941
27/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 4 năm 2021 / Cục
Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2021. - 32tr.; 30cm
Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 4 năm 2021 về: Công nghiệp,
nông lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính tín dụng, văn hoá xã hội.
+ Môn loại: 315.9793 / T312H
- Phòng Địa chí: DC 2942
28/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 5 năm 2021 / Cục
Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2021. - 28tr.; 30cm
Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 5 năm 2021 về: Công nghiệp,
nông lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính tín dụng, văn hoá xã hội.
+ Môn loại: 315.9793 / T312H
- Phòng Địa chí: DC 2943
29/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 6 năm 2021 / Cục
Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2021. - 28tr.; 36cm
-6-

THƯ MỤC TÀI LIỆU ĐỊA CHÍ 2020-2021

Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 6 năm 2021 về: Công nghiệp,
nông lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính tín dụng, văn hoá xã hội.
+ Môn loại: 315.9793 / T312H
- Phòng Địa chí: DC 2944
30/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 7 năm 2021 / Cục
Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2021. - 28tr.; 32cm
Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 7 năm 2021 về: Công nghiệp,
nông lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính tín dụng, văn hoá xã hội.
+ Môn loại: 315.9793 / T312H
- Phòng Địa chí: DC 2945
31/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 8 năm 2021 / Cục
Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2021. - 32tr.; 32cm
Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 8 năm 2021 về: Công nghiệp,
nông lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính tín dụng, văn hoá xã hội.
+ Môn loại: 315.9793 / T312H
- Phòng Địa chí: DC 2946
32/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 9 năm 2021 / Cục
Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2021. - 32tr.; 36cm
Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 9 năm 2021 về: Công nghiệp,
nông lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính tín dụng, văn hoá xã hội.
+ Môn loại: 315.9793 / T312H
- Phòng Địa chí: DC 2947
33/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 10 năm 2021 / Cục
Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2021. - 30tr.; 36cm
Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 10 năm 2021 về: Công nghiệp,
nông lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính tín dụng, văn hoá xã hội.
+ Môn loại: 315.9793 / T312H
- Phòng Địa chí: DC 2948
34/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 11 năm 2021 / Cục
Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2021. - 32tr.; 36cm
Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 11 năm 2021 về: Công nghiệp,
nông lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính tín dụng, văn hoá xã hội.
+ Môn loại: 315.9793 / T312H
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- Phòng Địa chí: DC 2949
35/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 12 năm 2021 / Cục
Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2021. - 38tr.; 36cm
Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 12 năm 2021 về: Công nghiệp,
nông lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính tín dụng, văn hoá xã hội.
+ Môn loại: 315.9793 / T312H
- Phòng Địa chí: DC 2950
320. CHÍNH TRỊ HỌC:
36/. Trường Chính trị thành phố Cần Thơ 62 năm hình thành và phát triển 1945 2007 / Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Trường Chính trị. - Cần Thơ : Trường Chính
trị, 2008. - 164tr.; 22cm
ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Trường Chính trị
Tóm tắt: Trường Đảng tỉnh Cần Thơ trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp (19451954), thời kỳ kháng chiến chống Mỹ (1956-30/4/1975), sự hình thành và hoạt động của
trường Đảng tỉnh Cần Thơ trong giai đoạn cách mạng mới (3/1976-8/1993), trường đào
tạo bồi dưỡng cán bộ tỉnh Cần Thơ (1993-2003), trường trước yêu cầu nhiệm vụ mới
(2004- 2007).
+ Môn loại: 320.071 / TR561CH
- Phòng Địa chí: DC 2890
37/. Học viện Chính trị khu vực IV - 10 năm xây dựng và phát triển (2006-2016) /
Tổng biên tập: Dương Trung Ý; Biên tập nội dung: Nguyễn Thị Hương Giang, Phạm Thị
Đào Trâm. - H. : Lý luận chính trị, 2016. - 120tr. : Ảnh; 19x19cm
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát lịch sử xây dựng và phát triển 10 năm qua (2006 2016) của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực IV cũng như những thành
quả đạt được của quá trình vượt qua khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt
nhiệm vụ chính trị được giao.
+ Môn loại: 320.071 / H419V
- Phòng Địa chí: DC 2920
38/. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo Việt Nam trên địa
bàn thành phố Cần Thơ năm 2019 : Tài liệu Hội thảo khoa học / Ban Tuyên giáo Thành
uỷ Cần Thơ, Nhà máy X55 Hải Quân, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. - Cần Thơ : Ban
Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ, 2019. - 191tr.; 29cm
Tóm tắt: Gồm 2 phần: Phần 1: Những vấn đề lý luận chung. Phần 2: Thực trạng và
giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo Việt Nam trên dịa bàn thành
phố Cần Thơ.
+ Môn loại: 320.10959793 / GI-103PH
- Phòng Địa chí: DC 2899
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39/. Văn kiện Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ lần thứ
IX nhiệm kỳ 2012 - 2017. - Cần Thơ : Thành Đoàn thành phố Cần Thơ, 2012. - 66tr.;
19cm
ĐTTS ghi: Ban tuyên giáo Thành đoàn Cần Thơ
Tóm tắt: Tập hợp những bài viết nói về các hoạt động chào mừng đại hội đại biểu
đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tp. Cần Thơ lần thứ 9 nhiệm kỳ 2012 - 2017, Đại hội Đoàn
toàn quốc lần thứ X và những tấm gương tiêu biểu của tuổi trẻ Tây Đô.
+ Môn loại: 324.2597 / V115K
- Phòng Địa chí: DC 2856
40/. Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên thuộc cấp
uỷ quận, huyện và đảng uỷ trực thuộc Thành uỷ Cần Thơ : Lưu hành nội bộ / Ban Tuyên
giáo Thành uỷ, Trường Chính trị thành phố Cần Thơ. - Cần Thơ : Ban Tuyên giáo Thành
uỷ Cần Thơ, 2017. - 176tr.; 29cm
Tóm tắt: Gồm các bài tham luận trong hội thảo nhằm đánh giá lại tình hình giáo dục
lý luận chính trị thời gian vừa qua, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất giải pháp
nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong thời gian tới.
+ Môn loại: 324.2597071 / N122C
- Phòng Địa chí: DC 2902
41/. Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên thuộc cấp
uỷ quận, huyện và đảng uỷ trực thuộc Thành uỷ Cần Thơ : Lưu hành nội bộ / Ban Tuyên
giáo Thành uỷ, Trường Chính trị thành phố Cần Thơ. - Cần Thơ : Ban Tuyên giáo Thành
uỷ Cần Thơ, 2017. - 166tr.; 29cm
Tóm tắt: Tài liệu trong hội thảo nhằm đánh giá lại tình hình giáo dục lý luận chính
trị thời gian vừa qua, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nâng cao chất
lượng giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong thời gian tới.
+ Môn loại: 324.2597071 / N122C
- Phòng Địa chí: DC 2901
42/. Lịch sử ngành Tuyên huấn tỉnh Cần Thơ (1929 - 2000). - Cần Thơ : Ban Tuyên
giáo Tỉnh uỷ Cần Thơ, 2002. - 197tr.; 21cm
Tóm tắt: Về vị trí, địa lý tỉnh Cần Thơ và công tác tuyên huấn tỉnh Cần Thơ qua các
thời kỳ: Trước và sau khi có Đảng lãnh đạo, trong thời kỳ kháng chiến chống Thực dân
Pháp, trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc.
+ Môn loại: 324.2597075 / L302S
- Phòng Địa chí: DC 2872
43/. Lịch sử Tuyên giáo Cần Thơ (1929 - 2020) : Sơ thảo, lưu hành nội bộ / Nguyễn
Thị Thanh Vân, Trần Hữu Nghĩa biên soạn. - Cần Thơ : Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần
Thơ, 2020. - 440tr. : 70tr. ảnh màu; 22cm
Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử Tuyên giáo Cần Thơ qua những chặng đường: Tuyên
huấn Cần Thơ trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược
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(1929 - 1976); Tuyên huấn, Tuyên giáo Cần Thơ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (1976 - 2020).
+ Môn loại: 324.2597075 / L302S
- Phòng Địa chí: DC 2868-2869
- Phòng Đọc: DL 19090
- Phòng Mượn: MH 11824-11826
44/. ĐẶNG VĂN TOẠ. Lịch sử công tác Đảng, công tác chính trị lực lượng vũ trang
thành phố Cần Thơ (1945 - 2015) / Biên soạn: Đặng Văn Toạ, Nguyễn Hoàng Thịnh. H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 585tr. : Ảnh, bảng; 21cm
ĐTTS ghi: Đảng uỷ - Bộ chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ
Tóm tắt: Khái quát về vùng đất, con người và truyền thống cách mạng thành phố
Cần Thơ. Giới thiệu về công tác Đảng, công tác chính trị của lực lượng vũ trang thành
phố Cần Thơ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954); Trong cuộc
kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975); Những năm đầu miền Nam hoàn toàn giải
phóng (1975-1976); Lực lượng vũ trang tỉnh Hậu Giang chiến đấu ở biên giới Tây Nam
và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia (1976-1991); Thành phố Cần Thơ trong thời kì đổi
mới (1992-2015).
+ Môn loại: 324.2597075 / L302S
- Phòng Địa chí: DC 2928
45/. Lịch sử Đảng bộ thành phố Cần Thơ / Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần
Thơ. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 4 tập; 22cm
ĐTTS ghi: Đảng Cộng Sản Việt Nam. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ
T.1 : 1929 - 1945. - 157tr.
Tóm tắt: Ghi lại những trang sử hào hùng của Đảng bộ và nhân dân thành phố Cần
Thơ từ khi có ánh sáng của cách mạng soi đường năm 1929 đến thắng lợi vinh quang của
cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8/1945.
+ Môn loại: 324.25970751 / L302S
- Phòng Địa chí: DC 2881-2883
- Phòng Đọc: DL 19291
- Phòng Mượn: MH 11963-11965
46/. Lịch sử Đảng bộ thành phố Cần Thơ / Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần
Thơ. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 4 tập; 22cm
ĐTTS ghi: Đảng Cộng Sản Việt Nam. Ban Chấp hành Đảng Bộ thành phố Cần Thơ
T.2 : 1945 - 1954. - 157tr.
Tóm tắt: Ghi lại những trang sử hào hùng của nhân dân dân thành phố Cần Thơ
trong giai đoạn 1945-1954.
+ Môn loại: 324.25970752 / L302S
- Phòng Địa chí: DC 2884-2886
- Phòng Đọc: DL 19292
- Phòng Mượn: MH 11966-11968
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47/. Lịch sử Đảng bộ thành phố Cần Thơ / Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần
Thơ. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 4 tập; 22cm
ĐTTS ghi: Đảng Cộng Sản Việt Nam. Ban Chấp hành Đảng Bộ thành phố Cần Thơ
T.3 : 1954 - 1975. - 482tr.
Tóm tắt: Ghi lại những trang sử vẻ vang, hào hùng của Đảng bộ và nhân dân thành
phố Cần Thơ trong suốt chặng đường đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lựợc từ năm 1954
đến mốc son lịch sử chói lọi - Đại thắng mùa Xuân 1975.
+ Môn loại: 324.25970753 / L302S
- Phòng Địa chí: DC 2887-2889
- Phòng Đọc: DL 19293
- Phòng Mượn: MH 11969-11971
48/. Lịch sử Đảng bộ quận Cái Răng (1975 - 2015) / Ban Chấp hành Đảng bộ quận
Cái Răng. - Cần Thơ : Ban chấp hành Đảng bộ quận Cái Răng, 2020. - 484tr.; 22cm
Tóm tắt: Gồm các chương: Huyện Châu Thành khắc phục hậu quả chiến tranh, cải
tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội (30/4/1975 - 1985); Huyện Châu Thành thời kỳ đổi mới
và phát triển (1986 -2003); Quận Cái Răng đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và
hội nhập (02/01/2004 - 2015).
+ Môn loại: 324.25970754 / L302S
- Phòng Địa chí: DC 2859-2860
49/. NGUYỄN VĂN THUẬN. Lịch sử Đảng bộ Công an thành phố Cần Thơ (1975
- 2015) / Nguyễn Văn Thuận, Lương Văn Bền, Trần Văn Dương,... - H. : Công an nhân
dân, 2020. - 389tr.; 22cm
ĐTTS ghi: Thành uỷ Cần Thơ. Đảng Bộ Công an thành phố Cần Thơ
Tóm tắt: Trình bày 5 chương: Đảng bộ Ty công an lãnh đạo công tác bảo đảm an
ninh, trật tự những năm đầu sau giải phóng (1975 - 1979); Đảng bộ công an tỉnh Hậu
Giang củng cố tổ chức,..(1980 - 1985); Đảng bộ công an tỉnh Hậu Giang lãnh đạo đổi mới
toàn diện công tác công an phục vụ đắc lực sự nghiệp đổi mới... (1986 -1991); Đảng bộ
công an tỉnh Cần Thơ lãnh đạo công tác đấu tranh chống "diễn biến hoà bình" của các thế
lực thù địch... (1992 - 2003); Đảng bộ công an thành phố Cần Thơ kiện toàn bộ máy tổ
chức... (2004 - 2015).
+ Môn loại: 324.25970754 / L302S
- Phòng Địa chí: DC 2861-2862
50/. Lịch sử Đảng bộ quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ / Lâm Trọng Thắng,
Nguyễn Thị Ly Ly, Nguyễn Văn Kỳ.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 22cm
ĐTTS ghi: Đảng bộ thành phố Cần Thơ. Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ninh Kiều
T.2 : 1975 - 2015. - 229tr.
Tóm tắt: Khái quát và hệ thống hoá tiến trình lịch sử 40 năm của Đảng bộ thành phố
Cần Thơ và quận Ninh Kiều kể từ ngày 01/5/1975 đến ngày 31/12/2015 (thành phố Cần
Thơ 28 năm và quận Ninh Kiều 12 năm) với nhiều thay đổi, biến động.
+ Môn loại: 324.25970754 / L302S
- Phòng Địa chí: DC 2863-2865
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51/. 75 năm hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội Cần Thơ (6/1/1946 - 6/1/2021) /
Nguyễn Thanh Xuân, Nguyễn Thanh Phương, Trần văn Đạt, Lê Quốc Trung,....- Cần Thơ:
Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, 2021. - 324tr.; 29cm
ĐTTS ghi: Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đoàn đại biểu Quốc
hội thành phố Cần Thơ
Tóm tắt: Trình bày sự ra dời của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và
đoàn đại biểu quốc hội. Hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Cần Thơ giai đoạn
(1946-1976). Hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Hậu Giang giai đoạn (19761992). Hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Cần Thơ, thành phố Cần Thơ giai đoạn
1992 đến nay.
+ Môn loại: 328.59793 / B112M
- Phòng Địa chí: DC 2918-2919
52/. 75 năm hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội Cần Thơ (6/1/1946 - 6/1/2021) /
Nguyễn Thanh Xuân, Nguyễn Thanh Phương, Trần văn Đạt, Lê Quốc Trung,.... - Cần
Thơ: Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, 2021. - 324tr.; 29cm
ĐTTS ghi: Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đoàn đại biểu Quốc
hội thành phố Cần Thơ
Tóm tắt: Trình bày sự ra dời của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và
đoàn đại biểu quốc hội. Hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Cần Thơ giai đoạn
(1946-1976). Hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Hậu Giang giai đoạn (19761992). Hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Cần Thơ, thành phố Cần Thơ giai đoạn
1992 đến nay.
+ Môn loại: 328.59793 / B112M
- Phòng Địa chí: DC 2929-2930
330. KINH TẾ HỌC:
53/. Cần Thơ - Tiềm năng và cơ hội đầu tư = Can Tho - Potentials and investment
opportunities. - H. : Thông tấn, 2010. - 63tr. : Ảnh; 29cm
ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ
Tóm tắt: Trình bày về tiềm năng, lợi thế, cơ hội đầu tư và định hướng phát triển kinh
tế - xã hội đến năm 2020 của thành phố Cần Thơ. Chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư
và một số ngành nghề thuộc các lĩnh vực ưu tiên đầu tư của thành phố và danh mục dự án
trọng điểm kêu gọi đầu tư đến năm 2020.
+ Môn loại: 330.959793 / C121TH
- Phòng Địa chí: DC 2842
54/. Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn Cần
Thơ (1975 - 2003) : Sơ thảo / Liên đoàn lao động Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Liên đoàn
Lao động, 2007. - 248tr.; 21cm
Tóm tắt: Phong trào công nhân viên chức và công đoàn Cần Thơ trong năm đầu giải
phóng (30/4/1975-3/1976), phong trào công nhân viên chức và công đoàn Hậu Giang
(3/1976-2/1992), phong trào công nhân viên chức lao động và công đoàn tỉnh Cần Thơ
tiếp tục công cuộc đổi mới; đẩy mạnh CNH,HĐH (4/1992-12/2003).
+ Môn loại: 331.880959793 / L302S
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- Phòng Địa chí: DC 2871
55/. Tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong phát triển kinh tế - xã hội
thành phố Cần Thơ : Kỷ yếu Hội thảo khoa học / Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ, Hội
KHXH&NV Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ, 2019. - 274tr.;
29cm
Tóm tắt: Gồm 28 bài tham luận từ những nhà khoa học thuộc liên hiệp cá hội khoa
học- kĩ thuật; Hội Khoa học, Xã hội và nhân văn; chuyên gia các ngành, đoàn thể thành
phố. Tập trung nghiên cứu, hệ thống về CMCN 4.0, những quan điểm, chủ trương của
Đảng và Nhà nước, xây dựng thành phố thông minh; cách tiếp cận, tận dụng có hiệu quả
CMCN 4.0 trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, đào tạo nguồn nhân lực.
+ Môn loại: 338.0959793 / T307C
- Phòng Địa chí: DC 2900
56/. Hội nghị lần thứ ba về Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng
với biến đổi khí hậu = Third conference on climate reilient and sustainable devepment of
Mekong river delta of Viet Nam / Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ. - Cần Thơ : Uỷ
ban nhân dân Tp. Cần Thơ, 2021. - 106tr.; 30cm
Tóm tắt: Nội dung gồm chương trình hội nghị lần thứ 3 về phát triển bền vững
ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu. Các báo tình hình thực hiện nghị quyết số 120/NQCP trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, báo cáo về phát triển hạ tầng giao
thông, báo cáo về quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị, nông thôn, sắp xếp bố trí
lại dân cư...
+ Môn loại: 338.1095978 / H452NGH
- Phòng Địa chí: DC 2931
57/. Phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với sự biến đổi khí hậu : Kỷ yếu Hội
nghị khoa học / Nguyễn Minh Thuỷ, Lê Mỹ Hồng, Phan Thị Thanh Quế.... - Tp. Hồ Chí
Minh : Nông nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 2010. - 29cm
ĐTTS ghi : Trường đại học Cần Thơ
Phần 2 : Khoa học đất, Môi trường, Tài nguyên đất đai, Bảo vệ thực vật, Công nghệ
sau thu hoạch, Công nghệ thực phẩm. - 305tr.
Tóm tắt: Tài liệu nói về những công nghệ, quy trình sản xuất sản phẩm, ảnh hưởng
của điều kiện môi trường đến khả năng sản xuất sản phẩm; Ảnh hưởng của môi trường
đất lên năng suất thu hoạch cây trồng, đặc điểm khí hậu thổ nhưỡng ở khu vực đồng bằng
Sông Cửu Long...
+ Môn loại: 338.1095978 / PH110TR
- Phòng Địa chí: DC 2838
58/. NGUYỄN TRỌNG NHÂN. Bảo tồn và khai thác chợ nổi phục vụ du lịch ở
Đồng bằng sông Cửu Long / Nguyễn Trọng Nhân. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2020. 188tr. : Minh hoạ; 24cm
Tóm tắt: Tổng quan tình hình nghiên cứu về chợ nổi; quy trình và phương pháp
nghiên cứu; lý thuyết về chợ nổi; thực tiễn và kinh nghiệm phát triển chợ nổi tại Thái Lan;
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tiềm năng du lịch từ các chợ nổi Việt Nam... nhằm bảo tồn và khai thác hiệu quả chợ nổi
phục vụ du lịch ở Đồng bằng Sông Cửu Long.
+ Môn loại: 338.4095978 / B108T
- Phòng Địa chí: DC 2835-2836
- Phòng Đọc: DL 18770
- Phòng Mượn: MA 22997-22998
59/. Đồng bằng sông Cửu Long - Tiềm năng và triển vọng. - [Kđ.] : [Knxb.], [Kn.].
- 602tr.; 29cm
Tài liệu photocopy
Tóm tắt: Tài liệu bao gồm bản đồ và các bài viết nghiên cứu về tiềm năng và triển
vọng phát triển kinh tế của các tỉnh thành thuộc Đồng bằng sông Cửu Long về phát triển
kinh tế.
+ Môn loại: 338.95978 / Đ455B
- Phòng Địa chí: DC 2837
60/. Cần Thơ - Cơ hội giao thương / Công ty Cổ phần Sách - Niên giám Việt Nam. H. : Thế giới, 2005. - 21cm. - (Chuyện kinh doanh)
Tập 1. - 203tr.
Tóm tắt: Sách khắc hoạ chân dung của những doanh nghiệp vừa và nhỏ, những
thương gia, đồng thời khẳng định vai trò của họ trong sự nghiệp phát triển kinh tế đồng
bằng, giới thiệu những "viên đá lát nền" trong kinh doanh, những câu chuyện, kinh
nghiệm, khát vọng làm giàu của người nông dân đồng bằng Nam Bộ.
+ Môn loại: 338.959793 / C105TH
- Phòng Địa chí: DC 2855
61/. Cần Thơ 35 năm phát triển & hội nhập (1975-2010) / Tô Minh Giới, Bùi Ngọc
Vỵ, Trần Ngọc Châu.... - Cần Thơ : Tổng hợp, 2010. - 276tr.; 27cm
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về thành phố Cần Thơ, Cần Thơ 35 năm phát triển và
hội nhập, phương hướng mục tiêu phát triển các dự án kêu gọi đầu tư đến năm 2020,
những sự kiện nổi bật giai đoạn 2004-2010 và giới thiệu một số doanh nghiệp trên địa bàn
Tp. Cần Thơ..
+ Môn loại: 338.95793 / C121TH
- Phòng Địa chí: DC 2892
62/. Hội thảo Phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Cần Thơ trên cơ sở phát
triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn bền vững : Tháng 05-2001. - Cần Thơ : Uỷ ban
nhân dân tỉnh Cần Thơ, 2001. - 250tr.; 29cm
Tóm tắt: Tài liệu hội thảo phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Cần Thơ về
công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn, chính sách phát triển công
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và kinh tế nông thôn Cần Thơ, đào tạo nguồn nhân lực, công
nghiệp dân doanh.
+ Môn loại: 338.959793 / H452TH
- Phòng Địa chí: DC 2839
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63/. Quy hoạch tổng thể tỉnh Cần thơ đến năm 2010 / Uỷ ban nhân dân tỉnh Cần Thơ.
Cần Thơ : Uỷ ban nhân dân tỉnh Cần Thơ, 1996. - 202tr. : Bảng; 14tr. bản đồ; 29cm
Tóm tắt: Trình bày các nguồn lực phát triển, những lợi thế và hạn chế, thực trạng,
định hướng phát triển kinh tế - xã hội, một số biện pháp và chính sách phát triển kinh tế xã hội.
+ Môn loại: 338.959793 / QU600H
- Phòng Địa chí: DC 2895
64/. Tài liệu tuyên truyền tiêu chuẩn người Cần Thơ "Trí tuệ - năng động - nhân ái hào hiệp - thanh lịch" theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá
IX): Dùng cho thành viên Ban Chỉ đạo phong trào ở cơ sở / Sở Văn hoá, Thể thao và Du
lịch Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tp. Cần Thơ, 2017. - 60tr.;
19cm
ĐTTS ghi: Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị" thành phố Cần Thơ
Tóm tắt: Đề cương theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ chính trị (Khoá
IX) gồm: Đặc điểm, tính cách người Cần Thơ; Tiêu chuẩn người Cần Thơ "Trí tuệ - năng
động - nhân ái - hào hiệp - thanh lịch"; Nội dung, giải pháp và tổ chức thực hiện.
+ Môn loại: 338.959793 / T103L
- Phòng Địa chí: DC 2924-2925
65/. Thành phố Cần Thơ thành tựu và phát triển (2015 - 2020) : Tập ảnh / Chỉ đạo
thực hiện:Trần Việt Trường; Nội dung: Huỳnh Hoàng Mến, Trương Văn Chuyển, Nhâm
Giang Đông...; Trình bày: Nguyễn Kim Sang. - Cần Thơ : Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần
Thơ, 2020. - 148tr. : Ảnh màu; 25x23cm
Tóm tắt: Giới thiệu về những thành tựu trên các lĩnh vực trong quá trình thực hiện
Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, đã ghi
lại một cách sinh động qua những hình ảnh cụ thể, mang tính thời sự và nghệ thuật.
+ Môn loại: 338.959793 / TH107PH
- Phòng Địa chí: DC 2866-2867
- Phòng Đọc: DL 19089
- Phòng Mượn: MA 23533-23535
- Phòng Tra cứu: TC 4524
350. HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ KHOA HỌC QUÂN SỰ:
66/. NGÔ NGUYỄN HIỆP PHƯỚC. Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn thành
phố Cần Thơ trong hội nhập quốc tế : Sách chuyên khảo / Ngô Nguyễn Hiệp Phước. - H.:
Lao động, 2021. - 299tr.; 24cm
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của quản lý nhà nước; thực trạng quản
lý nhà nước; phương hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về du lịch trên dịa
bàn thành phố Cần Thơ.
+ Môn loại: 354.60959793 / QU105L
- Phòng Địa chí: DC 2932-2933
- Phòng Đọc: DL 19869
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- Sách Luân chuyển: LA 6879-6880
- Phòng Mượn: MA 25007-25008
67/. Tiểu đoàn Tây Đô / Đảng uỷ - Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ. - Cần
Thơ : Đảng uỷ - Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, 2005. - 172tr. : Chân dung;
24cm
Tóm tắt: Gồm một số chân dung cán bộ lãnh đạo của Đảng, Quân đội, lãnh đạo, chỉ
huy của quân khu 9, lãnh đạo, chỉ huy quân sự qua các thời kỳ của tỉnh Cần Thơ và cán
bộ chỉ huy các cấp qua các thời kỳ của tiểu đoàn Tây Đô.
+ Môn loại: 355.00959793 / T309Đ
- Phòng Địa chí: DC 2891
68/. Tiểu đoàn Tây Đô sống mãi / Lư Văn Điền, Lê Nam Giới, Lê Trọng Nghĩa,
Phạm Duy Khương. - Cần Thơ : Ban liên lạc Tiểu đoàn Tây Đô, 2015. - 244tr.; 21cm
Tóm tắt: Quá trình hình thành và chiến thắng của tiểu đoàn trong cuộc kháng chiến
chống Mỹ, trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, xây dựng, huấn luyện
và công tác dận vận.
+ Môn loại: 355.3109597 / T309Đ
- Phòng Địa chí: DC 2852
360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI:
69/. Nâng cao năng lực phòng bệnh, khám chữa bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở: Tài
liệu Hội thảo khoa học. - Cần Thơ : Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ, 2019. - 150tr.;
29cm
Tóm tắt: Đánh giá kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh của y tế cơ sở trong thời
gian qua, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn, là cơ sở đề xuất những
giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh.
+ Môn loại: 362.120959793 / N120C
- Phòng Địa chí: DC 2903
390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN:
70/. TRẦN PHỎNG DIỀU. Miễu thờ ở Cần Thơ / Trần Phỏng Diều. - H. : Nxb. Hội
Nhà văn, 2019. - 143tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Khái quát về miễu thờ ở Cần Thơ, cơ sở hình thành và các loại miễu thờ ở
Cần Thơ, sự thờ cúng ở miễu thờ Cần Thơ, đặc điểm và giá trị văn hoá, giá trị lịch sử, giá
trị xã hội của miễu thờ Cần Thơ.
+ Môn loại: 394.26959793 / M309TH
- Phòng Địa chí: DC 2830-2831
71/. ĐOÀN NÔ. Văn hoá dân gian châu thổ Cửu Long : Sách tham khảo / Đoàn Nô.
H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 311tr.; 21cm
Tên thật của tác giả: Đoàn Văn Nô
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Tóm tắt: Sách khái quát vùng đất, con người, các địa danh nhân gian, biệt danh nhân
gian tiêu biểu, văn hoá lúa nước, ẩm thực truyền thống, tín ngưỡng tâm linh, tinh thần của
người dân trong vùng...
+ Môn loại: 398.095978 / V115H
- Phòng Địa chí: DC 2853-2854
72/. Truyện dân gian Cần Thơ / Trần Văn Nam chủ biên, Nguyễn Thanh Hội, Trần
Văn Thịnh.... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2019. - 332tr.; 21cm
+ Môn loại: 398.20959793 / TR527D
- Phòng Địa chí: DC 2873
500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC:
73/. Kỷ yếu Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Cần Thơ lần VI, năm 2010 - 2011 :
Uỷ ban nhân dân Tp. Cần Thơ. Ban tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật. - Cần Thơ : Đại học
Cần Thơ, 2011. - 62tr.; 21cm
Tóm tắt: Kỷ yếu giới thiệu hội thi sáng tạo kỹ thuật Tp. Cần Thơ lần thứ VI, năm
2010 - 2011, gồm các tổ chức khoa học, nhà giáo, doanh nghiệp, nông dân tham gia dự
thi.
+ Môn loại: 500 / K600Y
- Phòng Địa chí: DC 2851
600. CÔNG NGHỆ:
74/. Giới thiệu công nghệ và thiết bị có thể chuyển giao Techmart Can Tho 2008 :
Tài liệu phục vụ Chợ Công nghệ và Thiết bị Vùng đồng bằng sông Cửu Long 2008 Tp.
Cần Thơ, từ 20 - 30/11/2008. - H. : Trung tâm thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia
Hà Nội, 2008. - 448tr.; 26cm
ĐTTS ghi: Bộ Khoa học và Công nghệ. Uỷ ban nhân dân Tp. Cần Thơ, Uỷ ban nhân
dân Tp. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Sách giúp các đối tác tra cứu và tìm kiếm dễ dàng các đơn vị tham gia
techmart và các công nghệ, thiết bị, sản phẩm, giải pháp phần mềm được giới thiệu tại
Techmart Can Tho 2008.
+ Môn loại: 600 / GI-462TH
- Phòng Địa chí: DC 2843
75/. Khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học và Cao đẳng khối Nông - Lâm
- Ngư - Thuỷ toàn quốc lần thứ năm : Kỷ yếu Hội nghị / Hà Công Thường, Trần Văn Hai,
Lê Hồng Giang.... - Cần Thơ : Trường Đại học Cần Thơ, 2011. - 2 tập; 29cm
ĐTTS ghi : Bộ Giáo dục và Đào tạoTrường đại học Cần Thơ
T.1 : Nông nghiệp, chăn nuôi, thú y. - 592tr.
Tóm tắt: Tập hợp các bài báo cáo tại hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ nhằm giới
thiệu và đề xuất các công nghệ mới nhăm nâng cao và phát triển sản lượng và chất lượng
các sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp.
+ Môn loại: 630 / KH401H
- Phòng Địa chí: DC 2840
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76/. Khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học và Cao đẳng khối Nông - Lâm
- Ngư - Thuỷ toàn quốc lần thứ năm : Lần thứ 5 / Hà Công Thường, Trần Văn Hai, Lê
Hồng Giang.... - Cần Thơ : Trường Đại học Cần Thơ, 2011. - 2 tập; 29cm
ĐTTS ghi : Bộ Giáo dục và Đào tạoTrường đại học Cần Thơ
T.2 : Thuỷ sản, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Môi trường & TNTN,
Lâm nghiệp, Thuỷ lợi. - 493tr.
Tóm tắt: Tập hợp các bài báo cáo tại hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ nhằm giới
thiệu và đề xuất các công nghệ mới nhăm nâng cao và phát triển sản lượng và chất lượng
các sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp.
+ Môn loại: 620 / KH401H
- Phòng Địa chí: DC 2841
700. NGHỆ THUẬT:
77/. Sổ tay công tác đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành
phố Cần thơ / Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ. - Cần Thơ : Sở Văn hoá Thể
thao và Du lịch TP. Cần Thơ, 2019. - 319tr.; 19cm
Tóm tắt: Sách gồm 3 phần: Phần 1 Văn bản quy định; Phần 2: Các tuyến đường
được đặt trước khi phê duyệt đề án; Và phần Nghị quyết đặt tên, đổi tên đường và công
trình công cộng từ năm 2009 đến 2019.
+ Môn loại: 725 / S450T
- Phòng Địa chí: DC 2829
- Phòng Mượn: MG 10108-10109
77/. Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Hò Cần Thơ. - Cần Thơ : Bảo tàng, 2020.
95tr. : Ảnh; 21cm
ĐTTS ghi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ. Bảo tàng
Tóm tắt: Miêu tả về quá trình ra đời, tồn tại của di sản văn hoá phi vật thể Hò Cần
Thơ; Hình thức thể hiện; Quy trình thực hành; Đánh giá hiện trạng và giá trị lịch sử văn
hoá của di sản...; Sưu tầm, tuyển chọn một số câu hò trong dân gian vùng đất Cần Thơ.
+ Môn loại: 781.6200959793 / D300S
- Phòng Địa chí: DC 2875-2877
- Phòng Đọc: DV 59079
- Phòng Mượn: MG 10459-10460
800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ:
78/. Nghi chi Bùi Hữu Nghĩa con người & tác phẩm / Bảo Định Giang, Phạm Huy
Từ , Trần Văn Hưởng... Sưu tập và giới thiệu. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Sài Gòn,
2007. - 520tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Hội Khuyến học cơ sở Bùi Hữu Nghĩa
Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp văn chương của Bùi Hữu Nghĩa, một
nhân sĩ yêu nước, một nhà văn hoá tiêu biểu ở vùng đất Nam Bộ.
+ Môn loại: 895.92212 / NGH300CH
- Phòng Địa chí: DC 2874
900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ:
79/. Cẩm nang giới thiệu du lịch Cần Thơ / Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tp. Cần
Thơ. - Cần Thơ : Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tp. Cần Thơ, 2017. - 76tr.; 19cm
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Tóm tắt: Giới thiệu các di tích lịch sử - văn hoá, di tích kiến trúc, khu du lịch sinh
thái và lễ hội : Di tích kiến trúc nghệ thuật Hiệp Thiên Cung, cầu Cần Thơ, di tích lịch sử
Giàn Gừa, chợ nổi Cái Răng, vườn cò Bằng Lăng, lễ Kỳ yên Thượng điền ở Bình Thuỷ...
+ Môn loại: 915.9793 / C120N
- Phòng Địa chí: DC 2916-2917
80/. Du lịch Cần Thơ / Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Cần Thơ,
Công ty Cổ phần Truyền thông Đại Việt. - H. : Thông tấn, 2015. - 58tr.; 19cm
Tóm tắt: Cẩm nang hướng dẫn du lịch Cần Thơ, giới thiệu các địa danh du lịch, quán
ăn uống nổi tiếng, các khu du lịch sinh thái...
+ Môn loại: 915.9793 / D500L
- Phòng Địa chí: DC 2849-2850
81/. Ngân hàng tên đường và công trình công cộng thành phố Cần Thơ:
Http://nganhangtenduong.cantho.gov.vn / Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ.
H. : Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ, 2020. - 500tr.; 19cm
Tóm tắt: Cung cấp các thông tin về văn bản chỉ đạo, đặc điểm địa lý, lịch sử hình
thành và xuất xứ tên gọi của các con đường của thành phố Cần Thơ.
+ Môn loại: 915.9793 / NG121H
- Phòng Địa chí: DC 2934-2935
- Phòng Đọc: DV 60481
- Phòng Mượn: MG 10851-10852
82/. Du lịch Cần Thơ - Đô thị miền sông nước / Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tp.
Cần Thơ. - Cần Thơ : Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tp. Cần Thơ, 2021. - 59tr.; 29cm
Tóm tắt: Giới thiệu các tiềm năng và triển vọng phát triển Thành phố Cần Thơ đặc
biệt trong lĩnh vực du lịch qua các bài viết: Đường băng để du lịch Cần Thơ cất cánh; Nơi
hội tụ "Văn minh sông nước Mekong"; Đột phá từ hạ tầng giao thông; Tiếp thị năng động
sáng tạo; Cầu nối đất Chín Rồng; Xây dựng thương hiệu du lịch Cần Thơ; Các dự án kêu
gọi đầu tư...
+ Môn loại: 915.979304 / D500L
- Phòng Địa chí: DC 2926-2927
83/. Lộ Vòng Cung Cần Thơ – Vành đai lửa : Tài liệu hội thảo khoa học. - Cần Thơ:
Thành uỷ thành phố Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Tạp chí Cộng sản, 2017. - 601tr.;
29cm. - (50 năm tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968)
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết tại Hội thảo khoa học "Lộ Vòng cung Cần Thơ - Vành
đai lửa" nói lên sức mạnh của tình đoàn kết quân dân trên địa bàn Cần Thơ, là nơi thế trận
lòng dân được phát huy cao độ; phân tích và đánh giá vai trò chỉ đạo, lãnh đạo của Bộ
Chính trị, trung ương Cục miền Nam, Khu uỷ miền Tây Nam Bộ, Quân khu 9 và Tỉnh uỷ
Cần Thơ trong việc xây dựng Lộ Vòng Cung Cần Thơ vừa là tuyến lửa vừa là hậu phương;
phân tích những bài học kinh nghiệm của quân và dân ta trong cuộc chiến đấu bảo vệ
tuyến lửa "Lộ Vòng Cung"...
+ Môn loại: 959.7043 / L450V
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- Phòng Địa chí: DC 2894
84/. PHẠM ĐỨC THUẬN. Phong trào chống, phá ấp chiến lược ở miền Tây Nam
Bộ (1961 - 1965) : Sách chuyên khảo / Phạm Đức Thuận. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ,
2018. - IV, 155tr. : Ảnh, bảng; 24cm
Tóm tắt: Trình bày quá trình thực hiện "Quốc sách" ấp chiến lược ở miền Tây Nam
Bộ; Diễn biến phong trào chống, phá ấp chiến lược ở miền Tây Nam Bộ qua các giai đoạn:
Từ năm 1961 đến năm 1963, từ năm 1964 đến 1965; Một số nhận xét về đặc điểm, vai trò
và hạn chế của phong trào chống, phá ấp chiến lược ở miền Tây Nam Bộ (1961 - 1965).
+ Môn loại: 959.7043 / PH431TR
- Phòng Địa chí: DC 2847-2848
85/. NHÂM HÙNG. Vị Thanh - Hình thành và phát triển / Nhâm Hùng, Võ Minh
Tâm biên soạn. - Hậu Giang : Thành uỷ - Uỷ ban nhân dân Thành phố Vị Thanh, 2020. 635tr.; 24cm
Tóm tắt: Nội dung gồm 5 phần: Phần một nói về tự nhiên, hành chính, dân cư, dân
tộc, dân số của Vị Thanh; Phần hai nói về lịch sử hình thành, đấu tranh cách mạng, xây
dựng và phát triển; Phần ba nói về kinh tế; Phần bốn nói về kinh tế - xã hội; Phần năm nói
về di tích lịch sử, văn hoá, địa danh, thắng cảnh, truyền thống giáo dục.
+ Môn loại: 959.792 / V300TH
- Phòng Địa chí: DC 2857-2858
86/. Di tích lịch sử - văn hoá thành phố Cần Thơ = Cantho city historical - cultural
heritage / Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ. Ban Quản lý Di tích. Cần Thơ : Ban quản lý Di tích thành phố Cần Thơ, 2019. - 237tr.; 19cm
Tóm tắt: Sách giới thiệu đến bạn đọc thông tin khái quát về những giá trị lịch sử,
nét đẹp trong kiến trúc nghệ thuật, lễ hội và sinh hoạt văn hoá truyền thống của 34 di tích
lịch sử - văn hoá đã được xếp hạng và 2 công trình tưởng niệm lịch sử của thành phố Cần
Thơ.
+ Môn loại: 959.793 / D300T
- Phòng Địa chí: DC 2832-2834
- Phòng Đọc: DV 58344
- Sách Luân chuyển: LG 3426-3428
- Phòng Mượn: MG 10296-10298
87/. BÙI CHÍ HOÀNG. Di tích khảo cổ học Nhơn Thành - Cần Thơ / Bùi Chí Hoàng,
Trần Việt Phường, Nguyễn Quốc Mạnh. - Cần Thơ : Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch TP.
Cần Thơ, 2019. - 196tr.; 24cm
Tóm tắt: Tổng quan về khu di tích Nhơn Thành, các loại hình di tích - di vật đặc
trưng, đặc trưng và niên đại của các di vật; Giá trị lịch sử, văn hoá, nghệ thuật cùng với
hiện trạng và định hướng bảo tồn, phát huy các giá trị của các di tích trong tương lai.
+ Môn loại: 959.793 / D300T
- Phòng Địa chí: DC 2826-2828
- Phòng Đọc: DL 18357
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- Phòng Mượn: MG 10083-10085
88/. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Thạnh Hoà = Architectural and artistic heritage
Thanh Hoa communal temple / Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ. Bảo
tàng thành phố. - Cần Thơ : Bảo tàng thành phố Cần Thơ, 2021. - 21tr.; 19cm
Tóm tắt: Giới thiệu di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Thạnh Hoà, toạ lạc tại khu vực
Long Thạnh A, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt. Là nơi có ý nghĩa đặc biệt trong đời
sống tâm linh của người dân quận Thốt Nốt nói riêng và thành phố Cần Thơ nói chung.
Đình Thạnh Hoà đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xếp hạng là Di tích quốc gia
vào năm 2020.
+ Môn loại: 959.793 / D300T
- Phòng Địa chí: DC 2921-2923
- Phòng Đọc: DV 59754
- Phòng Mượn: MG 10635-10637
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