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Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ

200. TÔN GIÁO:
1/. NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN. Di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa Ông / Nguyễn Thị Ngọc
Hân; Dịch tiếng Anh :Trần Thị Sáu, Thái Công Dân; Dịch tiếng Hoa : Quảng Triệu Hội quán. Cần Thơ : Ban quản lý Di tích Cần Thơ, 2016. - 37tr.; 19cm
+ Môn loại: 294.3074 / D300T
- Phòng Địa chí: DC 2460-2461,2501

300. KHOA HỌC XÃ HỘI:
2/. Người tốt, việc tốt / Bài, ảnh : Nhựt Hà, Kiều Tiên, Xuân Nguyên.... - Cần Thơ : Sở Nội
vụ. Ban Thi đua - Khen thưởng Cần Thơ, 2013. - 21cm
ĐTTS ghi: Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ. Ban Thi đua - Khen thưởng
T.8. - 152 tr.
Tóm tắt: Giới thiệu một số bài viết về những tấm gương người tốt việc tốt và các tập thể,
cá nhân có những thành tích xuất sắc trong công tác sản xuất, lao động, thương mại, giáo dục, an
ninh của Tp. Cần Thơ
+ Môn loại: 302 / NG558T
- Phòng Địa chí: DC 2429-2430
4/. Người tốt, việc tốt / Ảnh: Tô Hoàng Vũ. - Cần Thơ : Sở Nội vụ. Ban Thi đua - Khen
thưởng Cần Thơ, 2015. - 21cm
ĐTTS ghi: Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ. Ban Thi đua - Khen thưởng
T.10. - 168tr.
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 2431
5/. Người tốt, việc tốt / Ảnh: Trương Thị Ánh Hồng. - Cần Thơ : Hội đồng Thi đua - Khen
thưởng, 2016. - 21cm
ĐTTS ghi: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Cần Thơ
T.11. - 242tr.
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 2455-2456
- Phòng Đọc: DV 51809
- Phòng Mượn: MA 16796-16797
6/. Dự án nâng cấp đô thị TP. Cần Thơ = Can Tho city ubran upgrading project: Project
completion report : Báo cáo hoàn thành dự án / Uỷ ban nhân dân Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Uỷ
ban nhân dân Tp. Cần Thơ, 2015. - 155tr.; 29cm
Tóm tắt: Gồm các phần: Giới thiệu, những yếu tố chính ảnh hưởng tới quá trình thiết kế và
thực hiện dự án, kết quả dự án, đánh giá kết quả dự án và bài học kinh nghiệm.
+ Môn loại: 307.760959793 / D550A
- Phòng Địa chí: DC 2407
7/. Hội thảo : Mô hình thành phố thông minh và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng
hoạt động quản lý đô thị cho TP. Cần Thơ : Cần Thơ, 31/8/2016 / Uỷ ban nhân dân thành phố
Cần Thơ. - Cần Thơ : Uỷ ban nhân dân Tp. Cần Thơ, 2016. - 523tr.; 29cm
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Tóm tắt: Gồm 10 giải pháp: Giải pháp về Hệ thống giao thông thông minh, về thành phố
an toàn, về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn; về hệ thống quản lý y tế; về kiểm soát, quản
lý công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; về nâng cao chất lượng Giáo dục - Dạy nghề - Đầo tạo
nguồn nhân lực; về Hệ thống quan lý môi trường thông minh; về Nông nghiệp thông minh; về
Khoa học công nghệ thông minh; về Thành phố thông minh và Chính phủ điện tử.
+ Môn loại: 307.760959793 / H452TH
- Phòng Địa chí: DC 2414-2415
8/. Kỷ yếu Hội thảo khoa học : Định hướng xây dựng và thiết kế mô hình quản lý đô thị cho
TP. Cần Thơ - Giải pháp thực hiện : Cần Thơ, 01/8/2016 / Sở Khoa học và Công nghệ Tp. Cần
Thơ. Sở Nội vụ Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Sở Nội vụ Cần Thơ, 2016. - 182tr.; 29cm
Tóm tắt: Gồm các tham luận trong hội thảo : Định hướng xây dựng và thiết kế mô hình
quản lý đô thị cho TP. Cần Thơ - Giải pháp thực hiện.
+ Môn loại: 307.760959793 / K600Y
- Phòng Địa chí: DC 2416
310. SƯU TẬP THỐNG KÊ TỔNG QUÁT:
9/. Niên giám thống kê 2015 = Statistical yearbook of Vietnam 2015. - H. : Thống kê, 2016.
- 947tr.; 25cm
ĐTTS ghi : Tổng cục Thống kê
Tóm tắt: Tập hợp số liệu thống kê năm 2015 của cả nước, trong đó có Cần Thơ về đơn vị
hành chính, đất đai và khí hậu; dân số - lao động; tài khoản quốc gia và ngân sách nhà nước; đầu
tư và xây dựng; doanh nghiệp và cơ sở kinh tế cá thể; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; giáo dục, y
tế và văn hoá, mức sống, an toàn xã hội...
+ Môn loại: 315.97 / N305GI
- Phòng Địa chí: DC 2452
- Phòng Tra cứu: TC 4275-4276
10/. Số liệu thống kê Việt Nam 15 năm đầu thế kỷ XXI = Vietnam statistical data in the fits
15 years of 21st century / Tổng cục Thống kê. - H. : Thống kê, 2016. - 1220tr.; 27cm
Tóm tắt: Gồm số liệu thống kê Việt Nam 1976 - 1985 và 1986 - 2000, khái quát động thái
kinh tế - xã hội Việt Nam trong 10 năm vận hành theo mô hình kế hoạch tập trung cao độ và bao
cấp trên diện rộng và 15 năm đầu triển khai đường lối đổi mới nói chung và đổi mới kinh tế nói
riêng do ĐCSVN khởi xướng và lãnh đạo.
+ Môn loại: 315.97 / S450L
- Phòng Địa chí: DC 2450
- Phòng Tra cứu: TC 4260
11/. Số liệu thống kê các cuộc điều tra lớn 15 năm đầu thế kỷ XXI = The statistical data of
the large surveys in the first 15 years of 21 st century. - H. : Thống kê, 2016. - 1150tr.; 27cm
ĐTTS ghi : Tổng cục Thống kê
Tóm tắt: Trình bày kết quả điều tra thống kê của tổng cục thống kê và các bộ ngành, địa
phương tiến hành từ năm 2000 đến năm 2015 bao gồm: đất đai, dân số và nhà ở, lao động việc
làm, về vốn đầu tư phát triển, mức sống dân cư Việt Nam,..
+ Môn loại: 315.97 / S450L
- Phòng Địa chí: DC 2451
- Phòng Tra cứu: TC 4274
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12/. Niên giám thống kê thành phố Cần Thơ 2015 = Satistical yearbook of Can Tho city
2015. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2016. - 484tr. : Biểu đồ; 26cm
ĐTTS ghi : Cục thống kê Tp. Cần Thơ
Tóm tắt: Tập hợp số liệu thống kê về đơn vị hành chính, dân số - lao động, tài khoản quốc
gia, đầu tư, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh cá thể, nông lâm nghiệp, thuỷ sản, công nghiệp,
thương mại, giá cả, du lịch, vận tải, bưu chính viễn thông, giáo dục, y tế và mức sống dân cư của
thành phố Cần Thơ năm 2015.
+ Môn loại: 315.9793 / N305GI
- Phòng Địa chí: DC 2398-2399
13/. Niên giám thống kê quận Thốt Nốt 2015 : Lưu hành nội bộ / Cục Thống kê Tp. Cần
Thơ. Chi cục Thống kê quận Thốt Nốt. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2016. - 139tr.; 26cm
Tóm tắt: Gồm 10 phần về số liệu của các ngành : Đơn vị hành chính, đất đại - khí hậu, dân
số - lao động, tài chính - tín dụng, nông nghiệp - thuỷ sản - lâm nghiệp, công nghiệp, xây dựng,
thương mại, giao thông vận tải, văn hoá - xã hội, doanh nghiệp.
+ Môn loại: 315.9793 / N305GI
- Phòng Địa chí: DC 2442
14/. Niên giám thống kê quận Ô Môn 2015 : Lưu hành nội bộ / Cục Thống kê Tp. Cần Thơ.
Chi cục Thống kê quận Ô Môn. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2016. - 123tr.; 26cm
Tóm tắt: Gồm 9 phần về số liệu của các ngành : Đất đai - khí hậu, dân số - lao động, tài
chính - tín dụng, công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, giao thông vận tải, văn hoá - xã hội,
danh mục các doanh nghiệp.
+ Môn loại: 315.9793 / N305GI
- Phòng Địa chí: DC 2441
15/. Niên giám thống kê quận Cái Răng 2015 : Lưu hành nội bộ / Cục Thống kê Tp. Cần
Thơ. Chi cục Thống kê quận Cái Răng. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2016. - 136tr.; 26cm
Tóm tắt: Gồm 9 phần về số liệu của các ngành : Đơn vị hành chính - đất đai - khí hậu, dân
số - lao động, tài chính - tín dụng, công nghiệp, nông lâm nghiệp - thuỷ sản, thương mại, giao
thông vận tải, văn hoá - xã hội, doanh nghiệp.
+ Môn loại: 315.9793 / N305GI
- Phòng Địa chí: DC 2439
16/. Niên giám thống kê quận Bình Thuỷ 2015 : Lưu hành nội bộ / Cục Thống kê Tp. Cần
Thơ. Chi cục Thống kê quận Bình Thuỷ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2016. - 175tr.; 26cm
Tóm tắt: Gồm 9 phần về số liệu của các ngành : Đơn vị hành chính - đất đai - khí hậu, dân
số - lao động, tài chính - tín dụng, công nghiệp - xây dựng, nông lâm nghiệp - thuỷ sản, thương
mại, giao thông vận tải - bưu điện, văn hoá - xã hội, doanh nghiệp.
+ Môn loại: 315.9793 / N305GI
- Phòng Địa chí: DC 2440
17/. Niên giám thống kê quận Ninh Kiều 2015 : Lưu hành nội bộ / Cục Thống kê Tp. Cần
Thơ. Chi cục Thống kê quận Ninh Kiều. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2016. - 131tr.; 26cm
Tóm tắt: Gồm 8 phần về số liệu của các ngành : Đơn vị hành chính - đất đai - khí hậu, dân
số - lao động, tài chính - ngân hàng, công nghiệp, nông nghiệp - thuỷ sản, thương mại, giao thông,
văn hoá - xã hội..
+ Môn loại: 315.9793 / N305GI
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- Phòng Địa chí: DC 2438

18/. Niên giám thống kê huyện Vĩnh Thạnh 2015 : Lưu hành nội bộ / Cục Thống kê Tp. Cần
Thơ. Chi cục Thống kê huyện Vĩnh Thạnh. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2016. - 124tr.; 26cm
Tóm tắt: Gồm 9 phần về số liệu kinh tế - văn hoá - xã hội của các ngành : Đất đai - khí hậu,
dân số - lao động, tài chính - ngân hàng, nông lâm nghiệp - thuỷ sản, công nghiệp, thương mại,
giao thông vận tải, văn hoá - xã hội, doanh nghiệp.
+ Môn loại: 315.9793 / N305GI
- Phòng Địa chí: DC 2444
19/. Niên giám thống kê huyện Phong Điền 2015 : Lưu hành nội bộ / Cục Thống kê Tp. Cần
Thơ. Chi cục Thống kê huyện Phong Điền. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2016. - 131tr.; 26cm
Tóm tắt: Gồm 9 phần về số liệu kinh tế - văn hoá - xã hội của các ngành : Đơn vị hành
chính, đất đai khí hậu, dân số - lao động, tài chính - tín dụng, nông, lâm nghiệp - thuỷ sản, công
nghiệp - xây dựng, thương mại, giao thông vận tải, văn hoá - xã hội, doanh nghiệp.
+ Môn loại: 315.9793 / N305GI
- Phòng Địa chí: DC 2443
20/. Niên giám thống kê huyện Cờ Đỏ 2015 : Lưu hành nội bộ / Cục Thống kê Tp. Cần Thơ.
Chi cục Thống kê huyện Cờ Đỏ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2016. - 153tr.; 26cm
Tóm tắt: Gồm 9 phần về số liệu kinh tế - văn hoá - xã hội của các ngành : Đất đai - khí hậu,
dân số - lao động, tài chính - ngân hàng, nông lâm nghiệp - thuỷ sản, công nghiệp, thương mại,
giao thông vận tải - bưu điện, văn hoá - xã hội, doanh nghiệp.
+ Môn loại: 315.9793 / N305GI
- Phòng Địa chí: DC 2446
21/. Niên giám thống kê huyện Thới Lai 2015 : Lưu hành nội bộ / Cục Thống kê Tp. Cần
Thơ. Chi cục Thống kê huyện Thới Lai. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2016. - 144tr.; 26cm
Tóm tắt: Gồm 9 phần về số liệu kinh tế - văn hoá - xã hội của các ngành : Đơn vị hành
chính, đất đai khí hậu, dân số - lao động, tài chính - tín dụng, nông, lâm nghiệp - thuỷ sản, công
nghiệp - xây dựng, thương mại, giao thông vận tải, văn hoá - xã hội, doanh nghiệp.
+ Môn loại: 315.9793 / N305GI
- Phòng Địa chí: DC 2445
22/. Niên giám thống kê thành phố Cần Thơ 2016 = Satistical yearbook of Can Tho city
2016. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2017. - 500tr. : Biểu đồ; 26cm
ĐTTS ghi : Cục thống kê Tp. Cần Thơ
Tóm tắt: Tập hợp số liệu thống kê về đơn vị hành chính, dân số - lao động, tài khoản quốc
gia, đầu tư, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh cá thể, nông lâm nghiệp, thuỷ sản, công nghiệp,
thương mại, giá cả, du lịch, vận tải, bưu chính viễn thông, giáo dục, y tế và mức sống dân cư của
thành phố Cần Thơ năm 2016.
+ Môn loại: 315.9793 / N305GI
- Phòng Địa chí: DC 2502-2503
23/. Niên giám thống kê quận Ninh Kiều 2016 : Lưu hành nội bộ / Cục Thống kê Tp. Cần
Thơ. Chi cục Thống kê quận Ninh Kiều. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2017. - 126tr.; 26cm
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Tóm tắt: Gồm 8 phần về số liệu của các ngành : Đơn vị hành chính - đất đai khí hậu, dân
số - lao động, tài chính - tín dụng, công nghiệp, nông nghiệp - thuỷ sản, thương mại, giao thông
- vận tải, văn hoá - xã hội.
+ Môn loại: 315.9793 / N305GI
- Phòng Địa chí: DC 2524
24/. Niên giám thống kê quận Bình Thuỷ 2016 : Lưu hành nội bộ / Cục Thống kê Tp. Cần
Thơ. Chi cục Thống kê quận Bình Thuỷ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2017. - 137tr.; 26cm
Tóm tắt: Gồm 9 phần về số liệu của các ngành : Đơn vị hành chính - đất đai - khí hậu, dân
số - lao động, tài chính - tín dụng, công nghiệp - xây dựng, nông, lâm nghiệp - thuỷ sản, thương
mại, giao thông vận tải, văn hoá - xã hội, doanh nghiệp.
+ Môn loại: 315.9793 / N305GI
- Phòng Địa chí: DC 2525
25/. Niên giám thống kê quận Cái Răng 2016 : Lưu hành nội bộ / Cục Thống kê Tp. Cần
Thơ. Chi cục Thống kê quận Cái Răng. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2017. - 138tr.; 26cm
Tóm tắt: Gồm 9 phần về số liệu của các ngành : Đơn vị hành chính - đất đai - khí hậu, dân
số - lao động, tài chính - tín dụng, công nghiệp, nông lâm nghiệp - thuỷ sản, thương mại, giao
thông vận tải, văn hoá - xã hội, doanh nghiệp.
+ Môn loại: 315.9793 / N305GI
- Phòng Địa chí: DC 2526
26/. Niên giám thống kê quận Ô Môn 2016 : Lưu hành nội bộ / Cục Thống kê Tp. Cần Thơ.
Chi cục Thống kê quận Ô Môn. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2017. - 123tr.; 26cm
Tóm tắt: Gồm 9 phần về số liệu của các ngành : Đất đai - khí hậu, dân số - lao động, tài
chính - tín dụng, công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, giao thông vận tải, văn hoá - xã hội,
danh mục các doanh nghiệp.
+ Môn loại: 315.9793 / N305GI
- Phòng Địa chí: DC 2527
27/. Niên giám thống kê quận Thốt Nốt 2016 : Lưu hành nội bộ / Cục Thống kê Tp. Cần
Thơ. Chi cục Thống kê quận Thốt Nốt. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2017. - 142tr.; 26cm
Tóm tắt: Gồm 10 phần về số liệu của các ngành : Đơn vị hành chính, đất đại - khí hậu, dân
số - lao động, tài chính - tín dụng, nông lâm nghiệp - thuỷ sản, công nghiệp, xây dựng, thương
mại, giao thông vận tải, văn hoá - xã hội, doanh nghiệp.
+ Môn loại: 315.9793 / N305GI
- Phòng Địa chí: DC 2528
28/. Niên giám thống kê huyện Phong Điền 2016 : Lưu hành nội bộ / Cục Thống kê Tp. Cần
Thơ. Chi cục Thống kê huyện Phong Điền. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2017. - 135tr.; 26cm
Tóm tắt: Gồm 9 phần về số liệu kinh tế - văn hoá - xã hội của các ngành : Đơn vị hành
chính, đất đai khí hậu, dân số - lao động, tài chính - tín dụng, nông, lâm nghiệp - thuỷ sản, công
nghiệp - xây dựng, thương mại, giao thông vận tải, văn hoá - xã hội, doanh nghiệp.
+ Môn loại: 315.9793 / N305GI
- Phòng Địa chí: DC 2529
29/. Niên giám thống kê huyện Thới Lai 2016 : Lưu hành nội bộ / Cục Thống kê Tp. Cần
Thơ. Chi cục Thống kê huyện Thới Lai. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2017. - 144tr.; 26cm
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Tóm tắt: Gồm 9 phần về số liệu kinh tế - văn hoá - xã hội của các ngành : Đơn vị hành
chính, đất đai khí hậu, dân số - lao động, tài chính - tín dụng, nông, lâm nghiệp - thuỷ sản, công
nghiệp - xây dựng, thương mại, giao thông vận tải, văn hoá - xã hội, doanh nghiệp.
+ Môn loại: 315.9793 / N305GI
- Phòng Địa chí: DC 2530
30/. Niên giám thống kê huyện Vĩnh Thạnh 2016 : Lưu hành nội bộ / Cục Thống kê Tp. Cần
Thơ. Chi cục Thống kê huyện Vĩnh Thạnh. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2017. - 130tr.; 26cm
Tóm tắt: Gồm 9 phần về số liệu kinh tế - văn hoá - xã hội của các ngành : Đất đai - khí hậu,
dân số - lao động, tài chính - ngân hàng, nông lâm nghiệp - thuỷ sản, công nghiệp, thương mại,
giao thông vận tải, văn hoá - xã hội, doanh nghiệp.
+ Môn loại: 315.9793 / N305GI
- Phòng Địa chí: DC 2531
31/. Niên giám thống kê huyện Cờ Đỏ 2016 : Lưu hành nội bộ / Cục Thống kê Tp. Cần Thơ.
Chi cục Thống kê huyện Cờ Đỏ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2017. - 138tr.; 26cm
Tóm tắt: Gồm 9 phần về số liệu kinh tế - văn hoá - xã hội của các ngành : Đất đai - khí hậu,
dân số - lao động, tài chính, nông, lâm nghiệp - thuỷ sản, công nghiệp, thương mại, giao thông
vận tải, văn hoá - xã hội, doanh nghiệp.
+ Môn loại: 315.9793 / N305GI
- Phòng Địa chí: DC 2532
32/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 1 năm 2016 / Cục Thống kê
Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2016. - 28tr.; 29cm
Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 1 năm 2016 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 2471
33/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 2 năm 2016 / Cục Thống kê
Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2016. - 28tr.; 29cm
Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 2 năm 2016 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 2472
34/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 3 năm 2016 / Cục Thống kê
Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2016. - 28tr.; 29cm
Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 3 năm 2016 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 2473
35/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 4 năm 2016 / Cục Thống kê
Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2016. - 28tr.; 29cm
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Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 4 năm 2016 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 2474
36/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 5 năm 2016 / Cục Thống kê
Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2016. - 28tr.; 29cm
Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 5 năm 2016 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 2475
37/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 6 năm 2016 / Cục Thống kê
Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2016. - 28tr.; 29cm
Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016 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 2476
38/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 7 năm 2016 / Cục Thống kê
Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2016. - 28tr.; 29cm
Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 7 năm 2016 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 247
39/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 8 năm 2016 / Cục Thống kê
Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2016. - 28tr.; 29cm
Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 8 năm 2016 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 2478
40/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 9 năm 2016 / Cục Thống kê
Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2016. - 28tr.; 29cm
Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 9 năm 2016 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 2479
41/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 10 năm 2016 / Cục Thống kê
Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2016. - 28tr.; 29cm
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Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 10 năm 2016 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 2480
42/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 11 năm 2016 / Cục Thống kê
Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2016. - 28tr.; 29cm
Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 11 năm 2016 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 2481
43/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 12 năm 2016 / Cục Thống kê
Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2016. - 28tr.; 29cm
Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 12 năm 2016 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 2482
320. CHÍNH TRỊ HỌC:
44/. Lịch sử Đảng bộ phường An Thới 1975 - 2005 / Ban Chấp hành Đảng bộ phường An
Thới. - Cần Thơ : Ban chấp hành Đảng bộ phường An Thới, 2010. - 291tr.; 20cm
ĐTTS ghi : Ban chấp hành Đảng bộ phường An Thới
Tóm tắt: Giới thiệu vài nét về vùng đất, con người và truyền thống cách mạng của nhân
dân An Thới từ khi có Đảng lãnh đạo, An Thới được giải phóng và tiến hành cải tạo xây dựng
chủ nghĩa xã hội, và An Thới trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.
+ Môn loại: 324.259707054 / L302S
- Phòng Địa chí: DC 2379-2380
45/. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 2020. - Cần Thơ : Nxb. Tổng hợp Cần Thơ, 2016. - 120tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Đảng bộ thành phố Cần Thơ. Đảng Cộng sản Việt Nam
Tóm tắt: Văn kiện gồm báo cáo chính trị, nghị quyết, kế hoạch của Đảng bộ tỉnh Cần Thơ
trong đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cần thơ lần thứ XIII (Nhiệm kỳ 2015 - 2020).
+ Môn loại: 324.2597071 / V115K
- Phòng Địa chí: DC 2417-2419
- Phòng Đọc: DV 51382
- Phòng Mượn: MH 8146-8148
46/. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ : Từ Đại hội I đến Đại hội XIII
/ Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ. - Cần Thơ : Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố
Cần Thơ, 2016. - 120tr.; 24cm
Tóm tắt: Văn kiện gồm báo cáo chính trị, nghị quyết, kế hoạch của Đảng bộ thành phố Cần
Thơ trong đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ từ Đại hội I đến Đại hội XIII.
+ Môn loại: 324.2597075 / V115K
- Phòng Địa chí: DC 2512-2514
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- Phòng Đọc: DL 15997
- Phòng Mượn: MH 8735-8737

47/. Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng công tác triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW
(khoá XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tường, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" : Kỷ
yếu toạ đàm / Ban Tuyên giáo thành uỷ Cần Thơ. - Cần Thơ : Ban Tuyên giáo thành uỷ Cần Thơ,
2017. - 208tr.; 21cm
Tóm tắt: Toạ đàm đã nhận được 24 bài tham luận và ý kiến phát biểu chỉ đạo của Thường
trực Thành uỷ tại Toạ đàm. Để giúp các cấp, các ngành có tài liêu học tập, quán triệt và triển khai
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Thành uỷ biên soạn kỷ yếu tạo
đàm kinh nghiệm về công tác triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII).
+ Môn loại: 324.25970755 / K312NGH
- Phòng Địa chí: DC 2522-2523
- Phòng Đọc: DV 53392
- Phòng Mượn: MH 8877-8878
48/. Tài liệu hỏi đáp về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ
thành phố Cần Thơ lần thứ XIII : Song ngữ Việt - Khmer / Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ. Cần Thơ : Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ, 2016. - 76tr.; 19cm
Tóm tắt: Tài liệu hỏi đáp về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội Đảng
bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII. Với 15 chỉ tiêu chủ yếu và xác định rõ các nhiệm vụ, giải
pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ.
+ Môn loại: 324.25970755 / T103L
- Phòng Địa chí: DC 2420
49/. Kỷ yếu hoạt động của Đại biểu, đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Cần Thơ khoá XIII.
- Cần Thơ : Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Cần Thơ, 2016. - 470tr.; 29cm
ĐTTS ghi: Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Cần Thơ
Tóm tắt: Khái lược về chân dung, tiểu sử tóm tắt của các vị đại biểu Quốc hội đơn vị thành
phố Cần Thơ khoá XIII và những hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội thành
phố Cần Thơ khoá XIII.
+ Môn loại: 328.959793 / K600Y
- Phòng Địa chí: DC 2384

330. KINH TẾ HỌC:
50/. Kỷ yếu hội thảo khoa học đào tạo và nghiên cứu khoa học ở Đồng bằng sông Cửu Long
- Hội nhập và phát triển bền vững / Đào Duy Huân, Trịnh Huề, Phạm Ngọc Hoà.... - Cần Thơ :
Đại học Cần Thơ, 2015. - Minh hoạ. - 27cm
ĐTTS ghi: Trường đại học Tây Đô
Ph.1 : Kinh tế - Xã hội. - 369tr.
Tóm tắt: Tập hợp các bài báo cáo về thực trạng và giải pháp để nâng cao chất lượng đào
tạo và nghiên cứu khoa học ở Đồng bằng sông Cửu Long. Trao đổi kinh nghiệm và thảo luận các
kết quả nghiên cứu trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, giáo dục, quản trị nhân sự, khoa học cơ bản,
khoa học công nghệ...
+ Môn loại: 330.959778 / K600Y
- Phòng Địa chí: DC 2374
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51/. Kỷ yếu hội thảo khoa học đào tạo và nghiên cứu khoa học ở Đồng bằng sông Cửu Long
- Hội nhập và phát triển bền vững / Đào Duy Huân, Trịnh Huề, Phạm Ngọc Hoà.... - Cần Thơ :
Đại học Cần Thơ, 2015. - Minh hoạ. - 27cm
ĐTTS ghi: Trường đại học Tây Đô
Ph.2 : Khoa học công nghệ. - 369tr.
Tóm tắt: Tập hợp các bài báo cáo về thực trạng và giải pháp để nâng cao chất lượng đào
tạo và nghiên cứu khoa học ở Đồng bằng sông Cửu Long. Trao đổi kinh nghiệm và thảo luận các
kết quả nghiên cứu trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, giáo dục, quản trị nhân sự, khoa học cơ bản,
khoa học công nghệ....
+ Môn loại: 330.959778 / K600Y
- Phòng Địa chí: DC 2375
52/. DƯƠNG NGỌC THÀNH. Lao động việc làm và đào tạo nghề nông thôn vùng Đồng
bằng sông Cửu Long : Thực trạng và định hướng / Dương Ngọc Thành. - Cần Thơ : Nxb. Đại học
Cần Thơ, 2016. - 164tr.; 24cm
Tóm tắt: Cơ sở khoa học và lí luận về lao động, việc làm, và đào tạo nghề nông thôn; chính
sách lao động, việc làm và đào tạo nghề ; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động và việc làm nông
thôn; kinh nghiệm và các định hướng giải pháp đào tạo nghề và giải quyết việc làm trong tiến
trình công nghiệp hoá và đô thị hoá.
+ Môn loại: 331.11 / L108Đ
- Phòng Địa chí: DC 2388
53/. Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn Cần Thơ :
Sơ thảo (1975 - 2003) / Liên đoàn lao động Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Liên đoàn Lao động Cần
Thơ, 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
- Phòng Địa chí: DC 2447
- Phòng Mượn: MA 16734-16735
54/. VƯƠNG QUỐC DUY. Các yếu tố về nhu cầu tín dụng vi mô của nông dân Đồng bằng
sông Cửu Long, Việt Nam / Vương Quốc Duy biên soạn. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2015. 162tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm
Tóm tắt: Trình bày những khái niệm về tín dụng vi mô; tín dụng vi mô nghiên cứu từ Đồng
bằng sông Cửu Long; các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông
hộ; tiếp cận tín dụng và hiệu quả sản xuất lúa của nông hộ Đồng bằng sông Cửu Long...
+ Môn loại: 332.1095978 / C101Y
- Phòng Địa chí: DC 2377
55/. Hội nghị tổng kết công tác xúc tiến đầu tư, thương mại và hội chợ triển lãm năm 2015,
triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 thảo AEC và TPP : Cơ hội và thách thức đối với
Thành phố Cần Thơ / Uỷ ban nhân dân Thành phố Cần Thơ. Trung tâm xúc tiến đầu tư thương
mại và hội chợ triển lãm. - Cần Thơ : Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và Hội chợ triển lãm
Cần Thơ, 2015. - 19tr.; 29cm
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Tóm tắt: Gồm các văn kiện phát biểu trong Hội nghị tổng kết công tác xúc tiến đầu tư,
thương mại và hội chợ triển lãm năm 2015, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 thảo
AEC và TPP : Cơ hội và thách thức đối với Thành phố Cần Thơ.
+ Môn loại: 332.60959793 / H452NGH
- Phòng Địa chí: DC 2402
56/. Tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát, ngăn ngừa sinh vật ngoại lai và bảo tồn đa
dạng sinh học thành phố Cần Thơ : Tài liệu hội thảo / Sở Tài nguyên và môi trường thành phố
Cần Thơ. Chi cục bảo vệ môi trường. - Cần Thơ : Chi cục bảo vệ môi trường Cần Thơ, 2016. 46tr.; 29cm
Tóm tắt: Gồm các chương: Gồm các bài phát biểu trong Hội thảo Tăng cường năng lực
quản lý, kiểm soát, ngăn ngừa sinh vật ngoại lai và bảo tồn đa dạng sinh học thành phố Cần Thơ.
+ Môn loại: 333.72 / T116C
- Phòng Địa chí: DC 2400
57/. TRƯƠNG THỊ NGA. Đất ngập nước Đồng bằng sông Cửu Long : Những vấn đề cơ sở
và ứng dụng / Trương Thị Nga. - Cần Thơ : Nxb. Đại học Cần Thơ, 2016. - 362tr.; 24cm
Tóm tắt: Vai trò và tiềm năng đất ngập nước trong phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường
tại đồng bằng Sông Cửu Long; hệ sinh thái đất ngập nước ven biển, hệ sinh thái đất ngập nước
nội địa; những vấn đề cơ sở và ứng dụng của đất ngập nước trong giảm thiểu môi trường nước bị
ô nhiễm ...
+ Môn loại: 333.91 / Đ124NG
- Phòng Địa chí: DC 2391
58/. TRẦN VĂN TỶ. Tài nguyên nước Đồng bằng sông Cửu Long : Hiện trạng và giải pháp
sử dụng bền vững / Trần Văn Tỷ, Trần Minh Thuận, Lê Anh Tuấn. - Cần Thơ : Nxb. Đại học Cần
Thơ, 2016. - 213tr.; 24cm
Tóm tắt: Tổng quan về tài nguyên nước, quản lí nguồn tài nguyên nước đồng bằng Sông
Cửu Long; quy hoạch và sử dụng nước đồng bằng Sông Cửu Long : Hiện trạng, thách thức và
giải pháp sử dụng bền vững…
+ Môn loại: 333.910095978 / T103NG
- Phòng Địa chí: DC 2386
59/. Hội thảo AEC và TPP : Cơ hội và thách thức đối với Thành phố Cần Thơ / Uỷ ban nhân
dân Thành phố Cần Thơ; Viện Kinh tế - Xã hội - VCCI Cần Thơ - Sở Công thương phối hợp thực
hiện. - Cần Thơ : Uỷ ban nhân dân Tp. Cần Thơ, 2015. - 100tr.; 29cm
Tóm tắt: Phát biểu tóm tắt một số vấn đề về AEC và TPP, cơ hội và thách thức khi Việt
Nam tham gia AEC và TPP. Những tác động của AEC và TPP đối với chế độ quản lý, chính sách
tại Tp. Cần Thơ. Tăng trưởng kinh tế TPCT và các vấn đề cần quan tâm trong thời kỳ hội nhập
kinh tế quốc tế...
+ Môn loại: 337 / H452TH
- Phòng Địa chí: DC 2401
60/. NGUYỄN DUY CẦN. Nông nghiệp và phát triển nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long
: Thành tựu và triển vọng / Nguyễn Duy Cần, Nguyễn Ngọc Đệ. - Cần Thơ : Nxb. Đại học Cần
Thơ, 2016. - 286tr.; 24cm
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Tóm tắt: Tổng quan về sự phát triển của nông nghiệp, nông thôn đồng bằng Sông Cửu
Long, phát triển của công cụ sản xuất và cơ giới hoá trong nông nghiệp; vai trò của khuyến nông
trong chuyển giao khoa học công nghệ và phát triển nông thôn...
+ Môn loại: 338.1 / N455NGH
- Phòng Địa chí: DC 2392
61/. NGUYỄN VĂN SÁNH. Phát triển bền vững nông nghiệp và nông thôn vùng Đồng
bằng sông Cửu Long / Nguyễn Văn Sánh, Đặng Kiều Nhân. - Cần Thơ : Nxb. Đại học Cần Thơ,
2016. - 376tr.; 24cm
Tóm tắt: Nội dung quyển sách bàn về đồng bằng Sông Cửu Long trong bối cảnh phát triển
bền vững; tầm nhìn và thách thức cho sự phát triển; giải pháp kỹ thuật canh tác bền vững cây lúa
và cây ăn trái, thuỷ sản....
+ Môn loại: 338.1 / PH110TR
- Phòng Địa chí: DC 2385
62/. VÕ THÀNH DANH. Phát triển kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long : Thành tựu và thách
thức / Võ Thành Danh. - Cần Thơ : Nxb. Đại học Cần Thơ, 2016. - 216tr.; 24cm
Tóm tắt: Quy trình phát triển kinh tế nông nghiệp đồng bằng Sông Cửu Long, những thành
tựu và thách thức; chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực ở đồng bằng Sông Cửu Long; thực
trạng ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ nhỏ và vừa ở khu vực này; đánh giá kinh tế tác động
đến môi trường và các chính sách...
+ Môn loại: 338.1 / PH110TR
- Phòng Địa chí: DC 2387
63/. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long
- 30 năm đổi mới / Vũ Văn Phúc, Phạm Việt Dũng, Nguyễn Minh Tuấn.... - H. : Chính trị Quốc
gia, 2015. - 550tr. : Bảng; 24cm
ĐTTS ghi: Tạp chí Cộng sản; Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; Thành uỷ Cần Thơ
Tóm tắt: Gồm các bài viết nêu bật những vấn đề lý luận và thực tiễn về công nghiệp hoá,
hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long sau 30 năm đổi mới. Qua
đó đề xuất những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, hạn chế để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện
đại hoá nông nghiệp, nông thông vùng đồng bằng sông Cửu Long.
+ Môn loại: 338.1095978 / C455NGH
- Phòng Địa chí: DC 2366
64/. Hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường của mô hình "cánh đồng mẫu lớn" ở đồng bằng
sông Cửu Long / Nguyễn Quốc Dũng chủ biên, Võ Thị Kim Thu, Trần Hoàng Hiểu.... - H. : Lý
luận Chính trị, 2016. - 243tr. : Bảng; 21cm
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận, thực tiễn, thực trạng, phương hướng và giải pháp về hiệu
quả kinh tế, xã hội và môi trường của mô hình "cánh đồng lớn" ở đồng bằng sông Cửu Long.
+ Môn loại: 338.1095978 / H309QU
- Phòng Địa chí: DC 2515-2516
65/. Dự án đầu tư khách sạn Ninh Kiều Cần Thơ / Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Công ty Xây dựng và Phát triển Đô thị. - H. : Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Công ty
Xây dựng và Phát triển Đô thị, 1997. - 90tr.; 29cm
Tóm tắt: Nêu lên sự cần thiết đầu tư xây dựng công trình khách sạn Ninh Kiều, phân tích
hiệu quả kinh tế, tài chính, xã hội của dự án và tổ chức thực hiện.
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+ Môn loại: 338.4 / D550A
- Phòng Địa chí: DC 2506
66/. Doanh nghiệp Việt Nam 15 năm đầu thế kỷ XXI (2000 - 2015) / Tổng cục thống kê. H. : Thống kê, 2017. - 971tr.; 29cm
ĐTTS ghi: Tổng Cục thống kê
Tóm tắt: Trình bày sự phát triển của doanh nghiệp Viêt Nam (2000- 2015); số liệu tổng
hợp kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam (2000- 2015).
+ Môn loại: 338.709597 / D408NGH
- Phòng Địa chí: DC 2517
- Phòng Mượn: MA 18000
- Phòng Tra cứu: TC 4320
67/. Bản vẽ Nhà máy sấy Trà Nóc. - [Kđ.] : [Knxb.], [Kn.]. - 19 tờ : Bảng vẽ; 32cm
+ Môn loại: 338.70959793 / B105V
- Phòng Địa chí: DC 2507
68/. Các khu công nghiệp Cần Thơ - Một chặng đường phát triển : Kỷ yếu. - Cần Thơ : Ban
Quản lý các khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ, 2002. - 27tr.; 29 cm
Tóm tắt: Giới thiệu khu kỹ nghệ Phong Dinh - tiền thân của khu Công nghiệp Trà Nóc, quá
trình hình thành các khu Công nghiệp Cần Thơ, giới thiệu các khu Công nghiệp Cần Thơ.
+ Môn loại: 338.70959793 / C101KH
- Phòng Địa chí: DC 2508-2510
69/. Hội nghị báo cáo viên theo vùng "Hội nhập quốc tế vì phát triển bền vững, vai trò của
địa phương" : Thành phố Cần Thơ, 21-22/8/2014 / Uỷ ban nhân dân Tp. Cần Thơ; Bộ Ngoại giao.
- H. : Bộ Ngoại giao, 2014. - 209tr.; 29cm
Tóm tắt: Gồm các văn kiện phát biểu trong Hội nghị theo 2 phần: Những nét lớn trong quan
hệ quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với hội nhập quốc tế vì phát triển bền vững; vai trò của địa
phương, doanh nghiệp trong hội nhập quốc tế sâu rộng.
+ Môn loại: 338.9597 / H462NGH
- Phòng Địa chí: DC 2404-2405
70/. Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ - Dấu son một chặng đường phát triển / Ban chỉ đạo Tây Nam
Bộ. - Cần Thơ : Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, 2016. - 171tr.; 29cm
Tóm tắt: Gồm các phần: Những dấu son; liên kết vùng; những khoảnh khắc không thể nào
quên; châu thổ phồn vinh, Tây Nam bền vững.
+ Môn loại: 338.95978 / B105CH
- Phòng Địa chí: DC 2408
71/. Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 10 - Hướng tới đối tác
kinh tế hiệu quả và bền vững / Cần Thơ, từ ngày 14 đến 16 tháng 9 năm 2016. - Cần Thơ : Uỷ
ban nhân dân Tp. Cần Thơ, 2016. - 280tr.; 29cm
Tóm tắt: Gồm chương trình làm việc và các bài phát biểu tham luận trong Hội nghị hợp tác
giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 10 - Hướng tới đối tác kinh tế hiệu quả và bền vững
tại Cần Thơ.
+ Môn loại: 338.95978 / H452NGH
- Phòng Địa chí: DC 2409
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72/. Hội thảo : Giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến và khai thác sáng kiến phục vụ phát
triển kinh tế, xã hội khu vực phía Nam : Thành phố Cần Thơ, ngày 05 tháng 8 năm 2016 / Cục
Sở hữu trí tuệ. - H. : Cục Sở hữu trí tuệ, 2016. - 100tr.; 29cm
Tóm tắt: Gồm các bài tham luận trong Hội thảo : Giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến
và khai thác sáng kiến phục vụ phát triển kinh tế, xã hội khu vực phía Nam.
+ Môn loại: 338.95978 / H452TH
- Phòng Địa chí: DC 2413
73/. Les 10 efmes assises de la coopéation décentraisée Franco - Vietnamienne - Vers des
parenariats esconomiques et durables plus effcaces / Can Tho, du 14 au 16 Septembre 2016. Cần Thơ : Uỷ ban nhân dân Tp. Cần Thơ, 2016. - 280tr.; 29cm
Tóm tắt: Gồm chương trình làm việc và các bài phát biểu tham luận trong Hội nghị hợp tác
giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 10 - Hướng tới đối tác kinh tế hiệu quả và bền vững
tại Cần Thơ.
+ Môn loại: 338.95978 / L206D
- Phòng Địa chí: DC 2410
74/. Kỷ yếu hội thảo khoa học: Xây dựng người Cần Thơ: "Trí tuệ - năng động - nhân ái hào hiệp - thanh lịch" theo Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX) / Ban Tuyên giáo
thành uỷ Cần Thơ. - Cần Thơ : Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ, 2014. - 279tr.; 29cm
Tóm tắt: Gồm các bài phát biểu tham luận trong Hội thảo.
+ Môn loại: 338.959793 / K600Y
- Phòng Địa chí: DC 2411
75/. Tài liệu tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính
trị (khoá IX) và tiêu chuẩn người Cần Thơ "Trí tuệ - năng động - nhân ái - hào hiệp - thanh lịch"
: Dùng cho cán bộ, đảng viên / Ban Tuyên giáo thành uỷ Cần Thơ. - Cần Thơ : Ban Tuyên giáo
Thành uỷ Cần Thơ, 2016. - 92tr.; 19cm
+ Môn loại: 338.959793 / T103L
- Phòng Địa chí: DC 2433-2435
- Phòng Mượn: MA 16709-16710
350. HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ KHOA HỌC QUÂN SỰ:
76/. Những trận đánh của lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Hậu Giang : Lưu hành nội bộ. H. : Quân đội nhân dân, 2007. - 21cm
ĐTTS ghi : Đảng uỷ - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hậu Giang
T.3. - 198 tr.
Tóm tắt: Gồm 12 trận đánh, diễn ra trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của lực
lượng du kích xã, ấp với các hình thức tác chiến khác nhau: phục kích, tập kích, chống càn; nhưng
đều có chung đặc điểm là diễn ra trên chiến trường đồng bằng, nhiều kênh rạch của vùng đất Hậu
Giang anh hung (Nay là Tp. Cần Thơ).
+ Môn loại: 355.00959793 / NH556TR
- Phòng Địa chí: DC 2449

370. GIÁO DỤC HỌC:
77/. La San Cần Thơ - Mái trường xưa : Ấn phẩm lưu niệm 2014. - Cần Thơ : Đại học Cần
Thơ, 2014. - 80tr. : Tranh vẽ, ảnh; 27cm
Đầu bìa sách ghi: Cựu học sinh La San Cần Thơ
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Tóm tắt: Tập hợp những bài viết của cựu học sinh về những kỉ niệm buồn vui của tuổi học
trò nhân dịp kỉ niệm 40 năm xa trường La San Cần Thơ (1974-2014).
+ Môn loại: 373.597 / L100S
- Phòng Địa chí: DC 2376
78/. HUỲNH XUÂN HIỆP. Công nghệ thông tin trong hỗ trợ ra quyết định về giáo dục,
nông nghiệp, thuỷ sản và môi trường vùng Đồng bằng sông Cửu Long / Huỳnh Xuân Hiệp, Đỗ
Thanh Nghị. - Cần Thơ : Nxb. Đại học Cần Thơ, 2016. - 225tr.; 24cm
Tóm tắt: Ứng dụng các kỹ thuật, công nghệ thông tin trong khai phá dữ liệu hỗ trợ sinh
viên lập kế hoạch học tập; tư vấn học tập nhóm sinh viên bậc đại học trên cơ sở tiếp cận hệ thống
thông tin quyết định đa trị...
+ Môn loại: 378.00285 / C455NGH
- Phòng Địa chí: DC 2393
79/. Trường Đại học Nam Cần Thơ = Nam Can Tho university : Giới thiệu về hình ảnh và
quá trình hoạt động. - Cần Thơ : Đại học Nam Cần Thơ, 2017. - 48tr.; 29cm
Tóm tắt: Sách giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của trường Đại học Nam Cần
Thơ. Bên cạnh đó, giới thiệu các ngành nghề đào tạo tại trường, tổng hợp những bài phát biểu các
vị lãnh đạo cấp thành phố về trường và đánh giá của doanh nghiệp về khả năng làm việc của sinh
viên Đại học Nam Cần Thơ.
+ Môn loại: 378.00959793 / TR561Đ
- Phòng Địa chí: DC 2496-2497
380. THƯƠNG MẠI, PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG:
80/. Tài liệu Hội thảo, tập huấn đánh giá thực trạng và đề xuất xây dựng kế hoạch, chính
sách phát triển thông tin cơ sở trong tình hình mới : Cần Thơ ngày 27/11/2015 / Bộ Thông tin và
Truyền thông. - H. : Bộ Thông tin và Truyền thông, 2015. - 99tr.; 29cm
Tóm tắt: Gồm các văn kiện phát biểu trong Hội thảo có bài: Sở Thông tin truyền thông với
công tác quản lý Nhà nước về thông tin cơ sở của Sở Thông tin và truyền thông Tp. Cần Thơ.
+ Môn loại: 384 / T103L
- Phòng Địa chí: DC 2403
390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN:
81/. NGUYỄN MỸ HỒNG. Người U Minh qua kiểu ăn, cách ở / Nguyễn Mỹ Hồng. - H. :
Phương Đông, 2016. - 119tr.; 21cm. - (Việt Nam - Đất nước - con người)
Tóm tắt: Gồm: Đặc điểm vùng đất, quá trình hình thành xã hội, điều kiện cư trú, sinh hoạt
ăn uống của người dân U Minh.
+ Môn loại: 390.09597 / NG558U
- Phòng Địa chí: DC 2467-2468
- Phòng Mượn: MA 16816-16817
82/. NGUYỄN MỸ HỒNG. Vùng biển đảo Tây Nam : Công trình văn nghệ dân gian /
Nguyễn Mỹ Hồng biên soạn. - H. : Thanh niên, 2016. - 234tr.; 21cm
Tóm tắt: Khái quát đôi nét dân gian vùng biển Tây Nam, giới thiệu đặc tính của từng hòn cụm hòn và một số tập tục dân gian; về khai thác, chế biến - hải sản và ăn uống ở vùng biển đảo
Tây Nam.
+ Môn loại: 390.09597 / V513B
- Phòng Địa chí: DC 2469-2470
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- Phòng Đọc: DV 51833
- Phòng Mượn: MA 16818-16819

83/. Cẩm nang di tích lịch sử - văn hoá thành phố Cần Thơ / Ban Quản lý Di tích thành phố
Cần Thơ. - Cần Thơ : Ban Quản lý Di tích thành phố Cần Thơ, 2017. - 62tr.; 20x20cm
+ Môn loại: 390.0959793 / C120N
- Phòng Địa chí: DC 2520-2521
- Phòng Đọc: DV 53342
- Phòng Mượn: MA 18248-18249
84/. NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN. Di tích lịch sử - văn hoá nhà lồng chợ Cần Thơ = Cultural
historical vestige Can Tho covered market / Nguyễn Thị Mỹ; Dịch tiếng Anh : Trần Thị Sáu, Thái
Công Dân, Huỳnh Văn Thuận. - Cần Thơ : Ban quản lý Di tích Cần Thơ, 2016. - 24tr.; 19cm
+ Môn loại: 390.0959793 / D300T
- Phòng Địa chí: DC 2464-2465
85/. TRẦN PHỎNG DIỀU. Văn hoá dân gian Cần Thơ / Trần Phỏng Diều. - H. : Mỹ thuật,
2016. - 225tr. : Ảnh; 21cm
ĐTTS ghi : Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu về lễ hội dân gian, phong tục tập quán, văn học dân gian ở Cần Thơ.
+ Môn loại: 390.0959793 / V115H
- Phòng Địa chí: DC 2494
86/. HUỲNH VĂN NGUYỆT. Quà bánh trong đời sống văn hoá dân gian vùng Tây Nam
Bộ / Huỳnh Văn Nguyệt. - H. : Mỹ thuật, 2016. - 330tr.; 21cm
ĐTTS ghi : Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát bánh dân gian vùng Tây Nam Bộ; vai trò của bánh trong đời
sống văn hoá dân gian và các nghệ nhân làm bánh và các làng nghề nổi tiếng.
+ Môn loại: 394.1095978 / QU100B
- Phòng Địa chí: DC 2485
87/. NHÂM HÙNG. Tìm hiểu bánh dân gian Nam Bộ : Nhâm Hùng biên soạn. - Cần Thơ :
Đại học Cần Thơ, 2016. - 109tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Ban tổ chức Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ thành phố Cần Thơ năm 2016
Tóm tắt: Giới thiệu quá trình hình thành, phát triển của các loại bánh dân gian Nam Bộ như
bánh bèo, bánh ít, bánh bò... ; giá trị văn hoá trong kỹ thuật làm bánh, ăn bánh, bán bánh và những
yêu cầu bảo tồn, phát triển văn hoá ẩm thực độc đáo, tiêu biểu của vùng đất này.
+ Môn loại: 394.12095978 / T310H
- Phòng Địa chí: DC 2371-2373
- Phòng Đọc: DV 50753
- Phòng Mượn: MA 15865-15867

500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC:
88/. NGÔ LỰC TẢI. Sông Mêkông hay sông Cửu Long với biến đổi khí hậu toàn cầu / Ngô
Lực Tải. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 132tr. : Bảng; 21cm
Tóm tắt: Gồm 26 bài viết tập trung nói về sông Mêkông, sông Cửu Long ứng phó với biến
đổi khí hậu và thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu; khai thác nguồn tài nguyên nước cùng
một số kiến nghị phân bổ lại vùng thuỷ văn cho Đồng bằng Sông Cửu Long.
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+ Môn loại: 551.48 / S455M
- Phòng Địa chí: DC 2518-2519
- Phòng Đọc: DV 53341
- Phòng Mượn: MC 5319-5320
89/. LÊ HUY BÁ. Khô hạn, xâm nhập mặn ở Đồng bằng Sông Cửu Long - Cơ sở lý luận và
thực tiễn / Lê Huy Bá chủ biên, Lương Văn Việt, Nguyễn Xuân Hoàn. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 525tr. : Sơ đồ, bảng, ảnh; 24 cm
Tóm tắt: Trình bày các khái niệm và thuật ngữ về biến đổi khí hậu, khô hạn, xâm nhập
mặn; ảnh hưởng của EL NINO đến khô hạn và xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long; hạn
hán và phương pháp đánh giá hạn hán; khô hạn, xâm nhập mặn gây phèn hoá, mặn hoá và ảnh
hưởng của nó nên môi trường sinh thái; đặc điểm khí hậu thuỷ văn liên quan đến khô hạn và xâm
nhập mặn ở đồng bằng Sông Cửu Long...
+ Môn loại: 577.69 / KH450H
- Phòng Địa chí: DC 2511
- Phòng Đọc: DL 15960
- Phòng Mượn: MC 5248-5249
90/. CAO NGỌC ĐIỆP. Vi khuẩn liên kết với thực vật : Thành tựu và ứng dụng ở Đồng
bằng sông Cửu Long / Cao Ngọc Điệp. - Cần Thơ : Nxb. Đại học Cần Thơ, 2016. - 212tr.; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu các nhóm vi khuẩn vùng rễ và nội sinh như vi khuẩn nốt rễ cây họ đậu,
quy trình sản xuất vi khuẩn nội sinh tành phân vi sinh; nhận diện và đánh giá nhóm vi khuẩn vùng
rễ và nội sinh; ứng dụng và chuyển giao công nghệ để sản xuất các sản phẩm vi sinh...
+ Môn loại: 579.3 / V300KH
- Phòng Địa chí: DC 2396
630. NÔNG NGHIỆP:
91/. Quản lý độ phì nhiêu đất lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long : Những vấn đề cơ sở và ứng
dụng / Ngô Ngọc Hưng, Nguyễn Bảo Vệ, Võ Quang Minh, .... - Cần Thơ : Nxb. Đại học Cần
Thơ, 2016. - 513tr.; 24cm
Tóm tắt: Nêu một số vấn đề về đất lúa ở đồng bằng Sông Cửu Long phân loại độ phì nhiêu,
quản lý độ phì nhiêu đất phèn trồng lúa ; quản lý sự nhiễm mặn trên đất lúa - tôm, quản lý sự mất
đạm, cố định đạm sinh học, quản lí, sử dụng rơm rạ trên đất lúa,....
+ Môn loại: 631.4 / QU105L
- Phòng Địa chí: DC 2390
92/. TRẦN THỊ BA. Nâng cao hiệu quả sản xuất rau Đồng bằng sông Cửu Long bằng kỹ
thuật ghép gốc / Trần Thị Ba, Võ Thị Bích Thuỷ. - Cần Thơ : Nxb. Đại học Cần Thơ, 2016. 233tr.; 24cm
Tóm tắt: Tổng quan tình hình nghiên cứu cây rau ghép trong và ngoài nước; cách ghép và
chăm sóc các loại rau quả như cà chua ghép, dưa hấu ghép, dưa leo, ớt, cà chua kiểng, ớt kiểng,...
+ Môn loại: 631.5 / N122C
- Phòng Địa chí: DC 2395
93/. NGUYỄN THỊ THU CÚC. Quản lý dịch hại cây trồng thân thiện môi trường / Nguyễn
Thị Thu Cúc, Lê Văn Vàng. - Cần Thơ : Nxb. Đại học Cần Thơ, 2016. - 301tr.; 24cm
Tóm tắt: Nội dung nói về các biện pháp quản lý côn trùng gây hại cây trồng, thân thiện với
môi trường; ứng dụng côn trùng thiên địch trong quản lý côn trùng gây hại trên cây ăn trái; nghiên
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cứu và ứng dụng hoá chất tín hiệu của côn trùng trong bảo vệ thực vật ở đồng bằng Sông Cửu
Long....
+ Môn loại: 632 / QU105L
- Phòng Địa chí: DC 2397
94/. NGUYỄN THANH PHƯƠNG. Nuôi cá tra ở Đồng bằng sông Cửu Long : Thành công
và thách thức trong phát triển bền vững / Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Anh Tuấn. - Cần Thơ
: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2016. - 239tr.; 24cm
Tóm tắt: Sách được biên soạn dựa trên nhiều nghiên cứu của cán bộ, sinh viên, học viên và
nghiên cứu sinh của Khoa Thuỷ sản, trường Đại học Cần Thơ về nghề nuôi cá tra cũng như là kỹ
thuật nuôi thâm canh. Kết quả trình bày trong quyển sách là những nghiên cứu có hàm lượng
khoa học cao và cập nhật nhất.
+ Môn loại: 639.3 / N515C
- Phòng Địa chí: DC 2394
95/. LÊ THỊ VÂN. Món ăn dân dã Nam Bộ / Lê Thị Vân. - H. : Công ty TNHH Sách Phương
Nam, 2016. - 94tr.; 23cm
Tóm tắt: Giới thiệu nguyên liệu, phương pháp chế biến một số món ăn dân dã Miền Nam:
Gỏi ngũ sắc, gà nướng sầu riêng, thịt kho nước dừa, cá rô kho tộ, canh chua cá lóc, lẩu hoa đồng
nội....
+ Môn loại: 641.59597 / M430Ă
- Phòng Địa chí: DC 2486-2487
- Phòng Đọc: DL 15508
- Phòng Mượn: MD 8561-8562
96/. NGUYỄN MINH THUÝ. Kỹ thuật sau thu hoạch (Bảo quản và chế biến) một số loại
nông sản ở Đồng bằng sông Cửu Long / Nguyễn Minh Thuý, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền. - Cần Thơ
: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2016. - 686tr.; 24cm
Tóm tắt: Tổng quan các kỹ thuật sau thu hoạch và chế biến thực phẩm đối với các loại nông
sản; kỹ thuật sau thu hoạch một số loại nông sản như chôm chôm, khóm, thanh long, chuối, cà
chua, các loại cây có múi…
+ Môn loại: 664.0028 / K600TH
- Phòng Địa chí: DC 2389
97/. NHÂM HÙNG. Nghề truyền thống Hậu Giang / Nhâm Hùng biên soạn. - Tp. Hồ Chí
Minh : Nxb. Trẻ, 2012. - 96tr.; 21cm
ĐTTS ghi : Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hậu Giang - Bảo Tàng Hậu Giang
Tóm tắt: Nội dung gồm 10 chuyên đề, trong đó trích các bài nghiên cứu từ 5 dự án Văn hoá
phi vật thể đã thực hiện, bổ sung 5 bài viết phản ánh về các ngành nghề khác nhau có tính tiêu
biểu đang tồn tại trên vùng đất Hậu Giang nhưng có nguy cơ bị mai một.
+ Môn loại: 680.0959792 / NGH250TR
- Phòng Địa chí: DC 2427-2428

700. NGHỆ THUẬT:
98/. NGUYỄN THUỴ KHA. Những tài danh âm nhạc Việt Nam - Lưu Hữu Phước / Nguyễn
Thuỵ Kha. - H. : Văn học, 2017. - 289tr.; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời cũng như sự nghiệp của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước từ một
cậu bé bình thường trở thành một nhà soạn nhạc cách mạng lớn của dân tộc.
+ Môn loại: 780.92 / NH556T
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- Phòng Địa chí: DC 2488
- Phòng Đọc: DV 52224
- Phòng Mượn: MG 8469-8470

99/. NGUYỄN QUANG. Đất phương Nam : Tập ca cổ / Nguyễn Quang. - Cà Mau : Phương
Đông, 2006. - 94tr.; 19cm
+ Môn loại: 781.62 / Đ124PH
- Phòng Địa chí: DC 2367-2368
- Phòng Đọc: DV 50398
- Phòng Mượn: MG 7923-7924
100/. NGUYỄN QUANG. Quê mẹ anh hùng : 12 bài ca cổ / Nguyễn Quang. - Cần Thơ :
Hội Văn học nghệ thuật Cần Thơ, 2001. - 41tr.; 19cm
+ Môn loại: 781.62 / QU250M
- Phòng Địa chí: DC 2369-2370
- Phòng Đọc: DV 50399
- Phòng Mượn: MG 7925-7926
101/. SƠN NGỌC HOÀNG. Nhạc khí dân tộc Khmer Nam Bộ / Sơn Ngọc Hoàng, Đào Huy
Quyền, Ngô Khị. - H. : Khoa học Xã hội, 2005. - 330tr.; 21cm
Tóm tắt: Sơ lược về lịch sử nhạc khí truyền thống Khmer. Giới thiệu cụ thể từ nguồn gốc
ra đời, sự phát triển, cấu tạo, chất liệu, màu âm, tần âm, kỹ thuật tấu diễn đến vai trò của từng loại
nhạc khí như: nhạc khí dây, nhạc khí hơi, nhạc khí tự thân vang.
+ Môn loại: 784.19 / NH101KH
- Phòng Địa chí: DC 2421
102/. Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII - Năm 2012 tại thành phố Cần Thơ / Biên
soạn: Ngũ Duy Anh chủ biên, Lê Mạnh Hùng, Phùng Khắc Bình.... - H. : Thể dục Thể thao, 2012.
- 343tr. : Hình vẽ, bảng; 21cm
ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ban chỉ đạo Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc
Tóm tắt: Gồm các văn bản và quyết định về việc tổ chức, thành lập, ban hành điều lệ, chỉ
đạo, chế độ chính sách trong Hội khoẻ Phù Đổng. Đồng thời giới thiệu kết quả hội khoẻ phù Đổng
toàn quốc lần thứ VIII giai đoạn I, cùng bảng xếp hạng thành tích các kỳ Hội khoẻ Phù Đổng và
kỷ lục Hội khoẻ Phù Đổng.
+ Môn loại: 796.44 / H452KH
- Phòng Địa chí: DC 2436-2437

800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ:
103/. Kỷ yếu hội thảo khoa học văn học, nghệ thuật trong thực hiện tiêu chuẩn người Cần
Thơ trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch : Lưu hành nội bộ / Ban Tuyên giáo thành
uỷ Cần Thơ. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Liên hiệp các hội Văn học, Nghệ thuật. Liên hiệp
các hội Khoa học - Kỹ thuật. - Cần Thơ : Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật Cần Thơ, 2016.
- 167tr.; 29cm
Tóm tắt: Gồm các bài phát biểu tham luận trong Hội thảo.
+ Môn loại: 895.92208 / K600Y
- Phòng Địa chí: DC 2498-2500
- Phòng Mượn: MB 6234-6235
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104/. Thơ Đường luật Cần Thơ : Thơ / Nguyễn Hồng Chuyên, Đặng Văn Ấu, Phan Hiền
Đức.... - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015. - 19cm
T.8. - 156 tr.
+ Môn loại: 895.9221008 / TH460Đ
- Phòng Địa chí: DC 2457-2459
105/. NGUYỄN THỊ MỸ. Khu tưởng niệm Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa = First laureate Bui
Huu Nghia monument / Nguyễn Thị Mỹ; Dịch tiếng Anh :Trần Thị Sáu, Thái Công Dân, Huỳnh
Văn Thuận. - Cần Thơ : Ban quản lý Di tích Cần Thơ, 2016. - 24tr.; 19cm
+ Môn loại: 895.92212 / KH500T
- Phòng Địa chí: DC 2462-2463
106/. NGUYỄN SƯƠNG. Hưng cổ Văn Đoàn Tây Đô / Nguyễn Sương. - Cần Thơ : Đại
học Cần Thơ, 2016. - 19cm. - (Chuyện làng cổ)
T.4. - 115tr.
+ Môn loại: 895.92213408 / H556C
- Phòng Địa chí: DC 2381-2383
- Phòng Đọc: DV 51279
- Phòng Mượn: MV 18552-18553

900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ:
107/. Kỷ yếu hội thảo Phát triển du lịch Đồng bằng sông Cửu Long : Hậu Giang, ngày 11
tháng 7 năm 2016 / Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Tổng cục Du lịch. - H. : Bộ Văn hoá, Thể
thao và Du lịch. Tổng cục Du lịch, 2016. - 169tr.; 29cm
Tóm tắt: Gồm các phần: Cơ chế, chính sách phát triển du lịch vùng ĐBSCL; sản phẩm du
lịch, thị trường du lịch và công tác xúc tiến quảng bá du lịch vùng ĐBSCL, giải pháp tăng cường
hiệu quả hoạt động xúc tiến du lịch vùng ĐBSCL.
+ Môn loại: 915.97804 / K600Y
- Phòng Địa chí: DC 2412
108/. NHÂM HÙNG. Cần Thơ - Phố cũ nét xưa / Nhâm Hùng biên soạn. - Tp. Hồ Chí Minh
: Nxb. Trẻ, 2017. - 223tr.; 21cm
Tóm tắt: Gồm 2 phần: Cội nguồn và khai mở, nhận diện đô thị buổi đầu giúp bạn đọc khám
phá thú vị về xứ sở "gạo trắng nước trong" để cùng chia xẻ, thêm yêu thành phố Tây Đô hôm nay.
+ Môn loại: 915.9793 / C121TH
- Phòng Địa chí: DC 2489-2491
- Phòng Đọc: DV 52254
- Phòng Mượn: MG 8511-8514
109/. Hướng dẫn du lịch thành phố Cần Thơ = Can Tho city tourism guidebook / Sở Văn
hoá, Thể thao và Du lịch Tp. Cần Thơ. - H. : Thông tấn, 2014. - 96tr.; 20cm
Tóm tắt: Gồm các nội dung: Tổng quan về thành phố Cần Thơ, tiềm năng du lịch, đường
đến Cần Thơ, các điểm tham quan tiêu biểu, các di tích lịch sử - văn hoá,danh thắng khu - điểm
du lịch, lễ hội truyền thống, ẩm thực - đặc sản, làng nghề truyền thống, vui chơi - giải trí - mua
sắm, đơn vị du lịch, các tour du lịch tiêu biểu...
+ Môn loại: 915.9793 / H561D
- Phòng Địa chí: DC 2426
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110/. Cần Thơ đẹp nên thơ = The poetic of Can Tho : Sổ tay hướng dẫn du lịch. - Tp. Hồ
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012. - 25tr.; 19cm
Tóm tắt: Sổ tay hướng dẫn du lịch thành phố Cần Thơ : Tiềm năng du lịch, đường đến Cần
Thơ, các điểm tham quan tiêu biểu, các di tích lịch sử - văn hoá,danh thắng khu - điểm du lịch, lễ
hội truyền thống, ẩm thực - đặc sản, làng nghề truyền thống, vui chơi - giải trí - mua sắm, đơn vị
du lịch, các tour du lịch tiêu biểu...
+ Môn loại: 915.979304 / C121TH
- Phòng Địa chí: DC 2495
111/. Hướng dẫn du lịch thành phố Cần Thơ = Can Tho city tourism guidebook / Sở Văn
hoá, Thể thao và Du lịch Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Cần Thơ,
2015. - 96tr.; 20cm
Tóm tắt: Gồm các nội dung: Tổng quan về thành phố Cần Thơ, tiềm năng du lịch, đường
đến Cần Thơ, các điểm tham quan tiêu biểu, các di tích lịch sử - văn hoá,danh thắng khu - điểm
du lịch, lễ hội truyền thống, ẩm thực - đặc sản, làng nghề truyền thống, vui chơi - giải trí - mua
sắm, đơn vị du lịch, các tour du lịch tiêu biểu...
+ Môn loại: 915.979304 / H561D
- Phòng Địa chí: DC 2425
112/. Hướng dẫn du lịch thành phố Cần Thơ = Guide touristique de la ville de Can Tho / Sở
Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tp. Cần Thơ. Trung tâm phát triển Du lịch. - Cần Thơ : Sở Văn
hoá, Thể thao và Du lịch Cần Thơ, 2016. - 68tr.; 20cm
Tóm tắt: Gồm các nội dung: Tổng quan về thành phố Cần Thơ, tiềm năng du lịch, đường
đến Cần Thơ, các điểm tham quan tiêu biểu, các di tích lịch sử - văn hoá,danh thắng khu - điểm
du lịch, lễ hội truyền thống, ẩm thực - đặc sản, làng nghề truyền thống, vui chơi - giải trí - mua
sắm, đơn vị du lịch, các tour du lịch tiêu biểu...
+ Môn loại: 915.979304 / H561D
- Phòng Địa chí: DC 2466,2492-2493
- Phòng Mượn: MG 8516-8517
113/. Văn hoá Óc Eo và các văn hoá cổ ở Đồng bằng Cửu Long / Viện Khoa học xã hội tại
Thành phố Hồ Chí Minh. - An Giang : Sở Văn hoá Thông tin Cần Thơ, 1984. - 280tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách gồm 3 phần: Văn hoá cổ xưa với cuộc sống ngày nay; Các văn hoá cổ ở
Đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam Bộ; Và các bức ảnh giới thiệu những di tích di
vật tiêu biểu và đặc sắc của các văn hoá cổ trong vùng.
+ Môn loại: 959.701 / V115H
- Phòng Địa chí: DC 2422-2424
114/. Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng xã Thới Đông - Cờ Đỏ (1929 - 1975) : Sơ
thảo / Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Cờ Đỏ. - Cần Thơ : Đảng bộ thị trấn Cờ Đỏ, 2007. - 186tr.;
19cm
Tóm tắt: Tổng kết và đánh giá lại một giai đoạn lịch sử, khẳng định truyền thống đấu tranh
cách mạng hào hùng, kiên cường, bất khuất của Đảng bộ - quân dân Thới Đông - Cờ Đỏ ngót nửa
thế kỷ qua.
+ Môn loại: 959.7043 / L302S
- Phòng Địa chí: DC 2448
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115/. HUỲNH CÔNG TÍN. Chuyện địa danh và chữ nghĩa Nam Bộ / Huỳnh Công Tín. Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2017. - 355tr.; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu nguồn gốc, lịch sử một số địa danh nổi tiếng ở Nam Bộ; giải nghĩa
những từ ngữ địa phương tiêu biểu giúp bạn đọc hiểu thêm về tự nhiên, xã hội và con người vùng
đồng bằng Nam Bộ.
+ Môn loại: 959.77 / CH527Đ
- Phòng Địa chí: DC 2504-2505
- Phòng Mượn: MG 8650-8651
116/. Lịch sử khai phá vùng đất Nam Bộ / Huỳnh Lứa chủ biên, Lê Quang Minh, Lê Văn
Năm, Đỗ Hữu Nghiêm. - Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí
Minh, 2017. - 355tr. : Minh hoạ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu vài nét về môi trường tự nhiên vùng đất Nam Bộ. Trình bày tiến trình
nhân dân ta khai khẩn và mở mang vùng đất Nam Bộ từ đầu thế kỷ XVII đến nửa đầu thế kỷ XIX,
sự biến đổi xã hội qua quá trình khai phá vùng đất Nam Bộ.
+ Môn loại: 959.77 / L302S
- Phòng Địa chí: DC 2483-2484
- Phòng Đọc: DV 51916
- Phòng Mượn: MG 8405-8406
117/. NHÂM HÙNG. 55 năm đô thị Vị Thanh / Nhâm Hùng. - Cần Thơ : Nxb. Đại học Cần
Thơ, 2016. - 295tr. : Ảnh; 24cm
ĐTTSghi: Thành uỷ - Uỷ ban nhân dân thành phố Vị Thanh
Tóm tắt: Trình bày sự hình thành và phát triển đô thị Vị Thanh trong 55 năm qua thể hiện
qua 3 phần: những buổi đầu mở đất, khu đô thị của chiến tranh, thành phố hướng tới tương lai,
các tranh ảnh và các sáng tác về Vị Thanh.
+ Môn loại: 959.792 / N114M
- Phòng Địa chí: DC 2453-2454
118/. Cần Thơ di tích lịch sử - danh lam thắng cảnh / Đỗ Tấn Hiệp, Trần Phỏng Diều, Phạm
Thị Huệ, Huỳnh Thị Bảo Trâm. - H. : Giáo dục, 2015. - 147tr. : Ảnh; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử và văn hoá của Cần Thơ. Các di tích lịch sử và danh lam
thắng cảnh ở Cần Thơ như : Đình Bình Thuỷ, Chùa Long Quang, Chùa Ông, nhà thờ họ Dương,
Chùa Nam Nhã, Chùa Hội Linh, Bến Ninh Kiều, chợ nổi Cái Răng...
+ Môn loại: 959.793 / C121TH
- Phòng Địa chí: DC 2378, 2432
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