
GIỚI THIỆU SÁCH CHUYÊN ĐỀ  

HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ CẤP CAO APEC 2017” 

 

Hưởng ứng sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế lớn nhất trong năm của Việt Nam 

- APEC 2017 sẽ diễn ra tại thành phố biển Đà Nẵng, tại phòng Đọc và trưng bày 

của Thư viện tỉnh Lâm Đồng trưng bày, giới thiệu chuyên đề sách “Tuần lễ cấp 

cao APEC 2017”. 

Đợt trưng bày sách lần này có trên 30 đầu sách và một số báo tạp chí về kinh tế. Thư 

mục tập trung giới thiệu về thành tựu kinh tế của Việt Nam nói riêng và một số nước 

phát triển trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản nói chung. Cùng với thông điệp chung của 

Tuần lễ Cấp cao APEC là “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”, Thư viện 

tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả. 

Biên niên các sự kiện kinh tế Việt Nam (1975-2008) / Đặng Phong, Trần Đình 

Thiên. - H. : Khoa học xã hội, 2012. - 724tr. : bảng ; 24cm 

Chỉ số phân loại: 330.9597/B305N 

Nội dung 

Giới thiệu các hoạt động nổi bật, những sự 

kiện quan trọng trong nước và quốc tế có 

liên quan tới kinh tế Việt Nam được sắp xếp 

theo thứ tự thời gian từ năm 1975 đến 2008 

Sách hiện đang có tại: 

KHXG Đọc: VV.004512 

KHXG Mượn: 330.9/B205N 

 

Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương(APEC). - H. : Chính trị Quốc 

gia, 1998. - 569tr. ; 22cm 

Chỉ số phân loại: 337.50164/D305Đ – 33(T)/D305Đ 

Nội dung 

Trình bày quá trình ra đời và phát triển của 

APEC từ khi thành lập đến nay, về cơ cấu 

hợp tác và quá trình tự do hóa thương mại 

của một số thành viên... Đồng thời giới 

thiệu một số văn kiện cơ bản, quan trọng 

của APEC  

Sách hiện đang có tại: 

KHXG Đọc: VV.001533 



KHXG Mượn: 337.5/D305Đ 

KHXG Lưu động: 337.5/D305Đ 

 

Đánh thức con rồng ngủ quên kinh tế Việt Nam đi vào thế kỷ 21 / Phạm Đổ Chí, 

Trần Văn Thọ, Lê Việt Đức... - Tp.Hồ Chí Minh : NxbTp.Hồ Chí Minh.; Trung 

tâm kinh tế châu á -Thái Bình Dương(VAPEC), 2001. - 604tr. ; 20cm 

Chỉ số phân loại: 330.9597/Đ107T– 33(V)/Đ107T 

 

Nội dung 

Người dân Việt Nam dù xa tổ quốc vẫn 

luôn mong ước cho quê hương mình 

trường tồn, thăng tiến để các thế hệ con 

cháu tiếp tục hãnh diện về truyền thống, 

di sản của tổ tiên để lại. Với hành trang 

của một chuyên gia kinh tế, sự đóng góp 

thực tiễn nhất cho quê hương chính là 

những kinh nghiệm và kiến thức học hỏi 

được trong một khoảng dài của đời 

người. Cuốn sách với sự đóng góp của 

khá đông đảo các nhà kinh tế trong và 

ngoài nước hy vọng sẽ mang lại cho bạn những kiến thức và thông tin bổ ích về kinh tế 

Việt Nam... 

Sách hiện đang có tại: 

KHXG đọc: VN.013993 

KHXG Mượn: 330.9/Đ107T 

KHXG Lưu động: 330.9/Đ107T 

 

Động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam - Triển vọng đến năm 2020 / Ngô Thắng 

Lợi, Trần Thị Vân Hoa (ch.b.), Bùi Đức Tuân.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 

226tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm 

Chỉ số phân loại: 338.9597/Đ455L 

 

Nội dung 

Đánh giá thực trạng kinh tế Việt Nam giai 

đoạn 2011-2014 và các động lực của tăng 

trưởng trong giai đoạn này theo khu vực 

kinh tế, theo ngành và theo các yếu tố đầu 

vào. Quan điểm, định hướng và giải pháp 

điều chỉnh các động lực kinh tế trong giai 

đoạn từ nay đến năm 2020 



Sách hiện đang có tại: 

KHXG đọc: VN.036415 

KHXG Mượn: 338.9/Đ455L 

 

 

Khát vọng Việt : Vì sao đất nước ta còn nghèo / Đỗ Cao Bảo. - H. : Thế giới; Công 

ty Sách Thái Hà, 2017. - 372tr. ; 21cm 

Chỉ số phân loại: 338.9597/KH110V 

Nội dung: 

Tập hợp những bài viết của tác giả Đỗ Cao 

Bảo, nhà đồng sáng lập, phó tổng giám đốc 

phụ trách kinh doanh tập đoàn FPT với 

những lý giải nguyên nhân đất nước ta còn 

nghèo và đưa ra các giải pháp cũng như 

những khát vọng và hành động của FPT; 

cách nhìn đối với nhiều khía cạnh kinh tế 

như thành công là gì, làm thế nào để thành 

công, các tấm gương thành công; quan điểm 

đối với nhiều vấn đề của xã hội như ùn tắc giao thông, văn hóa xếp hàng, cách làm từ 

thiện... 

Sách hiện đang có tại: 

KHXG Đọc: 338.9/KH110V 

KHXG Mượn: 338.9/KH110V 

KHXG Lưu động: 338.9/KH110V 

 

Kinh tế thế giới một thiên niên kỷ phát triển / Angus Maddison ; Bùi Tất Thắng, 

Đoàn Văn Minh dịch. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 670tr. : bảng ; 24cm 

Chỉ số phân loại: 337/K312T 

Nội dung 

Phác họa một bức tranh toàn diện về nền 

kinh tế thế giới với phạm vi nghiên cứu 

trải khắp các khu vực, các quốc gia, các 

vùng khác nhau theo suốt tiến trình lịch 

sử phát triển nền kinh tế thế giới 

Sách hiện đang có tại: 

KHXG đọc: VV.006167 

KHXG Mượn: 337/K312T 

 



 

Kinh tế thế giới và Việt Nam 2012-2013 : Trên bước đường phục hồi đấy thách 

thức / Nguyễn Xuân Thắng (ch.b.),Nguyễn Quang Thuấn, Bùi Nhật Quang.... - H. : 

Khoa học xã hội, 2013. - 232tr. : biểu đồ, bảng ; 24cm 

Chỉ số phân loại: 330.91/K312T 

Nội dung 

Phân tích và đánh giá tình hình kinh tế 

thế giới và Việt Nam năm 2012. Đưa ra 

dự báo về triển vọng kinh tế phát triển 

trong năm 2013 cùng một số kiến nghị 

chính sách có liên quan 

Sách hiện đang có tại: 

KHXG đọc: VV.007076 

 

 

 

Kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2011 triển vọng năm 2012 / Nguyễn Xuân Thắng 

(ch.b.), Nguyễn Quang Thuấn, Bùi Nhật Quang.... - H. : Khoa học Xã hội, 2012. - 

364tr. : biểu đồ bảng ; 24cm 

Chỉ số phân loại: 330.91/K312T 

 

Nội dung 

Tổng quan tình hình kinh tế thế giới và 

Việt Nam năm 2011; triển vọng năm 

2012, một số vấn đề dài hạn gồm ba điểm 

nóng và hai thách thức vĩ mô, khung phân 

tích chính sách, các động thái điều chỉnh 

chính sách; phân tích toàn bộ 12 tháng 

biến động của nền kinh tế thế giới và Việt 

Nam trong năm 2011 

Sách hiện đang có tại: 

KHXG đọc: VV.004440 

KHXG Mượn: 330.9/K312T 

  

 

Kinh tế Việt Nam 30 năm chuyển đổi : Sách chuyên khảo / Phạm Quý Thọ. - H. : 

Thông tin và Truyền thông, 2015. - 423tr. ; 24cm 



Chỉ số phân loại: 338.9597/K312T 

Nội dung 

Trình bày về lý luận và thực tiễn chuyển đổi 

kinh tế sang thị trường và khái quát kinh tế 

Việt Nam 30 năm đổi mới. Ổn định kinh tế vĩ 

mô, thể chế và mô hình phát triển kinh tế 

Sách hiện đang có tại: 

KHXG Đọc: 338.9/K312T 

KHXG Mượn: 338.9/K312T  

KHXG Lưu động: 338.9/K312T 

 

 

Kinh tế Việt Nam - 30 năm đổi mới và phát triển : Sách tham khảo / Nguyễn 

Thanh Tuyền, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Luân.... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại 

học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 268tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm 

Chỉ số phân loại: 338.9597/K312T 

 

Nội dung 
Trình bày những mối quan hệ trong quá 

trình đổi mới và phát triển kinh tế ở Việt 

Nam; phân tích quá trình cải cách thể chế 

kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cải 

cách doanh nghiệp nhà nước, phát triển 

thị trường và các nguồn lực phục vụ tăng 

trưởng 

Sách hiện đang có tại: 

KHXG đọc: VV.008330 

KHXG Mượn: 338.9/K312T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kinh tế Việt Nam ba năm gia nhập tổ chức thương mại thế giới : (2007 - 2009) / 

Đặng Đình Đào, Vũ Thị Minh Loan (ch.b). - H. : Đại học kinh tế Quốc dân, 2010. - 

240tr. ; 21cm 

Chỉ số phân loại: 338.9597/K312T 

 

Nội dung 

Sách giới thiệu về tăng trưởng kinh tế và cơ 

cấu kinh tế của Việt Nam sau ba năm gia 

nhập WTO, phát triển một số lĩnh vực kinh 

tế sau ba năm gia nhập WTO và bối cảnh 

của thế giới cũng như triển vọng kinh tế của 

Việt Nam đến năm 2020. 

Sách hiện đang có tại: 

KHXG đọc: VV.026661 

 

Kinh tế Việt Nam 2008 - 2015 những kiến nghị gia tốc tốc lực phát triển lên trên 12 

- 15% GDP/Năm : Phát triển bền vững kiềm chế lạm phát / Lê Khoa. - Hải phòng : 

Nxb. Hải phòng, 2008. - 301tr. ; 24cm 

Chỉ số phân loại: 330.9597/K312T 

 

Nội dung 

Sách cung cấp các tư liệu mới nhất về tình 

hình Việt Nam các năm 1975 đến năm 2008, 

đặc biệt quý I và tháng 4 năm 2008 về những 

tình hình lạm phát và chống lạm phát. 

Sách hiện đang có tại: 

KHXG đọc: VN.003411 

KHXG Mượn: 330.9/K312T 

 

 

 

 

 

 



 

Kinh tế Việt Nam hội nhập phát triển bền vững / Hồ Đức Hùng ch.b. - H. : Thông 

tấn, 2007. - 352tr. ; 27cm 

Chỉ số phân loại: 337.1/K312T 

 

Nội dung 

Những vấn đề cơ bản về Hội nhập và phát triển 

của kinh tế VN, các ngành kinh tế và vùng lãnh 

thổ VN trong tiến trình hội nhập doanh nghiệp 

và doanh nhân trong hội nhập. 

Sách hiện đang có tại: 

KHXG đọc: VV.003096 

KHXG Mượn: 337.1/K312T 

 

 

Kinh tế Việt Nam năm 2011 kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô / Nguyễn 

Kế Tuấn (ch.b.), Ngô Thắng Lợi, Lê Quốc Hội.... - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 

2012. - 278tr. : bảng biểu đồ ; 24cm 

Chỉ số phân loại: 330.9597/K312T 

 

Nội dung 

Giới thiệu tình hình thực  hiện nhiệm vụ 

tăng trưởng kinh tế. Tình hình thực  hiện 

nhiệm vụ Kiềm chế lạm phát. Tình hình thực  

hiện nhiệm vụ hạn chế nhập siêu... 

Sách hiện đang có tại: 

KHXG đọc: VN.004439 

KHXG Mượn: 330.9/K312T 

 

 

 

Kinh tế Việt Nam sau một năm gia nhập WTO / Đồng chủ biên : Ngô Quang Minh, 

Bùi Văn Huyền. - H. : Chính trị Quốc gia, 2008. - 311tr. ; 21cm 

Chỉ số phân loại: 330.9597/K312T 

 

Nội dung 

Nêu khái quát tình hình kinh tế Việt Nam khi 

gia nhập WTO và những tác động trực tiếp 

của nó đối với nông nghiệp, công nghiệp, 



dịch vụ, lĩnh vực xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài, từ đó đề xuất những giải 

pháp để thực hiện có hiệu quả hơn các cam kết gia nhập WTO, thúc đẩy sự phát triển 

của các ngành, lĩnh vực trong tương lai. 

Sách hiện đang có tại: 

KHXG đọc: VN.0020617 

KHXG Mượn: 330.9/K312T 

 

Kinh tế Việt Nam thăng trầm và đột phá / Phạm Minh Chính, Vương Quân 

Hoàng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2009. - 554tr. ; 22cm 

Chỉ số phân loại: 330.09597/K312T 

 

Nội dung 

Hệ thống hoá số liệu tổng hợp và chi tiết trên 

phạm vi cả nước và từng vùng, lãnh thổ, phân tích 

kinh tế về tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế theo ngành, thành phần kinh tế, khu vực thể 

chế, vùng lãnh thổ và hoạt động tài chính 

Sách hiện đang có tại: 

KHXG đọc: VN.004205 

KHXG Mượn: 330/K312T 

 

 

Kinh tế Việt Nam trên đường hội nhập : Quản lý quá trình tự do hóa tài chính / 

Trần Ngọc Thơ. - H. : Thống kê, 2005. - 307tr. ; 24cm 

Chỉ số phân loại: 33(V)8/K312T - 332.09597/K312T 

 

Nội dung 

Tổng kết lý luận và thực tiễn về trình tự tự do 

hóa kinh tế tối ưu và hội nhập tài chính ở các 

nước đang phát triển, đánh giá mức độ tự do hóa 

kinh tế ở Việt Nam 

Sách hiện đang có tại: 

KHXG đọc: VV.002168 

KHXG Mượn: 332/K312T 

 

 

 

 

 



Nguồn lực nào cho cải cách kinh tế Việt Nam? / Đặng Đức Thành. - H. : Chính trị 

Quốc gia, 2013. - 192tr. ; 24cm 

Chỉ số phân loại: 338.9597/NG517L 

Nội dung 

Phân tích thực trạng, nguyên nhân từ đó đề xuất giải pháp thực hiện, kiến nghị chính 

sách... góp phần khơi gợi sự tìm kiếm đúng các 

lĩnh vực thế mạnh và thiết yếu để tập trung 

nguồn lực của đất nước, thúc đẩy quá trình tái 

cấu trúc thành công nền kinh tế Việt Nam, từ 

đó có những đột phá để phát triển kinh tế, đạt 

tới sự phát triển nhanh và bền vững. 

Sách hiện đang có tại: 

KHXG Đọc: 338.9/NG517L 

KHXG Mượn: 338.9/NG517L 

 

 

Nhu cầu và định hướng trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong giai 

đoạn tới / Hồ Sĩ Hùng (ch.b), Nguyễn Văn Phúc, Phan Hùng Tiến. - H. : Thông tin 

Truyền thông, 2011. - 131tr. ; 24cm 

Chỉ số phân loại: 338.709597/NH500C 

Nội dung 

Sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ 

và vừa ở Việt Nam cũng như là những 

khó khăn về nhiều mặt của các doanh 

nghiệp và đưa ra các chính sách nhằm hỗ 

trợ cho các doanh nghiệp trong thời gian 

tới 

Sách hiện đang có tại: 

KHXG Đọc: 338.7/NH500C 

KHXG Mượn: 338.7/NH500C 

 



Những vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 2011 - 2020 

: Sách chuyên khảo / Lê Quốc Lý ch.b.. - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 414tr. ; 

21cm 

Chỉ số phân loại: 338.9597/NH556V 

Nội dung 

Những vấn đề cần giải quyết về mặt lý 

luận; những vấn đề thực tiễn cần giải 

quyết thông qua việc nhận diện hiện 

trạng nền kinh tế sau hơn 26 năm đổi mới 

và đưa ra những định hướng lớn nhằm 

phát triển nền kinh tế trong giai đoạn 

2011-2020 

Sách hiện đang có tại: 

KHXG Đọc: 338.9/ NH556V 

KHXG Mượn: 338.9/ NH556V 

 

 

 

 

 

 

Ổn định và phát triển kinh tế : Phân tích chính sách vĩ mô / Phạm Đỗ Chí, Đào 

Văn Hùng (ch.b.), Phạm Thế Anh.... - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2012. - 359tr. : 

minh hoạ ; 24cm 

Chỉ số phân loại: 339.509597/Ô454Đ 

 

Nội dung 

Gồm những bài nghiên cứu và phân tích 

về chính sách ổn định kinh tế vĩ mô. Tăng 

trưởng và tái cấu trúc nền kinh tế Việt 

Nam 

Sách hiện đang có tại: 

KHXG Đọc: 339.5/ Ô454Đ 

KHXG Mượn: 339.5/ Ô454Đ 

 



Quan hệ kinh tế Việt Nam - Liên minh Châu Âu: thực trạng và triển vọng : Sách 

chuyên khảo / Nguyễn Quang Thuấn. - H. : Khoa học xã hội, 2009. - 303tr. ; 21cm 

Chỉ số phân loại: 337.59704/QU105H 

 

Nội dung 

Trình bày bối cảnh quốc tế và những nhân 

tố tác động đến quan hệ kinh tế Việt Nam - 

Liên minh châu Âu. Giới thiệu thực trạng, 

định hướng và giải pháp phát triển quan hệ 

kinh tế giữa Việt Nam với Liên minh châu 

Âu đến năm 2020 

Sách hiện đang có tại: 

KHXG đọc: VN.029128 

KHXG Mượn: 337.5/QU105H 

 

 

 

Ra biển lớn / Hữu Thọ. - H. : Chính trị Quốc gia, 2010. - 304tr. ; 21cm 

Chỉ số phân loại: 338.9597/R100B 

 

Nội dung 

Tác giả phân tích, đánh giá về những vấn 

đề mới đang được đặt ra về chất lượng 

tăng trưởng, về phát triển bền vững và 

những vấn đề tự chủ và hội nhập của Việt 

Nam. 

Sách hiện đang có tại: 

KHXG Đọc: 338.9/ R100B 

 

 

 

 

 

 

Sam Walton - Cuộc đời kinh doanh tại Mỹ / Sam Walton, John Huey. - H. : Nhà 

xuất bản lao động Xã hội, 2013. - 467tr. ; 21cm 

Chỉ số phân loại: 338.7092/S104W 



Nội dung 

Kể lại cuộc đời Sam Walton từ 1 công 

nhân làm thuê, với nghị lực, ý chí, mạo 

hiểm đã trở thành 1 nhà kinh doanh tài 

ba. Giới thiệu các bước đi và các bí quyết 

của ông trong sự nghiệp kinh doanh 

Sách hiện đang có tại: 

KHXG Đọc: 338.7/ S104W 

KHXG Mượn: 338.7/ S104W 

 

 

Sử dụng hiệu quả các nguồn lực vật chất chủ yếu trong quá trình chuyển đổi mô 

hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam / Phạm Tú Tài, Nguyễn Vĩnh Thanh. - H. : 

Chính trị Quốc gia, 2016. - 140tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm 

Chỉ số phân loại: 338.9597/S550D 

 

Nội dung 

Trình bày cơ sở khoa học về nguồn lực phát 

triển và mô hình tăng trưởng kinh tế. Phân 

tích thực trạng và một số giải pháp sử dụng 

các nguồn lực vật chất chủ yếu trong quá 

trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế 

ở Việt Nam hiện nay 

KHXG Đọc: 338.9/ S550D 

KHXG Mượn: 338.9/ S550D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sự trỗi dậy về kinh tế của Trung Quốc và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam : 

Sách tham khảo / Nguyễn Kim Bảo (ch.b.), Lê Văn Sang, Phạm Thái Quốc.... - H. : 



Từ điển Bách Khoa, 2013. - 391tr. : bảng, biểu đồ ; 19cm. - (Viện nghiên cứu 

Trung Quốc)  

Chỉ số phân loại: 338.91510597/S550T 

Nội dung 

Sự trỗi dậy về kinh tế của Trung Quốc 

trong 10 năm đầu thế kỷ XXI. Các chính 

sách kinh tế của Trung Quốc trong 10 

năm tới (2011-2020). Dự báo sự trỗi dậy 

về kinh tế của Trung Quốc và những vấn 

đề đặt ra cho Việt Nam 

Sách hiện đang có tại: 

KHXG Đọc: 338.9/ S550T 

KHXG Mượn: 338.9/ S550T 

 

Tái cấu trúc kinh tế theo mô hình tăng trưởng xanh: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý 

cho Việt Nam : Kỷ yếu hội thảo / Nguyễn Thị Hiền, Đồng Thị Thuỳ Linh, Phan 

Diễm Huyền.... - H. : Khoa học Xã hội, 2012. - 344tr. : hình vẽ, biểu đồ ; 21cm 

Chỉ số phân loại: 338.91/T103C 

 

Nội dung 

Gồm 18 bài tham luận tham dự hội thảo 

với các nội dung chính sau: Tái cấu trúc 

nền kinh tế sau khủng hoảng tài chính 

toàn cầu, khuôn khổ lí thuyết và kinh 

nghiệm quốc tế về kinh tế xanh, hướng 

tới nền kinh tế - lựa chọn chính sách cho 

Việt Nam 

 

 

Sách hiện đang có tại: 

KHXG Đọc: 338.9/ T103C 

KHXG Mượn: 338.9/ T103C 

 

 

Tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam, bắt đầu từ đâu? / Trần Đình Thiên, Đặng Đức 

Thành (ch.b.), Nguyễn Quang Thái.... - H. : Thanh niên, 2011. - 375tr. ; 24cm. - 

(Tủ sách tri thức doanh nhân) 

Chỉ số phân loại: 338.9597/T103C 



Nội dung 

Sách gồm các chương: Tái cấu trúc bắt 

đầu từ đâu? Sự thách thức thực tiễn. Tái 

cấu trúc nền kinh tế Việt Nam, bắt đầu từ 

đâu?. Mẫu hình phát triển và sự lựa chọn 

của Việt Nam?... 

Sách hiện đang có tại: 

KHXG Đọc: 338.9/ T103C 

KHXG Mượn: 338.9/ T103C 

 

Toàn cầu hóa duy nhất một hành tinh, nhiều dự án khác nhau / Berard Guillochon 

; Ngân Điệp, Thu Trang dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2011. - 154tr. : hình 

ảnh ; 20cm 

Chỉ số phân loại: 338.9/T406C 

 

Nội dung 

Toàn cầu hóa chỉ toàn bộ các hiện tượng 

bắt nguồn từ sự mở cửa của các nền kinh 

tế với hàng hóa và nguồn vốn nước 

ngoài. Việc tìm kiếm những cơ hội lợi 

nhuận tốt nhất của các doanh nghiệp, 

việc tổ chức quá trình sản xuất theo cấp 

độ quốc tế và sự nhanh nhạy trong truyền 

bá thông tin đã thúc đẩy việc trao đổi 

giữa các quốc gia. 

 

Sách hiện đang có tại: 

KHXG Đọc: 338.9/ T406C 

KHXG Mượn: 338.9/ T406C 

 

 

 

Toàn cầu hóa tăng trưởng và nghèo đói xây dựng một nền kinh tế thế giới hội nhập 

/ Vũ Hoàng Linh Dịch. - H., 2002. - 247tr. ; 24cm 

Chỉ số phân loại: 33(T)(083)/T406C 

 



Nội dung 

Cuốn sách Toàn cầu hoá tăng trưởng và 

nghèo đói- Xây dựng một nền kinh tế thế giới 

hội nhập sẽ giúp bạn đánh gia ảnh hưởng 

của hội nhập và xem xét các mối lo ngại này. 

Đây cũng là báo cáo nghiên cứu chính sách 

của Ngân hàng Thế giới.  

Sách hiện đang có tại: 

KHXG đọc: VV.002005 

 

 

Tư duy đột phá : Tập quán tư duy của Toyota. Những quy tắc đơn giản để thành 

công số một thế giới / Hibino Shozo ; Dịch: Võ Thị Hoàng, Nguyễn Thu Hương. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2009. - 155tr. : hình vẽ ; 21cm 

Chỉ số phân loại: 338.7/T550D 

 

Nội dung 

Phân tích những tập quán tư duy của công 

ty Toyota dựa trên 7 nguyên tắc đó là: 

không đuổi theo những điều sẵn có, suy 

nghĩ quay về bản chất và căn nguyên, tư 

duy đến cùng để thay đổi, sáng tạo cơ chế 

độc đáo, thu thập thông tin từ nơi sản 

xuất, tôn trọng nhân cách và tạo nên một 

nền văn hoá không người biến đổi. Qua đó 

phân tích tầm quan trọng của tập quán tư 

duy dẫn tới thành công của công ty 

Sách hiện đang có tại: 

KHXG Đọc: 338.7/ T550D 

KHXG Mượn: 338.9/ T550D 

 

 

 

Việt Nam gia nhập Asean từ năm 1995 đến nay thành tự, vấn đề và triển vọng : 

Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Quế, Nguyễn Hoàng Giáp (ch.b.), Nguyễn Hữu 

Cát.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2012. - 305tr. ; 21cm 

Chỉ số phân loại: 337.597/V308N 

 



Nội dung 

Giới thiệu quá trình Việt Nam gia nhập 

Asean và những nhân tố chủ yếu tác động 

đến quan hệ Việt Nam - Asean từ những 

năm 1995 đến nay. Đồng thời đề cập đến 

những thành tựu, khó khăn, hạn chế và vấn 

đề đặt ra trong quan hệ Việt Nam - Asean 

từ năm 1995 đến nay... 

Sách hiện đang có tại: 

KHXG đọc: VN.029377 

KHXG Mượn: 337.5/V308N 

 

 

Yukichi Fukuzawa - tinh thần doanh nghiệp của nước Nhật hiện đại = Yukichi 

Fukuzawa - The spirit of enterprise in modern Japan / Norio Tamaki ; Võ Vi 

Phương, M.A dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2008. - 339tr. ; 21cm 

Chỉ số phân loại: 339.09952/Y510-I 

 

Nội dung 
YUKICHI FUKUZAWA là một nhà kinh 

doanh hiệu quả nhất của thế kỷ thứ 19 tại 

Nhật Bản và là người có hình được in 

trên tờ bạc ¥10,000 ngày nay. Ông đã 

truyền cảm hứng cho ngân hàng tiền 

đồng Yokohama. Nếu không có ngân 

hàng này, hẳn người Nhật đã không thể 

thiết lập ra một ngân hàng hoàn chỉnh. 

Ông đã lập nên hệ thống nhà sách 

Maruzen để qua đó, người Nhật có thể 

tìm mua sách Anh ngữ. Ông cũng là người cố vấn cho công ty khai thác than và đóng 

tàu mới thành lập Mitsubishi và giúp đưa Nhà Mitsui vốn tồn tại lâu đời bước vào thời 

kỳ hiện đại. Bên cạnh đó, trường Keio tại Tokyo, Fukuzawa đã đào tạo ra lớp doanh 

nhân đầu tiên nước Nhật hiện đại… Không chỉ xuất sắc trong vai trò là nhà kinh doanh, 

với vai trò và là một nhà văn, nhà báo và nhà giáo ông cũng để lại nhiều đóng góp to 

lớn không thể phủ nhận cho đất nước này. Thế nhưng ông lại được người Nhật nhớ đến 

ở vai trò khác - một nhà tư tưởng có ảnh hưởng nhiều nhất trong việc khai sáng nước 

Nhật hiện đại vào thời Minh Trị. 

Sách hiện đang có tại: 

KHXG Đọc: 339/ Y510-I 

KHXG Mượn: 339/ Y510-I 


