VN.040458. Nguyên lý 80/20 và 92 quy luật
luỹ thừa tự nhiên vận dụng vào kinh doanh
Tác giả: Richard Koch ; Phan Hoàng Lệ Thuỷ
dịch
Nhà xuất bản: Nxb. Trẻ, 2018
Số trang: 431tr.
Nội dung:
Nguyên lý 80/20 là chiếc chìa khoá để kiểm soát
đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta có thể tận
dụng được một số ít những động lực mạnh mẽ
nằm sẵn bên trong và xung quanh mình thì công
sức, nỗ lực của chúng ta có thể trở nên một lực
đòn bẩy để nhân mức độ hiệu quả lên thành những
bội số. Hầu hết những gì chúng ta làm chỉ mang
lại những kết quả nhỏ nhặt. Một phần nhỏ trong
những gì chúng ta làm quả có một tầm quan trọng
trổi vượt. Do vậy nếu tập trung vào những cái số
ít quan yếu ấy, chúng ta có thể kiểm soát được sự
việc thay vì bị chúng kiểm soát, và nhân kết quả
đạt được lên gấp nhiều lần.
Chỉ số phân loại: 658\NG527L
Kí hiệu kho Đọc: 658\NG527L
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu
cuốn sách với bạn đọc.
VN.040454. Những người thành công nhất
làm gì trước bữa sáng ?
Tác giả: Laura Vanderkam ; Minh Phong dịch
Nhà xuất bản: Lao động, 2018
Số trang: 180tr.
Nội dung:
Ai trong chúng ta cũng đều mong muốn sẽ thành
công. Thế nhưng dù khao khát đó có mãnh liệt đến
mấy, việc thay đổi thói quen cố hữu – một phương
pháp hiệu quả để bước gần tới thành công – cũng
là một nhiệm vụ thực sự khó khăn. Thật may mắn
vì Laura Vanderkam đã mang tới cho chúng ta
một giải pháp: thay vì phải sắp xếp lại toàn bộ
cuộc sống của mình, bạn có thể thành công chỉ
bằng việc thay đổi vài thói quen mỗi sáng.
Chỉ số phân loại: 650.1 \ NH556N
Kí hiệu kho Đọc: 650.1 \ NH556N
Kí hiệu kho Mượn: 650.1 \ NH556N
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu
cuốn sách với bạn đọc

VN.040460. Ước mơ của bạn nhất định thành
hiện thực
Tác giả: Inamori Kazuo ; Phạm Hữu Lợi dịch
Nhà xuất bản: Nxb. Trẻ, 2018
Số trang: 215tr.
Nội dung:
Đây là cuốn sách về lẽ sống của con người mà tác
giả của nó - Inamori Kazuo, một trong những
doanh nhân nổi tiếng nhất của nước Nhật - đã viết
bằng cả tấm lòng... Tác giả mong muốn lớp trẻ,
nhất là những người đang lưỡng lự, phân vân
trước ngưỡng cửa của cuộc đời sẽ đọc cuốn sách
này. Cuốn sách này đề cập việc con người có khả
năng phát triển tuyệt vời nếu có ước mơ, hoài bão
và nổ lực để thực hiện những gì mình ấp ủ.
Chỉ số phân loại: 658.4 \ Ư557M
Kí hiệu kho Đọc: 658.4 \ Ư557M
Kí hiệu kho Mượn: 658.4 \ Ư557M
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu
cuốn sách với bạn đọc.
VN.040462. Lời khuyên thanh niên
Tác giả: Paul Noel ; Nguyễn Hiến Lê dịch
Nhà xuất bản: Hồng Đức, 2018
Số trang: 268tr.
Nội dung:
Cuốn sách mang tới những lời khuyên bổ ích cho
lứa tuổi thanh niên về việc học tập, giúp các bạn
giải quyết những vấn đề, những khó khăn trong
tuổi đi học
Lứa tuổi thanh niên với nhiều thay đổi cả về thể
chất lẫn tâm lý cộng thêm áp lực học tập luôn đè
nặng làm nhiều bạn stress và mệt mỏi. Trong độ
tuổi này...
Chỉ số phân loại: 371.4\ L462K
Kí hiệu kho Đọc: 371.4\ L462K
Kí hiệu kho Mượn: 371.4\ L462K
Kí hiệu kho Mượn: 371.4\ L462K
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu
cuốn sách với bạn đọc.

VN.040461. Thư ngỏ gửi tuổi đôi mươi
Tác giả: Andre Maurois ; Nguyễn Hiến Lê dịch
Nhà xuất bản: Hồng Đức, 2018
Số trang: 207tr.
Nội dung:
Thư ngỏ tuổi đôi mươi không phải là một cuốn
giáo lý, bắt bạn làm gì, làm như thế nào mà nó là
một cuốn sách chia sẻ từ A đến Z những vấn đề
của các bạn trẻ tuổi đôi mươi. Bạn ở tuổi đôi
mươi, hãy ra ra một ít thời gian để đọc và suy
ngẫm.
Chỉ số phân loại: 649.10835 \ TH550N
Kí hiệu kho Đọc: 649.1 \ TH550N
Kí hiệu kho Mượn: 649.1 \ TH550N
Kí hiệu kho Lưu động: 649.1 \ TH550N
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu
cuốn sách với bạn đọc.
VN.040396. Nghệ thuật hiểu thấu tâm lý người
khác
Tác giả: Nguyễn Công Khanh, Nguyễn Minh Đức
Nhà xuất bản: Thanh niên , 2017
Số trang: 228tr.
Nội dung:
Cuộc sống của chúng ta ngày nay thật phong phú
và tinh tế, đặc biệt là trong mối quan hệ giữa
người với người xung quanh ta mà hằng ngày ta
cùng chung sống và giao tiếp…Có hiểu tâm lý con
người thì ta mới có cách ứng xử tốt hơn trong cuộc
sống cũng như trong công việc.
Làm thế nào để hiểu tâm lý người khác, để được
người người yêu mến và nể trọng. Làm thế nào để
hiểu mình hiểu người, để làm chủ các tình huống
tâm lý…đây là điều có lẽ ai cũng đều quan tâm và
muốn chinh phục. Cuốn sách này sẽ là sự lựa chọn
hợp lý để bạn có thể tham khảo
Chỉ số phân loại: 150 \ NGH250T
Kí hiệu kho Đọc: 150 \ NGH250T
Kí hiệu kho Mượn: 150 \ NGH250T
Kí hiệu kho Lưu động: 150 \ NGH250T
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu
cuốn sách với bạn đọc.

VN.040496. Rồi ai sẽ kể
Tác giả: Nguyễn Minh Hải
Nhà xuất bản: Nxb. Văn hóa Văn nghệ Tp. Hồ Chí
Minh, 2018
Số trang: 164tr.
Nội dung:
Rồi ai sẽ kể của nhà báo Nguyễn Minh Hải, bút
danh Trúc Giang, là tản mạn những ký ức của
những năm tháng xưa cũ mà sâu thẳm trong tim
mỗi người đều có.
Mỗi người chúng ta cố gắng giữ lại những gì mình
quan tâm về đời sống, về gia đình…khi những
"nhân chứng sống" vẫn chưa khuất bóng. Rồi sau
đó, chúng ta truyền lại những điều đó cho con
cháu để sợi dây được giữ và giữ thẳng, không
cong vẹo hay thắt gút. Khi viết "Rồi ai sẽ kể", tác
giả tự giao trách nhiệm cho mình sẽ là người kể,
cho con cháu nghe để chúng hiểu đúng về cha ông
chúng, về sự nỗ lực vượt khó vươn lên của cha
ông chúng.
Chỉ số phân loại: 895.9228408\ R452A
Kí hiệu kho Đọc: 895.922\ R452A
Kí hiệu kho Mượn: 895.9228\ R452A
Kí hiệu kho Lưu động: 895.922\ R452A
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu
cuốn sách với bạn đọc.
VN.040473. Tôi thích bản thân nỗ lực hơn
Tác giả: Chu Xung ; Tú Phương dịch
Nhà xuất bản: Văn học, 2018
Số trang: 374tr.
Nội dung:
Cuốn sách này sẽ nói cho bạn biết những người
cô độc làm thế nào để yêu, những người nghèo
khó làm thế nào để giàu, những người mơ hồ làm
thế nào để chọn lựa, những người mỏi mệt làm thế
nào tiến bước về phía trước, những người mang
trong lòng vết thương làm thế nào để hạnh phúc.
Chỉ số phân loại: 158.1\ T452T
Kí hiệu kho Đọc: 158.1\ T452T
Kí hiệu kho Mượn: 158.1\ T452T
Kí hiệu kho Lưu động: 158.1\ T452T
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu
cuốn sách với bạn đọc.

VN.040432. Dạy trẻ trước những lôi kéo của
công nghệ mạng
Tác giả: Lucy Jo Palladion ; Thế Anh dịch
Nhà xuất bản: Nxb. Thanh Hóa, 2018
Số trang: 270tr.
Nội dung:
Trong Dạy trẻ trước những lôi kéo của công nghệ
mạng, Lucy Jo Palladino mang đến cho phụ
huynh các công cụ để giúp trẻ hiểu và kiểm soát
sự tập trung - kháng cự trước sức lôi kéo của màn
hình cảm ứng. Với những phương pháp thực tiễn
có thể áp dụng cho mọi độ tuổi, các bậc cha mẹ sẽ
biết cách giúp con mình tránh khỏi nguy cơ mắc
chứng rối loạn tập trung.
Chỉ số phân loại: 306.874 \ D112T
Kí hiệu kho Đọc: 306.8 \ D112T
Kí hiệu kho Mượn: 306.8 \ D112T
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu
cuốn sách với bạn đọc.
VN.040476. Sức khỏe những vấn đề thường
gặp
Tác giả: Mai Hữu Phước
Nhà xuất bản: Nxb. Đà Nẵng, 2018
Số trang: 239tr.
Nội dung:
Tập hợp những bài viết liên quan đến nhiều khía
cạnh khác nhau của sức khỏe như béo phì, đồng
tính luyến ái, tự kỷ, hoang tưởng... Các bài viết về
bệnh được trình bày nguyên nhân, dấu hiệu nhận
biết, hướng điều trị và cách đề phòng…
Chỉ số phân loại: 613 \ S552K
Kí hiệu kho Đọc: 613 \ S552K
Kí hiệu kho Mượn: 613 \ S552K
Kí hiệu kho Lưu động: 613 \ S552K
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu
cuốn sách với bạn đọc.

VN.40477. Giáo dục trẻ tự định hướng
Tác giả: Phương Đặng
Nhà xuất bản: Thế giới, 2018
Số trang: 421tr.
Nội dung:
Các bậc cha mẹ và những người chăm sóc trẻ sẽ
được yêu cầu suy nghĩ, sáng tạo và sống đúng với
giá trị mà họ muốn con em mình quan tâm. Ngoài
ra, họ còn được chỉ dẫn phương pháp lồng ghép
các giá trị vào việc nuôi dạy con. Họ có thể tiến
hành các hoạt động khám phá về giá trị cùng con.
Chỉ số phân loại: 649.123 \ GI-108D
Kí hiệu kho Đọc: 649.1 \ GI-108D
Kí hiệu kho Mượn: 649.1 \ GI-108D
Kí hiệu kho Lưu động: 649.1 \ GI-108D
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu
cuốn sách với bạn đọc.
VN.40444. Phong cách bán hàng Zig Ziglar
Tác giả: Zig Ziglar ; Dịch: Thanh Huyền, Nguyễn
Trang
Nhà xuất bản: Lao động Xã hội, 2017
Số trang: 379tr.
Nội dung:
Phong cách bán hàng Zig Ziglar khẳng định thử
thách mà người bán hàng hiện đại phải đối mặt
không chỉ có một và để thành công trong bán
hàng, người trong nghề không chỉ cần những kỹ
năng bán hàng cơ bản. Được viết dựa trên một
quan điểm khá mới về bán hàng (bán hàng không
phải là một nghề mà là một lối sống), Phong cách
bán hàng Zig Ziglar không chỉ trang bị cho người
đọc những bí quyết bán hàng cơ bản và hiệu quả,
mà còn mang đến cho họ cách thức cân bằng giữa
công việc, cuộc sống cá nhân và gia đình.
Chỉ số phân loại: 658.85\ PH431C
Kí hiệu kho Đọc: 658.8\ PH431C
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu
cuốn sách với bạn đọc.

VN.40443. Đào tạo quản lý chất lượng theo
kiểu Nhật Bản vòng tuần hoàn tâm thế tốt Phát huy sức mạnh cá nhân và tập thể
Tác giả: Yumiko Kawanishi ; Nguyễn Thị Bích
Huệ dịch
Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông, 2018
Số trang: 274tr.
Nội dung:
Chia sẻ những kinh nghiệm về phương pháp đào
tạo quản lý chất lượng theo kiểu Nhật Bản giúp
cho chúng ta trong việc điều chỉnh vector tâm thế
làm thắt chặt mối quan hệ giữa cấp trên và cấp
dưới, lấp đi khoảng cách chênh lệch giữa nhân
viên lành nghề và nhân viên trẻ mới vào nghề,
hoạt động xây dựng nhóm, điều chỉnh để thống
nhất phương hướng cho tất cả các thành viên
Chỉ số phân loại: 658.3 \ Đ108T
Kí hiệu kho Đọc: 658.3 \ Đ108T
Kí hiệu kho Mượn: 658.3 \ Đ108T
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu
cuốn sách với bạn đọc.
VN.40434. Tiền khôn tiền dại ở tay người dùng
Tác giả: Yuichiro Itakura ; Thiên Ngân dịch
Nhà xuất bản: Thanh niên, 2018
Số trang: 187tr.
Nội dung:
Cuốn sách này sẽ giải thích những hiện tượng
kinh tế nằm ngay trong các tình huống của cuộc
sống thường ngày. Xung quanh chúng ta có rất
nhiều thứ như những hợp đồng điện thoại di động
thoạt nhìn cứ tưởng sẽ phải trả ít tiền hơn, những
thẻ tích điểm mang lại cảm giác tiết kiệm, những
slogan bán hàng mà nghe qua thì có vẻ khách hàng
là người được lời… Càng tìm hiểu về những “cơ
cấu” này, bạn sẽ càng nhận ra rằng bạn thực ra
không hề được lời như bạn nghĩ.
Chỉ số phân loại: 332.4\ T305K
Kí hiệu kho Đọc: 332.4\ T305K
Kí hiệu kho Mượn: 332.4\ T305K
Kí hiệu kho Lưu động: 332.4\ T305K
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu
cuốn sách với bạn đọc.

VN.40450. Con đường đi đến thành công bằng
sự tử tế
Tác giả: Inamori Kazuo ; Nguyễn Đỗ An Nhiên
dịch
Nhà xuất bản: Nxb. Trẻ, 2018
Số trang: 204tr.
Nội dung:
Đọc Con Đường Đi Đến Thành Công Bằng Sự Tử
Tế, bạn sẽ nhận ra chúng ta yêu nước bằng cách
ngưỡng mộ hình mẫu, khao khát vươn lên không
thôi chưa đủ, mà phải ngay lập tức, từ bây giờ,
mỗi người chúng ta phải thay đổi, dám dấn thân
trên con đường đầy chông gai của cuộc đời bởi
"hưng suy của một quốc gia đồng nhất với trạng
thái tâm hồn của quốc dân" (Inamori Kazuo). Có
như vậy, chúng ta mới có thể góp phần xây dựng
Việt Nam tốt đẹp hơn.
Chỉ số phân loại: 650.1 \ C430Đ
Kí hiệu kho Đọc: 650.1 \ C430Đ
Kí hiệu kho Mượn: 650.1 \ C430Đ
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu
cuốn sách với bạn đọc.
VN.40393. Thuật đắc nhân tâm nâng tầm hiệu
suất
Tác giả: Mackenzie Kyle ; Trương Thị Quế Anh
dịch
Nhà xuất bản: Lao động, 2018
Số trang: 322tr.
Nội dung:
Qua hàng loạt câu chuyện mang tính cá nhân gần
gũi, tác phẩm đưa ra nguyên lý đắc nhân tâm căn
bản giúp thấu hiểu và khai mở động lực sâu kín
trong mỗi con người. Mackenzie Kyle chứng
minh tầm quan trọng của việc liên kết động lực
đối với thành công trong kinh doanh và cuộc sống
Chỉ số phân loại: 153.8\ TH504Đ
Kí hiệu kho Đọc: 153.8\ TH504Đ
Kí hiệu kho Mượn: 153.8\ TH504Đ
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu
cuốn sách với bạn đọc.

VN.40447. Sống có giá trị - T.3 Thắp ngọn đuốc
xanh
Tác giả: Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Hoàng
Sơn, Lương Dũng Nhân...
Nhà xuất bản: Nxb. Trẻ, 2018
Số trang: 220tr.
Nội dung:
Đưa ra những câu chuyện giúp các bạn thanh thiếu
niên rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội để trở
thành một con người vững vàng từ bên trong, hấp
dẫn ở bên ngoài, biết cách sống, sinh tồn trong xã
hội hiện đại, biết cách làm cho mình có ích - sống
một cách có giá trị cho bản thân, gia đình và xã
hội
Chỉ số phân loại: 646.7\ S455C
Kí hiệu kho Đọc: 646.7\ S455C
Kí hiệu kho Mượn: 646.7\ S455C
Kí hiệu kho Lưu động: 646.7\ S455C
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu
cuốn sách với bạn đọc.
VN.40425. Cải thiện môi trường kinh doanh,
nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia trong
hội nhập FTA
Tác giả: Phạm Thị Hồng Yến (ch.b.), Phan Thảo
Nguyên, Đinh Hoàng Anh...
Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông, 2017
Số trang: 242tr.
Nội dung:
Phân tích, đánh giá thực trạng môi trường kinh
doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt
Nam, từ đó đề xuất định hướng giải pháp đẩy
mạnh cải thiện môi trường kinh doanh và nâng
cao năng lực cạnh tranh quốc gia một cách bền
vững, hướng tới các mục tiêu phát triển đến năm
2030
Chỉ số phân loại: 338.609597\ C103T
Kí hiệu kho Đọc: 338.6\ C103T
Kí hiệu kho Mượn: 338.6\ C103T
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu
cuốn sách với bạn đọc.

VN.40429. Tư tưởng Hồ Chí Minh về môi
trường và bảo vệ môi trường
Tác giả: Mạc Doãn Thanh tuyển chọn
Nhà xuất bản: Dân trí, 2018
Số trang: 212tr.
Nội dung:
Giới thiệu các bài nói bài viết về môi trường và
bảo vệ môi trường theo tư tưởng của Bác
Chỉ số phân loại: 335.4346\ T550T
Kí hiệu kho Đọc: 335.4\ T550T
Kí hiệu kho Mượn: 335.4\ T550T
Kí hiệu kho Lưu động: 335.4\ T550T
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu
cuốn sách với bạn đọc.

