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- Thư mục thông báo sách mới
TÔN GIÁO

1/. Bụt là hình hài, bụt là tâm thức / Thích Nhất Hạnh ; Chân Hội Nghiêm chuyển ngữ. - H. : Lao động,
2018. - 311tr. ; 19cm
Tủ sách tiếng Anh : Buddha Mind, Buddha Body: Walking toward enlightenmet
Tóm tắt: Một cuốn sách đầy chất thi ca, đầy hình ảnh của Phật giáo cổ truyền được diễn bày
bằng ngôn ngữ tâm linh của người Tây phương, tất cả để cùng nhau đóng góp xây dựng hạnh phúc cho
mỗi người trên trái đất này.
Ký hiệu môn loại: 294.3444/B522L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040339
Kho Mượn: MV.059769-59770
2/. ĐẠI SƯ TINH VÂN. Có Phật trong đời / Đại Sư Tinh Vân ; Thích Quang Định dịch. - H. : Lao động,
2018. - 500tr. ; 24cm
Tóm tắt: Bằng cách mở rộng tầm nhìn, mở rộng tấm lòng, phân tầng mục đích, phân loại
phương pháp…, đại sư tinh Vân đã giới thiệu cho phật tử tại gia cách áp dụng lời dạy của phật vào trong
đời sống thế tục, uyển chuyển cách hành đạo trong đời, chỉ rõ sự đời đạo bất phân ly của truyền thống
phật giáo Việt Nam nói riêng và phật giáo các nước trên thế giới nói chung. Đọc cuốn sách này là bạn
đã đặt bước chân đầu tiên trên con đường tịnh hóa thân tâm, tịnh độ hóa cuộc đời này rồi vậy.
Ký hiệu môn loại: 294.3444/C400P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010592
3/. GYATSO RINPOCHE. Hồn nhiên sống như thiền / Gyatso Rinpoche ; Hường Vân dịch. - H. : Hồng
Đức, 2018. - 203tr. ; 18cm
Tóm tắt: Bộ sách sẽ giúp bạn nhận ra những giá trị thực tại mình đang có để bạn trân quý và
tận hưởng những giây phút đó
Ký hiệu môn loại: 294.3/H454N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040341
Kho Mượn: MV.059773-59774
Kho lưu động: LD.025086-25087
4/. GYATSO RINPOCHE. Nhẹ tênh giữa chênh vênh / Gyatso Rinpoche ; Hường Vân dịch. - H. :
Hồng Đức, 2018. - 223tr. ; 18cm
Tóm tắt: Bộ sách sẽ giúp bạn nhận ra những giá trị thực tại mình đang có để bạn trân quý và
tận hưởng những giây phút đó
Ký hiệu môn loại: 294.3/NH200T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040340
Kho Mượn: MV.059771-59772
Kho lưu động: LD.025084-25085
5/. POMNYUN SUNIM. Từ giờ ta hãy là một người hạnh phúc / Pomnyun Sunim ; Vân Anh dịch. - Tái
bản lần 3. - H. : Lao động, 2018. - 234tr. ; 19cm
Tóm tắt: Nếu bạn cho rằng bạn làm việc chỉ vì mục đích kiếm tiền và dùng số tiền ấy để tìm
kiếm hạnh phúc thì cả 2 điều ấy sẽ ngày càng rời xa bạn. Hãy nỗ lực làm việc và cảm nhận niềm vui
sướng hạnh phúc trong từng phút giây hiện tại
Ký hiệu môn loại: 294.3/T550G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040338
Kho Mượn: MV.059767-59768
Kho lưu động: LD.025088-25089
KHXH, XÃ HỘI HỌC, NHÂN LOẠI HỌC VÀ DÂN TỘC HỌC
1/. LÊ THANH HẢI. Phát triển đô thị trong nền kinh tế nối kết / Lê Thanh Hải. - H. : Chính trị Quốc gia,
2018. - 215tr. ; 21cm
Thư mục: tr. 205-209
Tóm tắt: Đưa ra nhiều vấn đề mang tính thời sự trong quá trình phát triển đô thị trong thời đại
toàn cầu hóa như: Rác thải, bản sắc, tiêu dùng, nếp sống...
Ký hiệu môn loại: 307.7609597/PH110T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040365
Trang 1
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Kho Mượn: MV.059775-59776
Kho lưu động: LD.025122-25123
2/. MEEKER, MEG. Cha mạnh mẽ, con gái giỏi giang : 10 bí quyết làm người cha tuyệt vời / Meg
Meeker ; Hải Thương dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 330tr. ; 23cm
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu cha chính là người quyết định đường đời của con gái mình. Có
một người cha như vậy, các cô bé sẽ có một lá chắn vững vàng trước những rủi ro trong đời. Đó cũng là
yếu tố quan trọng quyết định khả năng thành công trong học tập, hôn nhân và đời sống tinh thần dồi
dào của các em.
Ký hiệu môn loại: 306.8742/CH100M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010603
Kho Mượn: MV.059838-59839
3/. MEEKER, MEG. Mẹ kiên cường con trai mãnh mẽ : Những bài học dạy con phi thường / Meg
Meeker ; Lương Hồng Duyên dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 546tr. ; 23cm
Tóm tắt: Đây cũng là một cẩm nang dành cho các bà mẹ, giúp các mẹ sáng suốt hơn, vững
vàng hơn và thoải mái hơn khi chấp nhận bản thân mình và thấu hiểu hoàn toàn thế nào là một người
mẹ hết lòng vì con.
Ký hiệu môn loại: 306.8743/M200K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010601
NGÔN NGỮ
1/. HỒ LÊ. Sửa lỗi ngữ pháp : Lỗi về kết cấu câu / Hồ Lê, Lê Trung Hoa. - Tái bản. - H. : Khoa học xã
hội, 2018. - 149tr. ; 21cm
Tóm tắt: Khái quát chung về câu và kết cấu câu trong tiếng Việt; Những lỗi ngữ pháp thông
thường trong kết cấu và cách sửa chữa chúng
Ký hiệu môn loại: 495.92250182/S551L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040311
Kho Mượn: MV.059830-59831
Kho lưu động: LD.025080-25081
2/. 10 ngày có thể nói 1000 câu tiếng Anh du lịch / Tri thức Việt b.s.. - H. : Hồng Đức, 2017. - 116tr. ;
19cm + 1 CD
Tóm tắt: Hướng dẫn học 1000 câu tiếng Anh thực dụng trong du lịch theo những chủ đề khác
nhau, kèm theo đĩa CD giúp luyện tập cách phát âm chuẩn
Ký hiệu môn loại: 428.1/M558N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.025126-25127
3/. THANH XUÂN. Tiếng Nhật giao tiếp dành cho mọi người / Biên soạn: Thanh Xuân ; Hiệu đính:
Vân Anh ; Thu âm: Yamana và Masaru Horigome. - H. : Dân trí, 2018. - 314tr. ; 21cm
Tóm tắt: Sách được biên soạn phù hợp cho người mới học giao tiếp, các mẫu câu thông dụng,
dễ hiểu, dễ nhớ và cách phát âm tiêu chuẩn của người bản xứ
Ký hiệu môn loại: 495.681/T306N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040313
Kho Mượn: MV.059828-59829
4/. THANH XUÂN. Tiếng Nhật thương mại dành cho nhân viên công ty : Kèm CD / Thanh Xuân ; Hiệu
đính: Nguyễn Hòa ; Thu âm: Yamana và Masaru Horigome. - H. : Dân trí, 2018. - 277tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách gồm 60 bài với những mẫu câu giao tiếp kèm theo các thuật ngữ thương
mại, giải thích ngữ pháp ngắn gọn được trình bày theo các chủ đề, tình huống thực tế trong công ty
Ký hiệu môn loại: 495.6/T306N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040312
Kho Mượn: MV.059832-59833
5/. THU NGÂN. 3000 câu đàm thoại Trung Việt thông dụng / Thu Ngân b.s. ; Phan Huệ h.đ.. - H. : Đại
học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 251tr. : hình vẽ ; 21cm. - (Tủ sách Học tốt tiếng Trung)
Tóm tắt: Gồm 2 phần: Phần 1 bao gồm các chủ đề giao tiếp thông dụng với các mẫu câu cơ
bản nhất; Phần 2 bao gồm các cụm từ vựng được giải thích cặn kẽ
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Ký hiệu môn loại: 495.1/B100N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040310
Kho Mượn: MV.059834-59835
HOÁ HỌC
1/. Tài liệu dạy - học hóa học 8 theo chuẩn kiến thức, kĩ năng / Trương Công Luận (ch.b.), Nguyễn Cửu
Phúc, Nguyễn Thị Minh Nhân. - H.: Giáo dục. - 27cm
T.1. - 2018. - 104tr.
Ký hiệu môn loại: 540.712/T103L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018188-18189
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033296-33297
2/. Tài liệu dạy - học hóa học 9 theo chuẩn kiến thức, kĩ năng / Trương Công Luận (ch.b.), Phan Đồng
Châu Thủy, Nguyễn Thị Minh Nhân. - H.: Giáo dục. - 27cm
T.1. - 2018. - 160tr.
Ký hiệu môn loại: 540.712/T103L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018186-18187
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033294-33295
KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT
1/. Biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. - H. : Tài nguyên Môi trường và Bản Đồ Việt Nam, 2018. 268tr. : bảng, biểu đồ ; 24cm
ĐTTS ghi: Cục khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
Tóm tắt: Phân tích các cơ chế, chính sách liên quan đến tăng trưởng xanh ở Việt Nam; quá
trình thực hiện chính sách và thực trạng một số ngành kinh tế xanh ở Việt Nam; đưa ra một số kiến nghị
về chính sách thực thi chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia.
Ký hiệu môn loại: 551.69597/B305Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010596
Kho Mượn: MV.059803-59804
Kho lưu động: LD.025010, LD.025053-25054
THIÊN VĂN HỌC
1/. FIEDLER, HEIDI. Biết tuốt về thiên văn / Heidi Fiedler ; Brenda Kearney minh họa ; Mon Ko dịch. H. : Lao động, 2018. - 68tr. ; 24cm
Tóm tắt: Bộ sách "Biết tuốt" sẽ giúp các bé tìm hiểu, khám phá về thế giới xung quanh như:
Hệ mặt trời, thiên văn, đo lường, tiền bạc. Làm phong phú, trau dồi tri thức cho các em.
Ký hiệu môn loại: 520/B308T
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033389-33390
TOÁN HỌC
1/. HOÀNG TỤY. Hàm thực và giải tích hàm / Hoàng Tụy. - H. : Giáo dục, 2018. - 435tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 515.7/H104T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010609
2/. NGUYỄN NGỌC GIANG. Phương pháp sáng tạo các bài toán hình học trung học cơ sở / Nguyễn
Ngọc Giang. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 280tr. : hình vẽ ; 24cm
Thư mục: tr. 279-280
Ký hiệu môn loại: 516.00712/PH561P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010569
Kho Mượn: MV.059640
Kho lưu động: LDTN.018116-18117
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033507-33508
3/. Phát triển kỹ năng giải toán hình học phẳng dành cho bậc trung học cơ sở / Nguyễn Bá Đang. Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 290tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 516.22012/PH110T
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Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010566
Kho Mượn: MV.059639
Kho lưu động: LD.024893-24894
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033397-33398
4/. Tài liệu dạy - học toán 7. - H.: Giáo dục. - 27cm
T.1. - 2018. - 176tr.
Ký hiệu môn loại: 510.712/T103L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018194-18195
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033302-33303
5/. Phát triển tư duy đột phá giải bài tập tài liệu dạy - học toán 8 / Nguyễn Đức Tấn (ch.b.), Nguyễn Duy
Hoàng, Nguyễn Võ Lan Thảo.... - H.: Thanh niên. - 27cm
T.1. - 2018. - 244tr.
Ký hiệu môn loại: 510.712/PH110T
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033304
6/. Phát triển tư duy đột phá giải bài tập tài liệu dạy - học toán 8 / Nguyễn Đức Tấn (ch.b.), Nguyễn Duy
Hoàng, Nguyễn Võ Lan Thảo.... - H.: Thanh niên. - 27cm
T.2. - 2018. - 204tr.
Ký hiệu môn loại: 510.712/PH110T
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033305
VẬT LÝ
1/. FIEDLER, HEIDI. Biết tuốt về đo lường / Heidi Fiedler ; Brenda Kearney minh họa ; Mon Ko dịch. H. : Lao động, 2018. - 68tr. ; 24cm
Tóm tắt: Bộ sách "Biết tuốt" sẽ giúp các bé tìm hiểu, khám phá về thế giới xung quanh như:
Hệ mặt trời, thiên văn, đo lường, tiền bạc. Làm phong phú, trau dồi tri thức cho các em
Ký hiệu môn loại: 530.8/B308T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018146-18147
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033393-33394
2/. PHẠM NGỌC TIẾN. Tài liệu dạy - học vật lí 9 theo chuẩn kiến thức, kĩ năng. - H.: Giáo dục. - 27cm
T.1. - 2018. - 162tr.: minh họa
Ký hiệu môn loại: 530.0712/T103L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018190-18191
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033298-33299
3/. PHẠM NGỌC TIẾN. Tài liệu dạy - học vật lí 9 theo chuẩn kiến thức, kĩ năng. - H.: Giáo dục. - 27cm
T.2. - 2018. - 124tr.: minh họa
Ký hiệu môn loại: 530.0712/T103L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018192-18193
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033300-33301
4/. Tài liệu dạy - học vật lí 7 theo chuẩn kiến thức, kĩ năng / Phạm Ngọc Tiến. - Tái bản lần thứ 6. - H.
: Giáo dục, 2018. - 180tr. : minh họa ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 530.0712/T103L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018114-18115
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033401-33402
5/. TRỊNH XUÂN THUẬN. Sự đầy của cái không / Trịnh Xuân Thuận ; Phạm Văn Thiều, Phạm Việt
Hưng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 344tr. ; 20cm
Tóm tắt: Với một tài năng sư phạm lỗi lạc đã làm nên thành công cho nhiều tác phẩm trước đây
của mình, Nhà Vật lý Thiên văn Trịnh Xuân Thuận đã kể lại cho chúng ta một thiên du ký vĩ đại về cái
Không...
Ký hiệu môn loại: 533.501/S550Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040314
CÔNG NGHỆ
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1/. NGUYỄN MINH ĐỨC. Tìm hiểu một số thành tựu khoa học và công nghệ thế giới / Nguyễn Minh
Đức, Nguyễn Nghĩa (ch.b.) ; B.s.: Hà Mai, An Khang, Nguyễn Văn Viễn.... - H. : Đại học Quốc gia Hà
Nội, 2018. - 538tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách Tìm hiểu một số thành tựu Khoa học và Công nghệ thế giới nhằm mục
đích cung cấp một số thông tin, tư liệu tham khảo cho các cán bộ KH&CN triển khai thực hiện chiến
lược phát triển KH&CN Việt Nam giai đoạn 2012-2020
Tóm tắt: Ghi lại trải nghiệm thực tế của trẻ em mầm non Nhật Bản theo dòng chảy 4 mùa
xuân
- hạ - thu
- đông;
từ những trò chơi, hoạt động và câu chuyện thực tế của trẻ giúp bố mẹ thấu
Kho
Đọc: VV.010622
Số
ĐKCB:
hiểu, khích Ký hiệu môn loại: 600/T310H
KỸ THUẬT
1/. LƯU ĐỨC BÌNH. Thiết kế thực nghiệm trong cơ khí / Lưu Đức Bình. - H. : Xây dựng, 2017. - 201tr. :
minh họa ; 24cm
Tóm tắt: Tổng quan về thiết kế thực nghiệm. Các phương pháp phân tích hồi quy tương quan.
Thiết kế thực nghiệm theo phương pháp hồi quy và Taguchi. Phân tích phương sai. Thuật toán tối ưu
hoá trong chế tạo máy. Ngôn ngữ lập trình tính toán số liệu thực nghiệm
Ký hiệu môn loại: 621.8/TH308K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010624
2/. TRẦN VĂN MÔ. Quản lý ngập lụt và ô nhiễm môi trường ở Việt Nam / Trần Văn Mô. - H. : Xây
dựng, 2018. - 250tr. : minh họa ; 27cm
Thư mục: tr. 244-246
Tóm tắt: Giới thiệu các phương pháp tiếp cận mới, nhấn mạnh đến giải pháp phi kết cầu và giải
pháp quản lý tổng hợp tài nguyên thiên nhiên lưu vực sông, nhằm kiểm soát quá trình phát triển. Giới
thiệu các kỹ thuật và công nghệ xử lý các chất dinh dưỡng (N,P) có trong nước thải đô thị bao gồm cả
yêu cầu xử lý nước mưa
Ký hiệu môn loại: 628.16068/QU105L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010614
NHÀ VÀ XÂY DỰNG
1/. LÊ MỤC ĐÍCH. Sổ tay thi công nhà cao tầng / Lê Mục Đích. - H.: Xây dựng. - 27cm
T.2 : Công trình khung. - 2015. - 490tr.: hình vẽ, bảng
Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về công trình trang trí và điều hành thi công trong thi
công nhà cao tầng bao gồm: công trình trang trí, đấu thầu xây dựng, tổ chức thi công và tạo giá công
trình
Ký hiệu môn loại: 690.383/S450T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010625
NÔNG NGHIỆP
1/. KỸ SƯ LÊ QUỐC TUẤN. Kỹ thuật trồng và chăm sóc - Một số loại rau củ / Kỹ sư Lê Quốc Tuấn. H. : Nxb. Phương Đông, 2018. - 32tr. ; 95cm
Tóm tắt: Giới thiệu một số kỹ thuật căn bản để trồng, chăm sóc các loại rau củ thường dùng
trong đời sống hàng ngày. Giúp bạn có thể tự tay tạo nên những vườn rau củ an toàn ngay trong gia
đình mình
Ký hiệu môn loại: 635/K600T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040337
Kho Mượn: MV.059862-59863
Kho lưu động: LD.025138-25139
QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH
1/. AIKO SHIBATA. Đừng lo để cho con nghĩ / Shibata, Aiko ; Như Nữ dịch. - H. : Thế giới, 2018. 207tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Growing up with children made me what I am: the days at the nursery

Trang 5

- Thư mục thông báo sách mới
lệ và cổ vũ con bước vào thế giới theo cách của riêng mình
Ký hiệu môn loại: 649.1/Đ556L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040336
Kho Mượn: MV.059844-59845
Kho lưu động: LD.025136-25137
2/. FORLEO, MARIE. Gái khôn không bao giờ sợ ế / Marie Forleo ; Phương Anh dịch. - Tái bản lần 2.
- H. : Lao động, 2018. - 181tr. ; 20.5cm
Tóm tắt: Những bí quyết để trở thành một người phụ nữ quyến rũ. Biết cách cư xử khôn ngoan,
biết cách đặt trọng tâm vào chính mình làm cho bản thân mình ngày càng hấp dẫn hơn trong bất kì
hoàn cảnh nào và gặp gỡ bất kì ai.
Ký hiệu môn loại: 646.77082/G103K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040319
Kho Mượn: MV.059846-59847
3/. HACHUN LYONNET. Nuôi con không phải là cuộc chiến : Bé thơ tự ngủ - Cha mẹ thư thái /
Hachun Lyonnet, Hương Đỗ. - H. : Lao động, 2018. - 260tr. : tranh vẽ ; 24cm
Tóm tắt: Cung cấp các thông tin cụ thể về các giai đoạn phát triển tâm sinh lý của trẻ trong
những năm đầu đời và đưa ra các gợi ý giúp các bà mẹ giải quyết những tình huống đặc biệt
Ký hiệu môn loại: 649.1/N515C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010627
Kho Mượn: MV.059868-59869
4/. HACHUN LYONNET. Nuôi con không phải là cuộc chiến : Chào con em bé sơ sinh / Hachun
Lyonnet, Hương Đỗ. - H. : Lao động, 2018. - 313tr. : bảng, tranh vẽ ; 24cm
Tóm tắt: Cung cấp các thông tin cụ thể về các giai đoạn phát triển tâm sinh lý của trẻ trong
những năm đầu đời và có đưa ra các gợi ý để giúp các bà mẹ giải quyết những tình huống đặc biệt
Ký hiệu môn loại: 649.1/N515C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010629
Kho Mượn: MV.059864-59865
5/. HACHUN LYONNET. Nuôi con không phải là cuộc chiến : E.A.S.Y nếp sinh hoạt cho bé yêu /
Hachun Lyonnet, Hương Đỗ. - H. : Lao động, 2018. - 258tr. : bảng, tranh vẽ ; 24cm
Tóm tắt: Cung cấp các thông tin cụ thể về các giai đoạn phát triển tâm sinh lý của trẻ trong
những năm đầu đời và có đưa ra các gợi ý để giúp các bà mẹ giải quyết những tình huống đặc biệt
Ký hiệu môn loại: 649.122/N515C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010626
Kho Mượn: MV.059866-59867
6/. HẦU BẢO ĐẠT. Những bài học dạy con quý giá từ người xưa / Hầu Bảo Đạt ; Đỗ Thủy Hạnh dịch. H. : Phụ nữ, 2018. - 331tr. ; 23cm
Tóm tắt: Giới thiệu những kinh nghiệm, bí quyết chăm con của người xưa và tìm ra cách hiệu
quả nhất áp dụng với con mình để chúng trở thành những đứa trẻ tốt, cụ thể theo những tiêu chí: Hiếu
thuận, giữ lễ, cẩn thận, biết giữ chữ tín, biết yêu thương mọi người, gần gũi và học tập người tài đức, dư
lực học văn
Ký hiệu môn loại: 649.6/NH556B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010615
Kho Mượn: MV.059856-59857
7/. HUNGAZIT NGUYEN. 2 3 Dzôôôôô : 45 món nhậu tuyệt đỉnh từ đầu bếp 5 sao / Hungazit Nguyen
; Minh họa: Dũng Joon. - H. : Thế giới; Công ty Văn hóa và Truyền thông AZ Việt Nam, 2018. - 219tr. :
hình vẽ, ảnh ; 223m
Tóm tắt: Giới thiệu nguyên liệu, gia vị và cách nấu một số món nhậu cho các buổi liên hoan tại
nhà
Ký hiệu môn loại: 641.7/H103B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010623
8/. LONG CHÂU. Thuận tự nhiên = The natural life / Long Châu. - H. : Thế giới, 2018. - 88tr. : ảnh ;
23cm
Trang 6
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Tóm tắt: Giới thiệu các món ăn từ các nguyên liệu được nuôi trồng và chế biến theo cách tự
nhiên nhất, tươi, đúng mùa, không sử dụng chất hoá học để mang lại cho con người cơ thể khoẻ mạnh.
Ký hiệu môn loại: 641.564/TH502T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010678
Kho Mượn: MV.060143-60144
Kho lưu động: LD.025142-25143
9/. Người phụ nữ hạnh phúc / Nguyễn Thùy Dương b.s.. - H. : Thanh niên, 2018. - 292tr. ; 24cm. - (Tri
thức bách khoa dành cho người phụ nữ)
Tóm tắt: Bộ sách "tri thức bách khoa dành cho người phụ nữ" giúp chu phụ nữ hiểu được phải
làm sao để trở thành người phụ nữ hạnh phúc, thông minh, trí tuệ, thân thiện ... và phải làm sao để trở
thành người phụ nữ hoàn hảo nhất trong mắt mọi người
Ký hiệu môn loại: 646.70082/NG558P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010619
Kho Mượn: MV.059878-59879
10/. Người phụ nữ thân thiện / Trần Thị Hồng Phúc b.s.. - H. : Thanh niên, 2018. - 299tr. ; 24cm. - (Tri
thức bách khoa dành cho người phụ nữ)
Tóm tắt: Bộ sách "tri thức bách khoa dành cho người phụ nữ" giúp chu phụ nữ hiểu được phải
làm sao để trở thành người phụ nữ hạnh phúc, thông minh, trí tuệ, thân thiện ... và phải làm sao để trở
thành người phụ nữ hoàn hảo nhất trong mắt mọi người
Ký hiệu môn loại: 646.70082/NG558P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010620
Kho Mượn: MV.059876-59877
11/. Người phụ nữ thông minh / Nguyễn Thùy Dương b.s.. - H. : Thanh niên, 2018. - 300tr. ; 24cm. (Tri thức bách khoa dành cho người phụ nữ)
Tóm tắt: Bộ sách "tri thức bách khoa dành cho người phụ nữ" giúp chu phụ nữ hiểu được phải
làm sao để trở thành người phụ nữ hạnh phúc, thông minh, trí tuệ, thân thiện ... và phải làm sao để trở
thành người phụ nữ hoàn hảo nhất trong mắt mọi người
Ký hiệu môn loại: 646.70082/NG558P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010616
Kho Mượn: MV.059884-59885
12/. Người phụ nữ trí tuệ / Phạm Tú Oanh b.s.. - H. : Thanh niên, 2018. - 212tr. ; 24cm. - (Tri thức
bách khoa dành cho người phụ nữ)
Tóm tắt: Bộ sách "tri thức bách khoa dành cho người phụ nữ" giúp chu phụ nữ hiểu được phải
làm sao để trở thành người phụ nữ hạnh phúc, thông minh, trí tuệ, thân thiện ... và phải làm sao để trở
thành người phụ nữ hoàn hảo nhất trong mắt mọi người
Ký hiệu môn loại: 646.70082/NG558P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010617
Kho Mượn: MV.059882-59883
Kho lưu động: LD.025132-25133
13/. Nhược điểm của phụ nữ / Nguyễn Thu Hải My, Vũ Thùy An b.s.. - H. : Thanh niên, 2018. - 319tr. ;
24cm. - (Tri thức bách khoa dành cho người phụ nữ)
Tóm tắt: Bộ sách "tri thức bách khoa dành cho người phụ nữ" giúp chu phụ nữ hiểu được phải
làm sao để trở thành người phụ nữ hạnh phúc, thông minh, trí tuệ, thân thiện ... và phải làm sao để trở
thành người phụ nữ hoàn hảo nhất trong mắt mọi người
Ký hiệu môn loại: 646.70082/NH557Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010618
Kho Mượn: MV.059880-59881
14/. QUỲNH HƯƠNG. Các món giải nhiệt được nhiều người ưa thích / Quỳnh Hương. - H. : Hồng Đức,
2018. - 63tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu 30 món ăn giải nhiệt từ những nguyên liệu dễ làm được nhiều người ưa thích
Ký hiệu môn loại: 641.8/C101M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040325
Kho Mượn: MV.059842-59843
Trang 7
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15/. TATEISHI MITSUKO. Mẹ lười một chút nhé để con tự lập hơn : Bí quyết dạy trẻ từ 0 - 6 tuổi tự lập
và chủ động của mẹ Nhật / Tateishi Mitsuko ; Kim Khánh dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 179tr. ; 24cm
Tóm tắt: Chia sẻ 45 tình huống thường gặp trong cuộc sống đời thường của một gia đình có trẻ
nhỏ, nhằm giúp các bà mẹ có những phương pháp giáo dục con hợp lý để trẻ tự lập và chủ động trong
cuộc sống qua những hành động liên quan đến: Ngôn từ - lời nói, học tập, giáo huấn khi ở nhà, giáo
huấn khi ra ngoài xã hội...
Ký hiệu môn loại: 649.60952/M200L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010613
Kho Mượn: MV.059836-59837
16/. TƯỜNG LINH. Những mảnh ghép tuổi trẻ / Tường Linh. - H. : Lao động, 2018. - 208tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách gồm 5 chương mỗi chương ứng với từng vấn đề và được mở rộng theo cả
không gian và tư duy: Cho bản thân, cho các mối quan hệ, cho học tập, cho đam mê và choc ông việc
và cho đất nước, cho thế giới này
Ký hiệu môn loại: 646.700835/NH556M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040333
Kho Mượn: MV.059941-59942
Kho lưu động: LD.025128-25129
17/. VÃN TÌNH. Khí chất bao nhiêu hạnh phúc bấy nhiêu / Vãn Tình ; Mỹ Linh dịch. - H. : Thế giới,
2018. - 375tr. ; 21cm
Tóm tắt: “Đời người ngắn ngủi, khổ là một ngày, sướng cũng là một ngày. Nếu bạn không có
năng lực khiến bản thân vui vẻ, vậy thì không ai có thể cho bạn cuộc sống hạnh phúc đâu” (trích nội
dung)Ký hiệu môn loại: 646.70082/KH300C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040327
QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ CÔNG CỘNG
1/. ANH TUAN LE. Định vị bản thân : Bí quyết xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội / Anh
Tuan Le. - H. : Thế giới, 2018. - 227tr. ; 21cm
Tóm tắt: Hướng dẫn việc sử dụng các trang mạng xã hội tại Việt Nam, đặc biệt là facebook, để
xây dựng một thương hiệu cá nhân tốt trên mạng xã hội và sống đúng với đam mê của bản thân.
Ký hiệu môn loại: 650.1/Đ312V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040318
Kho Mượn: MV.059848-59849
2/. BAXTER, ROBBIE KELLMAN. Kinh tế thành viên : Làm thế nào để xây dựng lòng trung thành
khách hàng và có được mô hình doanh thu định kỳ hiểu quả / Robbie Kellman Baxter ; Minh Hiếu, Thu
Giang dịch. - H. : Công thương, 2018. - 343tr. ; 24cm
Tên sách tiếng Anh: The membership economy
Tóm tắt: Cuốn sách sẽ cho bạn thấy làm thế nào để biến những khách hàng bình thường trở
thành các thành viên trọn đời. Trong thế giới kinh doanh ngày nay, phải mất nhiều hơn một trang web
để duy trì sự cạnh tranh. Những công ty thông minh nhất, thành công nhất đang sử dụng mô hình thành
viên hoàn toàn mới, các định dạng dựa trên đăng ký, và cơ cấu định giá để phát triển cơ sở khách hàng
của họ trong sự chuyển đổi đột phá nhất trong kinh doanh kể từ cuộc Cách mạng Công nghiệp
Ký hiệu môn loại: 658.87/K312T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010611
3/. BUNGAY STANIER, MICHAEL. 7 câu hỏi "thần kỳ" của mọi sếp giỏi : Nói ít đi, hỏi nhiều hơn và
lãnh đạo hiệu quả hơn / Michael Bugay Stanier ; Đào Trung Uyên dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 236tr. ;
21cm
Tên sách tiếng Anh: The coaching habit : say less, ask more & change the way you lead
forever Tóm tắt: Cung cấp 7 câu hỏi thần kỳ cùng những công cụ để các nhà quản lý giúp các nhân
viên và cả chính mình bớt quay cuồng với công việc mỗi ngày và trở thành nhân tố quan trọng hơn
trong công ty, phát huy sức mạnh của thói quen huấn luyện nhân viên để cùng các cộng sự gặt hái
nhiều thành công trong công việc
Ký hiệu môn loại: 658.4/B112C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040317
Trang 8
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Kho Mượn: MV.059850-59851
4/. CHIEW, TERENCE. Nhân viên sáng giá nhất : Chiến thắng trong tuyển dụng - không lo ''Thất
sủng'' / Terence Chiew ; Thu Hương dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 162tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách sẽ giúp bạn nhận ra đâu là phẩm chất của một nhân viên xuất sắc để
vận dụng trong các buổi tuyển dụng.
Ký hiệu môn loại: 658.311/NH121V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040331
Kho Mượn: MV.059870-59871
Kho lưu động: LD.025144-25145
5/. DIAMOND, STUART. Nghệ thuật đàm phán bất bại : 12 công cụ thuyết phục bằng tâm lý giúp bạn
thành công trong công việc và cuộc sống / Stuart Diamond ; Vân Anh, Thu Hường dịch. - H. : Tri thức,
2018. - 521tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu 12 công cụ cần thiết để thuyết phục bằng tâm lý học trong quá
trình đàm phán, thương lượng và trao đổi để chúng ta có thể đạt đến thành công.
Ký hiệu môn loại: 650.1/NGH250T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010621
6/. ĐÌNH BÁ HÙNG ANH. Quản trị chất lượng toàn diện TQM và nhóm chất lượng / Đình Bá Hùng
Anh (Ch.b.), Lê Hữu Hoàng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 335tr. ; 24cm
Tóm tắt: Những vấn đề cơ bản về chất lượng và quản lý đo lường chất lượng sản phẩm với Iso
9000 - Bộ tiêu chuẩn quốc tế về quản trị chất lượng.
Ký hiệu môn loại: 658.5/QU105T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010628
7/. FLINT, MANDY. Lãnh đạo đội ngũ : 10 thách thức - 10 giải pháp / Mandy Flint, Elisabet Vinberg
Hearn ; Nguyễn Tư Thắng dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2018. - 231tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Leading teams : 10 challenges, 10 solutions
Tóm tắt: Chia sẻ những thách thức phổ biến trong việc dẫn dắt đội ngũ giúp bạn nhìn ra những
thách thức cụ thể mà bạn và đội ngũ có thể đang đối mặt; từ đó, giúp bạn có được giải pháp giải quyết
những khó khăn và làm việc hiệu quả hơn
Ký hiệu môn loại: 658.402/L107Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040334
Kho Mượn: MV.059872-59873
8/. FOSTER, JODY. Những kẻ khó ưa ở văn phòng : "Cách đối phó với những kẻ gàn dở ở chỗ làm" /
Jody Foster, Michelle Joy ; J . L dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2018. - 479tr. ; 21cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The schmuck in my office: How to deal with difficult people at
work Tóm tắt: Đưa ra những chỉ dẫn để thấu hiểu và tương tác với những cá nhân khó ưa ở nơi làm
việc, giúp chúng ta hiểu hơn về đồng nghiệp, về cách hành xử của họ và tìm ra các giải pháp can thiệp
kịp thời để tạo ra một nơi làm việc an toàn, tốt đẹp và hiệu quả hơn
Ký hiệu môn loại: 658.3045/NH556K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040326
9/. FRIDSON, MARTIN S.. Bí quyết trở thành tỷ phú = How to be a billionaire : Những chiến lược đã
kiểm chứng của các tài phiệt / Martin S. Fridson ; Nguyễn Quốc Dũng dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. 343tr. ; 21cm
Tóm tắt: “Bí quyết trở thành tỷ phú đưa ra cái nhìn sâu sắc về chủ đề xây dựng sự giàu có. Như
người đọc sẽ thấy, không có công thức đơn giản nào cho sự thành công, nhưng có vài điều có thể áp
dụng được. Lời khuyên của cá nhân tôi là hãy luôn nhớ câu nói của Winston Churchill, ‘Thành công là
khả năng đi từ thất bại này sang thất bại khác mà không đánh mất nhiệt huyết’.”
Ký hiệu môn loại: 650.1/B300Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040328
10/. GALANTE, DONNA. Chuẩn từng milimet : Thay đổi nhỏ, tác động lớn / Donna Galante ; Vũ Linh
dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2018. - 220tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: It's all about millimeters: How small changes can make a big impact in
your business and your life
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Tóm tắt: Chia sẻ các phương pháp tiếp cận millimet để tạo nên sự thay đổi, hành động và gặt
hái được những thành công trong kinh doanh cũng như trong cuộc sống
Tóm tắt: Quảng cáo sáng tạo là cuốn cẩm nang chứa đựng những ý tưởng tuyệt vời. Với
mong
muốn Kho
đem Đọc:
lại một
nhận thức sâu sắc về cách tư duy sáng tạo, cẩm nang này hứa hẹn sẽ lật
VN.040315
Số
ĐKCB:
mở các Ký hiệu
loại:
650.1/CH502T
Khomôn
Mượn:
MV.059860-59861
11/. GERBER, SCOTT. Xây dựng mối quan hệ bền vững trong kinh doanh / Scott Gerber, Ryan
Paugh ; Hà Tiến Hưng dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2018. - 334tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Super connector: Stop networking and start building business
realtionships that matter
Tóm tắt: Chia sẻ những bí kíp phát triển năng lực kiến tạo mối quan hệ giúp bạn có được thành
công cả trong công việc kinh doanh lẫn trong cuộc sống cá nhân
Ký hiệu môn loại: 658.044/X126D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040324
12/. Học cách làm chủ quỹ thời gian / B.s.: Hoàng Nguyên, Thanh Tâm. - H. : Thanh niên, 2018. 208tr. ; 21cm
Tóm tắt: Với cuốn sách này tác giả hy vọng nó sẽ là cẩm nang giúp bạn làm chủ quỹ thời gian
của mình
Ký hiệu môn loại: 650.11/H419C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040374
Kho Mượn: MV.059858-59859
Kho lưu động: LD.025005-25006, LD.025058-25059
13/. LECHTER, SHARON. Phụ nữ hiện đại nghĩ giàu và làm giàu = Think and grow rich for women /
Sharon Lechter ; Dịch: Nguyễn Thị Cẩm Xuân, Bùi Trần Ca Dao. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí
Minh, 2018. - 415tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Napoleon Hill Foundation
Tóm tắt: Đề cập tới những vấn đề mà phụ nữ phải đối mặt như phân biệt giới tính, mất cân
bằng giữa công việc và cuộc sống. Chia sẻ những lời khuyên thực tế cũng như cách áp dụng các bài
học làm giàu của Napoleon Hill nhằm giúp nữ giới vượt qua trở ngại và nắm bắt lấy các cơ hội - từ vấn
đề gia đình, thăng tiến trong công việc cho đến việc sở hữu doanh nghiệp. Chia sẻ những câu chuyện
thành công của các nhà lãnh đạo nữ.
Ký hiệu môn loại: 650.1082/PH500N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040330
14/. Lý Gia Thành - Thành công không phải ngẫu nhiên : 80 năm sóng gió cuộc đời. 50 năm chìm nổi
trong kinh doanh / Bích Phương soạn dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 391tr. ; 2124cm
Tóm tắt: Cuốn sách này ghi lại những lời bàn đặc sắc nhất về kinh doanh của Lý Gia Thành kết
hợp với kinh nghiệm phấn đấu của ông, thêm vào đó là những giải thích, phân tích sắc sảo giúp độc giả
hiểu được trí tuệ ưu việt của Lý Gia Thành, nhiều gợi ý sâu sắc cùng khởi nguồn từ đây
Ký hiệu môn loại: 650.1/L600G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010612
15/. MAXWELL, JOHN C.. Dám ước mơ, biết thực hiện : 10 câu hỏi giúp bạn hiểu rõ và biến ước mơ
thành hiện thực / John C. Maxwell ; Tùng Linh, Thu Thủy dịch. - H. : Lao động, 2018. - 372tr. ; 21cm
Tóm tắt: Ước mơ không bao giờ tự đến với bạn mà bạn phải tự tìm đến nó. Hành trình đến với
ước mơ của bạn trong cuốn sách này không chỉ là lý thuyết mà còn là những câu hỏi trắc nghiệm để
biết được bạn đã chuẩn bị được gì để thực hiện ước mơ của mình.
Ký hiệu môn loại: 650.1/D104Ư
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040332
Kho Mượn: MV.059874-59875
Kho lưu động: LD.025130-25131
16/. PRICKEN, MARIO. Quảng cáo sáng tạo = Creative advertising / Mario Pricken ; Anh Tú dịch. H. : Hồng Đức, 2018. - 252tr. : ảnh màu ; 28cm
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chiến lược của những nhà sáng tạo hàng đầu và giúp bạn hiểu thêm về những khuôn mẫu nằm ẩn sau
những ý tưởng vĩ đại.
Ký hiệu môn loại: 659.1/QU106C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010610
17/. SCHROEDER, BERNHARD. Sáng tư duy, tạo ý tưởng / Bernhard Schroeder ; Khánh Trang dịch.
- H. : Công Thương, 2018. - 306tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Simply brilliant: Powerful techniques to unlock your creativity and spark
new ideas
Tóm tắt: Chỉ ra những hiểu lầm về đổi mới và sáng tạo. Giới thiệu cấu trúc chung của sự sáng
tạo gồm: Tư duy, môi trường, nơi làm việc và các công cụ động não hiệu quả; giúp bạn học được cách
tổ chức và quản lý những cuộc họp nhóm ý tưởng, đạt được thành công trong công việc kinh doanh.
Ký hiệu môn loại: 650.1/S106T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040329
Kho Mượn: MV.059854-59855
Kho lưu động: LD.025140-25141
18/. VĂN HUÂN. Bí quyết dùng người / Văn Huân, Quốc Trung. - H. : Hồng Đức, 2018. - 319tr. ; 21cm
Tóm tắt: Bí quyết dùng người cung cấp những kiến thức để tham khảo, giúp cho các nhà quản
lý, nhà lãnh đạo có cái nhìn đúng đắn hơn về những nhân viên dưới quyền quản lý của mình.
Ký hiệu môn loại: 658.4/B300Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040335
Kho Mượn: MV.059840-59841
Kho lưu động: LD.025134-25135
19/. VĂN HUÂN. Bí quyết quản người / Văn Huân, Quốc Trung. - H. : Hồng Đức, 2018. - 366tr. ; 21cm
Tóm tắt: Quản người không phải là khống chế mà là để con người phát triển lành mạnh, khiến
họ phục tùng và tự nguyện cống hiến, đó là một nghệ thuật và cũng là học vấn, ảnh hưởng đến sự phát
triển xã hội và của mỗi cá nhân
Ký hiệu môn loại: 658.3/B300Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040316
Kho Mượn: MV.059852-59853
Y HỌC
1/. LÊ NINH. Ăn uống chữa bệnh thường gặp / Lê Ninh ; Tô Phương Cường dịch. - H. : Hồng Đức,
2018. - 328tr. ; 21cm. - (''Tiến sĩ y học giải đáp - Một vạn câu hỏi vì sao '')
Tóm tắt: Tổ chức Y tế thế giới đã chỉ ra 4 nhân tố chính ảnh hưởng đến sức khỏe: di truyền, môi
trường, điều kiện y tế và lối sống. Bộ sách tập hợp những câu hỏi đáp về những kinh nghiệm, phương
pháp chăm sóc sức khỏe để mỗi người sẽ có ý thức để giữ gìn sức khỏe cho bản thân
Ký hiệu môn loại: 615.88/Ă115U
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040322
2/. LÊ NINH. Bách khoa sức khỏe / Lê Ninh ; Tô Phương Cường dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 332tr. ;
21cm. - (''Tiến sĩ y học giải đáp - Một vạn câu hỏi vì sao '')
Tóm tắt: Tổ chức Y tế thế giới đã chỉ ra 4 nhân tố chính ảnh hưởng đến sức khỏe: di truyền, môi
trường, điều kiện y tế và lối sống. Bộ sách tập hợp những câu hỏi đáp về những kinh nghiệm, phương
pháp chăm sóc sức khỏe để mỗi người sẽ có ý thức để giữ gìn sức khỏe cho bản thân
Ký hiệu môn loại: 616/B102K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040320
3/. LÊ NINH. Các bài thuốc dân gian / Lê Ninh ; Tô Phương Cường dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. 316tr. ; 21cm. - (''Tiến sĩ y học giải đáp - Một vạn câu hỏi vì sao '')
Tóm tắt: Tổ chức Y tế thế giới đã chỉ ra 4 nhân tố chính ảnh hưởng đến sức khỏe: di truyền, môi
trường, điều kiện y tế và lối sống. Bộ sách tập hợp những câu hỏi đáp về những kinh nghiệm, phương
pháp chăm sóc sức khỏe để mỗi người sẽ có ý thức để giữ gìn sức khỏe cho bản thân.
Ký hiệu môn loại: 615.88/C101B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040321
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4/. LÊ NINH. Kinh nghiệm chữa trị dân gian / Lê Ninh ; Tô Phương Cường dịch. - H. : Hồng Đức, 2018.
- 328tr. ; 21cm. - (''Tiến sĩ y học giải đáp - Một vạn câu hỏi vì sao '')
Tóm tắt: Tổ chức Y tế thế giới đã chỉ ra 4 nhân tố chính ảnh hưởng đến sức khỏe: di truyền, môi
trường, điều kiện y tế và lối sống. Bộ sách tập hợp những câu hỏi đáp về những kinh nghiệm, phương
pháp chăm sóc sức khỏe để mỗi người sẽ có ý thức để giữ gìn sức khỏe cho bản thân
Ký hiệu môn loại: 615.88/K312N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040323
5/. YONG-WOON PARK. Chứng nghiện đồ ăn / Yong-Woon Park ; MJAKL dịch. - H. : Công thương,
2018. - 340tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trong cuốn sách Chứng nghiện đồ ăn bác sĩ Yong-Woo Park sẽ giới thiệu đến bạn
những nguyên chính dẫn tới véo phì – một căn bệnh mới đang uy hiếp cuộc sống của con người trong
xã hội hiện đai. Đồng thời, ông cũng đưa ra những nghiên cứu mới về chứng nghiện đồ ăn và phương
pháp chữa trị.
Ký hiệu môn loại: 616.8526/CH556N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.025146-25147
NGHỆ THUẬT
1/. Tết Việt Nam qua tranh dân gian / Nguyễn Kim Thản. - H. : Hồng Đức, 2017. - 95tr. ; 21cm
Tóm tắt: Các tranh vẽ phản ánh Tết nguyên đán ở Việt Nam, với những hoạt động nhiều mặt:
chợ tết, sửa soạn bàn thờ, các món ăn ngày tết, lễ ông Công, ông Táo, những trò chơi ngày tết...
Ký hiệu môn loại: 741.509597/T258V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039477
Kho Mượn: MV.058112-58113
Kho lưu động: LD.025104-25105
2/. Xử lý ảnh số và ứng dụng / Lê Thị Kim Nga, Đỗ Năng Toàn (ch.b.), Phạm Trần Thiện, Phùng Văn
Minh, Nguyễn Thành Đạt. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2018. - 130tr. ; 24cm
Tóm tắt: Trình bày các vấn đề về nhập môn xử lý ảnh, thu nhận ảnh, các công cụ trợ giúp xử lý
ảnh số, phương pháp nâng cao chất lượng ảnh, phát hiện biên, phân vùng ảnh, nhận dạng ảnh...
Ký hiệu môn loại: 771.4/X550L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010608
Kho Mượn: MV.059886-59887
THỂ THAO, NGHỆ THUẬT VUI CHƠI GIẢI TRÍ VÀ BIỂU DIỄN
1/. LÊ HUY KHOA. Phong cách quản trị Park Hang Seo : Bí quyết thành công của doanh nghiệp Hàn
Quốc / Lê Huy Khoa ,Kanata. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 235tr. ; 18cm
Tóm tắt: Trong thành công của U23, có hình ảnh của những người Hàn Quốc. Sách không chỉ
lại câu chuyện, cách làm việc, vận hành tạo ra kỳ tích U23 Việt Nam mà còn miêu tả khá rõ ràng và
súc tích, so sánh cách làm việc của Park Hang Seo nói riêng và giới thiệu những đặc tính quản trị
doanh nghiệp của người Hàn Quốc nói chung, đưa ra những bài học hữu ích và hiệu quả
Ký hiệu môn loại: 796.334/PH431Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040286
Kho Mượn: MV.059888-59889
2/. VIỆT LINH. Giấy không gói được than cháy dở / Việt Linh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Văn hóa Văn
nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 296tr. ; 20cm
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về điện ảnh, bình luận về những đạo diễn bậc thầy, những bộ
phim xuất sắc từ năm 1988 đến năm 2017 của điện ảnh trong nước và quốc tế
Ký hiệu môn loại: 791.4309/GI-126K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039674
Kho Mượn: MV.058540-58541
Kho lưu động: LD.025148-25149
VĂN HỌC & TU TỪ HỌC
1/. AKAMITSU AWAMURA. Biên niên sử đế chế Alexis / Akamitsu Awamura ; Minh hoạ: Tamago No
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Kimi ; Thảo Chan dịch. - H.: Thế giới. - 18cm
T.2 : Kiêu hùng rung chuyển trời đất. - 2018. - 343tr.: minh họa
Ký hiệu môn loại: 895.636/B305N
Số ĐKCB: Kho Mượn: MV.059927-59928
2/. APPLEGATE, KATHERINE. Nguyện ước tháng năm / Katherine Applegate ; Hoàng My dịch. - Tp.
Hồ Chí Minh : Văn hóa Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 223tr. ; 19cm
Tên sách tiếng Anh: Wishtree
Ký hiệu môn loại: 813.54/NG527Ư
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018082-18084
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033350-33351
3/. ASAI RYO. Trạm dừng chân nơi nhà ga tuổi trẻ : Tiểu thuyết / Asai Ryo ; Đỗ Phan Thu Hà. - H. :
Phụ nữ, 2018. - 341tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.636/TR104D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040299
Kho Mượn: MV.059945-59946
4/. Bản kế hoạch hạnh phúc / Huy Hiếu, Minh Hà, Anh Thư.... - H. : Kim Đồng, 2018. - 118tr. : tranh
vẽ ; 21cm. - (Quà tặng trái tim)
Ký hiệu môn loại: 895.92230108/B105K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018057-18059
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033326-33327
5/. BANKS, ROSIE. Những nàng công chúa bí ẩn / Rosie Banks ; Bảo Quý Đông Giang dịch. - Tp. Hồ
Chí Minh: Nxb. Trẻ. - 21cm
T.4 : Công chúa nhạc Pop. - 2018. - 115tr.
Ký hiệu môn loại: 823.92/NH556N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018072-18073
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033332-33333
6/. BANKS, ROSIE. Những nàng công chúa bí ẩn / Rosie Banks ; Bảo Quý Đông Giang dịch. - Tp. Hồ
Chí Minh: Nxb. Trẻ. - 21cm
T.2 : Phiêu lưu cùng cá heo. - 2018. - 115tr.
Ký hiệu môn loại: 823.92/NH556N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018068-18069
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033328-33329
7/. BANKS, ROSIE. Những nàng công chúa bí ẩn / Rosie Banks ; Bảo Quý Đông Giang dịch. - Tp. Hồ
Chí Minh: Nxb. Trẻ. - 21cm
T.3 : Bữa tiệc ngủ ánh sao. - 2018. - 115tr.
Ký hiệu môn loại: 823.92/NH556N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018070-18071
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033334-33335
8/. BANKS, ROSIE. Những nàng công chúa bí ẩn / Rosie Banks ; Bảo Quý Đông Giang dịch. - Tp. Hồ
Chí Minh: Nxb. Trẻ. - 21cm
T.1 : Sợi dây chuyền thần kỳ. - 2018. - 206tr.
Ký hiệu môn loại: 823.92/NH556N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018066-18067
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033330-33331
9/. BÁT NGUYỆT TRƯỜNG AN. Xin chào ngày xưa ấy / Bát Nguyệt Trường An ; Đỗ Thu Thủy dịch. H.: Phụ nữ. - 21cm
T.2. - 2018. - 253tr.
Ký hiệu môn loại: 895.136/X311C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040272
10/. BÁT NGUYỆT TRƯỜNG AN. Xin chào ngày xưa ấy / Bát Nguyệt Trường An ; Đỗ Thu Thủy dịch. H.: Phụ nữ. - 21cm
Trang 13
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T.2. - 2018. - 428tr.
Ký hiệu môn loại: 895.136/X311C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040273
11/. BÁT NGUYỆT TRƯỜNG AN. Xin chào ngày xưa ấy / Bát Nguyệt Trường An ; Đỗ Thu Thủy dịch. H.: Phụ nữ. - 21cm
T.1. - 2018. - 428tr.
Ký hiệu môn loại: 895.136/X311C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040271
12/. 365 Ngày kể chuyện - Khám phá thiên nhiên : Truyện tranh / Đào Hương Lan dịch. - H. : Kim
Đồng, 2018. - 96tr. : tranh màu ; 23cm. - (Disney Junior. Mickey)
Ký hiệu môn loại: 813/B100T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018516-18517
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033306-33307
13/. 365 Ngày kể chuyện - Những ước mong đẹp đẽ : Truyện tranh / Lạc Nguyên dịch. - H. : Kim
Đồng, 2018. - 100tr. : tranh màu ; 23cm. - (Disney Junior. Mickey)
Ký hiệu môn loại: 813/B100T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018520-18521
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033308-33309
14/. 365 Ngày kể chuyện - Phiêu lưu cùng bạn bè : Truyện tranh / Đào Hương Lan dịch. - H. : Kim
Đồng, 2018. - 96tr. : tranh màu ; 23cm. - (Disney Junior. Mickey)
Ký hiệu môn loại: 813/B100T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018518-18519
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033310-33311
15/. 365 Ngày kể chuyện - Vui chơi bên gia đình : Truyện tranh / Lạc Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng,
2018. - 100tr. : tranh màu ; 23cm. - (Disney Junior. Mickey)
Ký hiệu môn loại: 813/B100T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018522-18523
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033312-33313
16/. BLACK F.. 28 tuổi vị thành niên : Tiểu thuyết / Black F. ; Bảo Ngọc dịch. - H. : Văn học, 2018. 388tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.136/H103M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040298
Kho Mượn: MV.059943-59944
17/. BÙI CHÍ VINH. Ngũ quái sài gòn : Cuộc đời không hẹn trước / Bùi Chí Vinh. - Tp. Hồ Chí Minh:
Nxb. Trẻ. - 20cm
T.12 : Những con rối quỷ. - 2018. - 247tr.
Ký hiệu môn loại: 895.92234/NG500Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040281
Kho Mượn: MV.059955-59956
Kho lưu động: LD.025333-25334
18/. BÙI CHÍ VINH. Ngũ quái sài gòn : Cuộc đời không hẹn trước / Bùi Chí Vinh. - Tp. Hồ Chí Minh:
Nxb. Trẻ. - 20cm
T.15 : Người rừng. - 2018. - 247tr.
Ký hiệu môn loại: 895.92234/NG500Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040284
Kho Mượn: MV.059961-59962
Kho lưu động: LD.025183-25184, LD.025331-25332
19/. BÙI CHÍ VINH. Ngũ quái sài gòn : Cuộc đời không hẹn trước / Bùi Chí Vinh. - Tp. Hồ Chí Minh:
Nxb. Trẻ. - 20cm
T.13 : Hải tặc. - 2018. - 247tr.
Ký hiệu môn loại: 895.92234/NG500Q
Trang 14

- Thư mục thông báo sách mới
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040282
Kho Mượn: MV.059957-59958
Kho lưu động: LD.025179-25180, LD.025335-25336
20/. BÙI CHÍ VINH. Ngũ quái sài gòn : Cuộc đời không hẹn trước / Bùi Chí Vinh. - Tp. Hồ Chí Minh:
Nxb. Trẻ. - 20cm
T.17 : Cọp thần lông trắng. - 2017. - 254tr.
Ký hiệu môn loại: 895.92234/NG500Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040285
Kho Mượn: MV.059963-59964
Kho lưu động: LD.025185-25186, LD.025329-25330
21/. BÙI CHÍ VINH. Ngũ quái sài gòn : Cuộc đời không hẹn trước / Bùi Chí Vinh. - Tp. Hồ Chí Minh:
Nxb. Trẻ. - 20cm
T.14 : Hoàng hậu ăn mày. - 2018. - 247tr.
Ký hiệu môn loại: 895.92234/NG500Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040283
Kho Mượn: MV.059959-59960
Kho lưu động: LD.025181-25182, LD.025337-25338
22/. Các loài vật trong mơ = Dream Animals : Truyện tranh / Emily Winfield Martin ; Lê Quỳnh Hoa,
Cao Việt Hùng dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 32tr. ; 26cm. - (Điều kỳ diệu cho con)
Ký hiệu môn loại: 813/C101L
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033316-33317
23/. CHANDLER, RAYMOND. Velna / Raymond Chandler ; Phan Đan dịch. - H. : Văn học, 2018. 375tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 813/V201M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040268
Kho Mượn: MV.059925-59926
24/. COLOMBANI, LAETITIA. Dải sam / Laetitia Colombani ; Nguyễn Mai Chi dịch. - H. : Thế giới,
2018. - 173tr. ; 24cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: La tresse
Ký hiệu môn loại: 843.92/D103S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010638
Kho Mượn: MV.059890-59891
Kho lưu động: LD.025169-25170
25/. Con sẽ là điều tuyệt vời = The Wonderful thing you will be : Truyện tranh / Emily Winfield Martin ;
Lê Quỳnh Hoa, Cao Việt Hùng dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 36tr. ; 26cm. - (Điều kỳ diệu cho con)
Ký hiệu môn loại: 813/C430S
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018569-18570
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033318-33319
26/. Cô bé ganh tị / Lời: Nguyên Hương ; Tranh: Phương Thảo. - H. : Kim Đồng, 2018. - 92tr. : tranh
vẽ ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/C450B
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018494-18495
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033340-33341
27/. Cuộc phiêu lưu trong những giấc mơ: 1, 2, 3...nào ta cùng nhớ! / Lời: Mint, Moon ; Minh Tâm
minh họa. - H. : Văn học, 2018. - 31tr. : tranh màu ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/C514P
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018130-18131
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031551-31552
28/. Cuộc phiêu lưu trong những giấc mơ: Nắng mưa lạnh cậu mặc gì? / Lời: Mint, Moon ; Minh Tâm
minh họa. - H. : Văn học, 2018. - 31tr. : tranh màu ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/C514P
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Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018126-18127
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031549-31550
29/. Cuộc phiêu lưu trong những giấc mơ: Xanh, đỏ, vàng màu nào của cậu? / Lời: Mint, Moon ; Minh
Tâm minh họa. - H. : Văn học, 2018. - 31tr. : tranh màu ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/C514P
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018128-18129
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031553-31554
30/. DE AMICIS, EDMONDO. Những tấm lòng cao cả / Edmondo De Amicis ; Hoàng Thiếu Sơn dịch.
- H. : Văn học, 2018. - 371tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 853/NH556T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040292
Kho Mượn: MV.059947-59948
Kho lưu động: LD.025173-25174
31/. DONKIN, ANDREW. Shakespeare và những màn trình diễn kịch tính / Andrew Donkin ; Minh
hoạ: Clive Goddard ; Vũ Kim Ngân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 178tr. ; 21cm. - (Nổi
danh vang dội)
Tên sách tiếng Anh: Horribly famous: William Shakespeare and his dramatic acts
Tóm tắt: Kể lại cuộc đời từ thuở thiếu thời, quá trình trưởng thành, những năm bắt đầu viết kịch,
sự nghiệp, các tác phẩm nổi tiếng... của nhà văn William Sharespeare qua những câu chuyện, sự kiện
gắn liền với lịch sử nước Anh
Ký hiệu môn loại: 822.33/SH103E
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018064-18065
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033387-33388
32/. DUMAS, ALEXANDRE. Ba chàng ngự lâm quân / Alexandre Dumas ; Nhân Văn biên dịch. - H. :
Thanh niên, 2018. - 214tr. ; 21cm. - (Văn học cổ điển chọn lọc)
Ký hiệu môn loại: 843/B100C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018080-18081
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033345
33/. ĐÀO TĂNG. 10 năm vắng bóng liêu xiêu "ông già đi bộ" / Đào Tăng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp.
Hồ Chí Minh, 2018. - 180tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92209/M558N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040269
Kho Mượn: MV.059902-59903
Kho lưu động: LD.025150-25151
34/. Đón chào ngày mới / Thơ: Thanh Nga ; Tranh: Minh Tâm. - H. : Văn học, 2018. - 35tr. : tranh màu
; 20cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/Đ430C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018124-18125
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033416-33417
35/. FLISAR, EVALD. Những giấc mơ của bố / Evald Flisar ; Thiên Nga dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn,
2018. - 290tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 891.8435/NH556G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040277
Kho Mượn: MV.059919-59920
36/. GARY, ROMAIN. Chó trắng / Romain Gary ; Nguyên Ngọc dịch. - H. : Văn học, 2018. - 338tr. ;
21cm
Ký hiệu môn loại: 843.914/CH400T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.025175-25176
37/. GLIORI, DEBI. Dù sao đi nữa mẹ vẫn yêu con / Debi Gliori ; Phan Điệu dịch. - H. : Phụ nữ, 2018.
- 64tr. : tranh màu ; 28cm
Ký hiệu môn loại: 823/D500S
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Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018170-18171
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033277-33278
38/. HAI MƯƠI. Lớn lên sẽ khác / Hai Mươi. - H. : Văn học, 2018. - 208tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228408/L464L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040585
Kho Mượn: MV.060388-60389
Kho lưu động: LD.025152-25153
39/. Hành trình tới xứ sở trong mơ : Truyện tranh / Emily Winfield Martin ; Lê Quỳnh Hoa, Cao Việt
Hùng dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 32tr. ; 26cm. - (Điều kỳ diệu cho con)
Ký hiệu môn loại: 813/H107T
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033314-33315
40/. HASEKURA ISUNA. Sói & gia vị / Hasekura Isuna ; Ayakura Jyuu minh họa ; Ngọc Quang dịch. H.: Lao động. - 21cm
T.IX : Thị trấn đối lập. - 2018. - 345tr.
Ký hiệu môn loại: 895.636/S428V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040278
Kho Mượn: MV.059931-59932
41/. HOÀNG GIAI. Ai yêu các nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh : Một số tư liệu và mẩu chuyện về Bác
Hồ với thiếu niên, nhi đồng Việt Nam và thế giới / Hoàng Giai. - In lần thứ 4 có sửa chữa và bổ sung. H. : Dân trí, 2018. - 170tr. ; 19cm
Tóm tắt: Những mẩu chuyện về Bác Hồ với thiếu niên
Ký hiệu môn loại: 895.92208/A103Y
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.025020-25021, LD.025158-25162
42/. HỒ XUÂN ĐÀ. Mùa xuân phía trước : Truyện dài / Hồ Xuân Đà. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. 222tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/M501X
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040305
Kho Mượn: MV.059937-59938
Kho lưu động: LD.025156-25157
43/. HỒ XUÂN ĐÀ. Trăng mười sáu / Hồ Xuân Đà. - H. : Thanh niên, 2017. - 117tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/TR116M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040264
Kho Mượn: MV.059969-59970
Kho lưu động: LD.025193-25194
44/. HỮU VIỆT. Mắt bò : Thơ / Hữu Việt. - H. : Văn học, 2018. - 136tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92214/M118B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040300
Kho Mượn: MV.059923-59924
Kho lưu động: LD.025163-25164
45/. JATHY. Buồn như thành phố mưa rơi / Jathy. - H. : Văn học, 2018. - 213tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228408/B517N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040276
Kho Mượn: MV.059913-59914
Kho lưu động: LD.025171-25172
46/. JIMMY LIAO. Đêm thẳm trời sao / Jimmy Liao ; Hoàng Phương Thúy dịch. - H. : Kim Đồng, 2018.
- 144tr. : tranh vẽ ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 895.13/Đ253T
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033399-33400
47/. KAI HOÀNG. Xóm của hồi ức : Tản văn / Kai Hoàng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Văn hóa - Văn
nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 120tr. ; 20cm
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Ký hiệu môn loại: 895.92284/X429C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039692
Kho Mượn: MV.058622-58623
Kho lưu động: LD.025177-25178
48/. KHÁI HƯNG. Nửa chừng xuân : Tiểu thuyết / Khái Hưng. - H. : Văn học, 2018. - 262tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.922332/N551C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040294
Kho Mượn: MV.059915-59916
Kho lưu động: LD.023434-23439, LD.023873-23878
49/. KHÁI HƯNG. Truyện ngắn Khái Hưng / Khái Hưng. - H. : Văn học, 2018. - 226tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.922332/TR527N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040293
Kho Mượn: MV.059917-59918
Kho lưu động: LD.023440-23445, LD.023867-23872
50/. LANG LANG. Lang lang & hành trình ngàn dặm : Câu truyện của tôi / Lang Lang, David Ritz ;
Phạm Linh dịch. - H. : Văn học, 2018. - 397tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.13/L106L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040288
Kho Mượn: MV.059892-59893
51/. LEE GEUM YI. Yu Jin lớn - Yu Jin bé : Tiểu thuyết / Lee Geum Yi ; Hà Linh dịch. - H. : Lao động,
2018. - 274tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.735/Y500J
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018085-18087
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033352-33353
52/. LEFÈVRE, THIERRY. Mười hai kỳ công của Heracles / Thierry Lefèvre ; Nhân Văn b.d.. - H. :
Thanh niên, 2018. - 178tr. ; 21cm. - (Văn học cổ điển chọn lọc)
Ký hiệu môn loại: 843/M558H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018078-18079
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033343-33344
53/. LÊ ĐÌNH CÚC. Văn học hiện thực và văn học suy đồi Anh thế kỷ XIX / Lê Đình Cúc. - H. : Khoa
học xã hội, 2018. - 307tr. ; 21cm
Tóm tắt: Sự phát triển của nền văn học hiện thực và vài nét chung về văn học suy đồi Anh thế
kỷ XIX.
Ký hiệu môn loại: 820.9/V115H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040306
Kho Mượn: MV.059907-59908
Kho lưu động: LD.025045-25047
54/. LƯU TỈNH LONG. Thiên Hành Giả / Lưu Tỉnh Long ; Huyền Nhi dịch. - H. : Văn học, 2018. 550tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.136/TH305H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040274
55/. MAKOTO SHINKAI. Nàng và con mèo của nàng : Tập truyện ngắn / Makoto Shinkai, Naruki
Nagaswa ; Đỗ Nguyên dịch. - H. : Văn học, 2018. - 207tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.63/N106V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040265
Kho Mượn: MV.059933-59934
Kho lưu động: LD.025195-25196
56/. MÈO LƯỜI NGỦ NGÁY. Hàng đã nhận miễn trả lại : Tiểu thuyết / Mèo Lười Ngủ Ngáy ; Hoàng
Quyên dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thanh niên, 2018. - 576tr. ; 21cm. - (Tủ sách Văn học)
Ký hiệu môn loại: 895.136/H106Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040307
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Kho Mượn: MV.059909-59910
57/. MINH NGUYỆT THÍNH PHONG. Nhà có kiều thuê / Minh Nguyệt Thính Phong ; Mộc Ngân Trang
dịch. - H.: Văn học. - 23cm
T.1. - 2018. - 508tr.
Ký hiệu môn loại: 895.136/NH100C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010639
58/. MINH NGUYỆT THÍNH PHONG. Nhà có kiều thuê / Minh Nguyệt Thính Phong ; Mộc Ngân Trang
dịch. - H.: Văn học. - 23cm
T.2. - 2018. - 500tr.
Ký hiệu môn loại: 895.136/NH100C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010640
59/. MINH NGUYỆT THÍNH PHONG. Nhà có kiều thuê / Minh Nguyệt Thính Phong ; Mộc Ngân Trang
dịch. - H.: Văn học. - 23cm
T.3. - 2018. - 508tr.
Ký hiệu môn loại: 895.136/NH100C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010641
60/. MITSUTAKA YUUKI. Bướm đuôi nhạn : Tiểu thuyết trinh thám / Mitsutaka Yuuki ; Yên Châu dịch.
- H. : Văn học, 2018. - 327tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.636/B559Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040308
Kho Mượn: MV.059911-59912
61/. MORAD, SABRINAH. Những ngày gấu xám / Sabrinah Morad ; Wen Dee Ran minhh họa ; Trúc
Quỳnh dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 28tr. : tranh vẽ ; 29cm. - (Tủ sách làm cha mẹ. Dành cho cha mẹ
đọc cùng con)
Ký hiệu môn loại: 899.283/NH556N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018172-18173
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033279-33280
62/. NGÂN KIM. Giọt nước mắt em rơi đằng sau ô của sổ : Tập truyện ngắn / Ngân Kim. - H. : Nxb.
Hà Nội, 2018. - 205tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/GI-435N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040301
Kho Mượn: MV.059949-59950
Kho lưu động: LD.025165-25166
63/. NGUYỄN BẢO TRUNG. Nhà / Nguyễn Bảo Trung. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa Văn nghệ Tp. Hồ
Chí Minh, 2018. - 202tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228408/NH100
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040295
Kho Mượn: MV.059898-59899
64/. NGUYỄN CÔNG LÝ. Văn học phật giáo thời Lý - Trần : Diện mạo và đặc điểm / Nguyễn Công
Lý. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 557tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92209/V115H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040291
65/. NORDQVIST, SVEN. Pettson & Findus: Đại náo vườn rau / Sven Nordqvist ; Huong Bergstrom
dịch. - H. : Mỹ thuật, 2018. - 27tr. : tranh màu ; 30cm
Ký hiệu môn loại: 839.73/P207T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018176-18177
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033284-33285
66/. NORDQVIST, SVEN. Pettson & Findus: Findus ra riêng / Sven Nordqvist ; Huong Bergstrom
dịch. - H. : Mỹ thuật, 2018. - 27tr. : tranh màu ; 30cm
Ký hiệu môn loại: 839.73/P207T
Trang 19

- Thư mục thông báo sách mới
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018174-18175
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033282-33283
67/. NORDQVIST, SVEN. Pettson & Findus: Findus bé bỏng mất tích / Sven Nordqvist ; Huong
Bergstrom dịch. - H. : Mỹ thuật, 2018. - 27tr. : tranh màu ; 30cm
Ký hiệu môn loại: 839.73/P207T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018178-18179
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033286-33287
68/. PHÀM NHẤT BÌNH. Phàm Nhất Bình ; Tiêu Dao dịch; Thượng lĩnh Án / Phàm Nhất Bình. - H. :
Văn học, 2018. - 451tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.136/TH561L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040297
69/. PHẠM BÁ DIỆP. Yagon - Những kẻ vô cảm / Phạm Bá Diệp. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018.
- 492tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/Y102-O
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040309
70/. POSTON, ASHLEY. Lọ lem mọt phim / Ashley Poston ; Irên Phạm dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. 440tr. ; 23cm
Ký hiệu môn loại: 813.6/L400L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010642
Kho Mượn: MV.059904
71/. Quả trứng của lợn con = Pig's egg / Lời: Katherine Sully ; Minh họa: Sam Chaffey. - H. : Phụ nữ,
2018. - 32tr. : tranh màu ; 26cm
Ký hiệu môn loại: 823/Q501T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018168-18169
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033275-33276
72/. QUÁCH KÍNH MINH. Bi thương ngược dòng thành sông : Tiểu thuyết / Quách Kính Minh ;
Losedow dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 485tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.13/B300T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040279
73/. RANPO, EDOGAWA. Đảo quỷ : Tiểu thuyết / Edogawa Ranpo ; Ishikari dịch. - H. : Thanh niên,
2018. - 413tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.63/Đ108Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040280
Kho Mượn: MV.059921-59922
74/. RYU, SHIVA. Chú chim bay không quay đầu ngoảnh lại / Shiva Ryu ; Ibuni dịch. - H. : Nxb. Hà
Nội, 2018. - 328tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.78508/CH500C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040304
Kho Mượn: MV.059939-59940
Kho lưu động: LD.025154-25155
75/. SENGAE. Anh với em hay chó với mèo : Truyện tranh / Sengae ; Nguyễn Thái Thủy dịch. - H.:
Nxb. Hà Nội. - 21cm
T.1. - 2018. - 260tr.: tranh màu
Ký hiệu môn loại: 895.63/A107V
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033348-33349
76/. SPINELLI, JERRY. Mình có thể làm bất cứ việc gì! = I can be anything! / Jerry Spinelli ; Minh họa:
Jimmy Liao ; Phan Điệu dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 36tr. : tranh mùa ; 26cm
Ký hiệu môn loại: 813/M312C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018166-18167
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033273-33274
Trang 20

- Thư mục thông báo sách mới
77/. STOKER, BRAM. Khách mời Dracula : Truyện ngắn / Bram Stoker ; Dạ Thảo dịch. - H. : Nxb. Hà
Nội, 2018. - 223tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 823/KH102M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040289
Kho Mượn: MV.059896-59897
78/. SỨ ĐỒ TỬ. Cuộc đời kì lạ của một cậu chó / Sứ Đồ Tử ; Dịch: Vũ Đức Hiếu, Nguyễn Thị Phượng. H.: Hồng Đức. - 21cm
T.1. - 2018. - 216tr.
Ký hiệu môn loại: 895.136/C514Đ
Số ĐKCB: Kho Mượn: MV.059905-59906
79/. Chuyện thời bao cấp / Đỗ Phượng, Thu Hà, Võ Văn Thành.... - H.: Thông Tấn. - 21cm
T.1. - 2018. - 272tr.
Ký hiệu môn loại: 895.922808/CH527T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040296
Kho Mượn: MV.059900-59901
80/. Thần đồng đất Việt / Truyện: Uyên Nhã ; Tranh: Tiến Đạt. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Tp.
Hồ Chí Minh. - 18cm
T.221 : Thỏi vàng tình nghĩa. - 2018. - 136tr.: tranh vẽ
Ký hiệu môn loại: 895.9223/TH121Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018055-18056
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033324-33325
81/. TETSUYA HONDA. Bức ảnh dài nhất thế giới : Tiểu thuyết / Tetsuya honda ; Nguyễn Hoàng
dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 304tr. ; 21cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: Sekai de ichiban nagai shashin
Ký hiệu môn loại: 895.636/B552A
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040302
Kho Mượn: MV.059951-59952
Kho lưu động: LD.025167-25168
82/. THANH SẮC VŨ DỰC. Bản tính / Thanh Sắc Vũ Dực ; Nguyệt Lạc dịch. - H.: Nxb. Hà Nội. - 21cm
T.2. - 2018. - 417tr.
Ký hiệu môn loại: 895.136/B105T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040267
83/. THANH SẮC VŨ DỰC. Bản tính / Thanh Sắc Vũ Dực ; Nguyệt Lạc dịch. - H.: Nxb. Hà Nội. - 21cm
T.1. - 2018. - 417tr.
Ký hiệu môn loại: 895.136/B105T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040266
84/. TRẦN CẢNH YÊN. Những chuyện vui theo bước chân người lính : Tập truyện vui / Trần Cảnh
Yên tuyển chọn, b.s.. - H. : Dân trí, 2018. - 150tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/NH556C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040287
Kho Mượn: MV.059935-59936
Kho lưu động: LD.025197-25198
85/. TRẦN ĐỨC TIẾN. Xóm bờ giậu / Trần Đức Tiến ; Minh họa: Kim Duẩn. - H. : Kim Đồng, 2018. 108tr. : tranh vẽ ; 25cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/X429B
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033395-33396
86/. TRẦN MAI HẠNH. Thời tôi sống / Trần Mai Hạnh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 316tr. ; 24cm
Tóm tắt: Tái hiện lại cuộc kháng chiến đầy hy sinh, gian khổ, kết thúc thắng lợi vẻ vang của
dân tộc ta qua kí sự, những mẩu chuyện của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh
Ký hiệu môn loại: 895.92283403/TH462T
Trang 21

- Thư mục thông báo sách mới
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010637
Kho Mượn: MV.059894-59895
87/. Truyện cười thế giới động vật / Trương Huyền Trang s.t.. - H. : Thanh niên, 2018. - 151tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9227/TR527C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018074-18075
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033336-33337
88/. Truyện cười trẻ em / Hương Linh s.t.. - H. : Thanh niên, 2018. - 143tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9227/TR527C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018076-18077
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033338-33339
89/. TRƯƠNG NHIỄM NHIỄM. Tarot - Lá bài chuộc tội / Trương Nhiễm Nhiễm ; Nguyễn Tú Uyên
dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 379tr. ; 21cm
Tóm tắt: Văn học hiện đại
Ký hiệu môn loại: 895.13/T109-O
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040290
90/. TWAIN, MARK. Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer / Mark Twain ; Nhân Văn biên dịch. - H. :
Thanh niên, 2018. - 208tr. ; 21cm. - (Văn học cổ điện chọn lọc)
Ký hiệu môn loại: 813/NH556C
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033346-33347
91/. VĂN THÀNH. Sơn dương trắng : Tập truyện ngắn / Văn Thành. - H. : Dân trí, 2018. - 234tr. ;
21cmKý hiệu môn loại: 895.92234/S464D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040262
Kho Mượn: MV.059965-59966
Kho lưu động: LD.025189-25190
92/. VĂN TỬ. Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong thanh xuân / Văn Tử ; Ảnh: Kim Hảo Sâm ; Đỗ Thu
Thủy dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 304tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.136/C104Ơ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040275
93/. VŨ KIÊM NINH. Làng cũ nhớ về / Vũ Kiêm Ninh. - H. : Dân trí, 2018. - 215tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/L106C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040263
Kho Mượn: MV.059967-59968
Kho lưu động: LD.025191-25192
94/. WOOLRICH, CORNELL. Cô dâu đen : Tiểu thuyết trinh thám / Cornell Woolrich ; Trang An dịch.
- H. : Văn học, 2018. - 258tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 813/C450D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039484
Kho Mượn: MV.058118-58119
Kho lưu động: LD.025187-25188
LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ
1/. BOTTICINI, MARISTELLA. Dân tộc được chúa chọn : Giáo dục định hình nên lịch sử Do Thái như
thế nào (70-1492)? / Maristella Botticini, Zvi Eckstein ; Đặng Việt Vinh dịch. - Tái bản lần 3. - H. : Văn
hóa dân tộc, 2018. - 494tr. : bản đồ, bảng ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp những kiến thức đặc sắc về lịch sử Do Thái trên khía cạnh kinh
tế và sự chuyển đổi trong nghề nghiệp chuyên môn của người Do Thái. Cuốn sách diễn dãi quá trình
giáo dục đã định hình nên lịch sử Do Thái và tính then chốt của yếu tố giáo dục trong sự chuyển đổi về
chuyên môn nói trên.
Ký hiệu môn loại: 909.04924/D121T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010630
Trang 22

- Thư mục thông báo sách mới
2/. BÙI GIA KHÁNH. Thủy quân triều Nguyễn (1802-1884) : Sách chuyên khảo / Bùi Gia Khánh. - H. :
Chính trị Quốc gia, 2018. - 304tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tác giả đã dựng lên một bức tranh tổng thể về tình hình trang bị tàu thuyền, vũ khí,
công tác huấn luyện và hoạt động thực thi chủ quyền trên vùng biển và hải đảo của lực lượng thủy
quân.
Tóm tắt: Kể về những chuyến phiêu lưu trong suốt cuộc đời dài 84 năm của Franklin, từ
một
người
hiệuĐọc:
mônVN.040250
loại: 959.7029/TH523Q
Số ĐKCB: KýKho
Kho Mượn: MV.059989-59990
3/. BÙI XUÂN ĐÍNH. Những kế sách xây dựng đất nước của cha ông ta / Bùi Xuân Đính. - H. : Chính
trị Quốc gia, 2018. - 455tr. : bảng ; 21cm
Thư mục: tr. 444-449
Tóm tắt: Tập hợp các kế sách của các vị quan yêu nước từ thời Trần đến những năm cuối thập
kỷ 80 của thế kỷ 19 nhằm góp phần cải thiện đời sống nhân dân, đưa đất nước phát triển đi lên
Ký hiệu môn loại: 959.7/NH556K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040246
Kho Mượn: MV.059979-59980
Kho lưu động: LD.025209-25210
4/. CHISHOLM, JANE. Lịch sử thế giới theo dòng sự kiện : Từ thời đồ đá tới thời hiện đại / Jane
Chisholm ; Minh hoạ: Susanna Addario... ; Bùi Văn dịch. - H. : Tri thức; Công ty Văn hóa và Truyền
thông Nhã Nam, 2018. - 128tr. : tranh màu ; 31cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Timelines of world history
Tóm tắt: Giới thiệu hơn 3500 mốc sự kiện quan trọng trong lịch sử loài người như: Các phát
minh, phát kiến, các phong trào nghệ thuật, chiến tranh, các cuộc cách mạng, những đế chế vĩ đại xuyên suốt lịch sử văn minh của loài người từ thời kỳ đồ đá đến cuối thế kỷ 20
Ký hiệu môn loại: 909/L302S
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033281
5/. Di tích lịch sử văn hóa Việt Nam / Nguyễn Lan Phương b.s.. - H. : Văn hóa dân tộc, 2018. - 216tr. :
ảnh ; 21cm
Thư mục: tr. 212
Tóm tắt: Giới thiệu một số di tích lịch sử - văn hóa nổi bật, tiêu biểu của Việt Nam: Khu lưu
niệm chủ tịch Tôn Đức Thắng, Nhà Tù Côn Đảo, Chùa Bổ Đà, khu lưu niệm chủ tịch Hồ Chí Minh tại
Kim Liên, cố đô Huế... gắn với dòng chảy lịch sử, văn hóa của dân tộc
Ký hiệu môn loại: 959.7/D300T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040247
Kho Mượn: MV.059977-59978
Kho lưu động: LD.025207-25208
6/. ĐÀO DUY ANH. Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỷ XIX / Đào Duy Anh. - H. : Văn hóa dân
tộc, 2018. - 583tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách tóm tắt lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỷ XIX
Ký hiệu môn loại: 959.7/L302S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010631
7/. ĐẶNG VIỆT THỦY. Địa đạo Việt Nam trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ /
Đặng Việt Thủy. - H. : Hồng Đức, 2018. - 216tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu vài nét về địa đạo và các địa danh địa đạo Việt Nam trong kháng chiến
chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ: Địa đạo Nam Hồng, địa đạo Văn La, địa đạo Củ Chi...
Ký hiệu môn loại: 959.704/Đ301Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040249
Kho Mượn: MV.059987-59988
Kho lưu động: LD.025016, LD.025023-25024, LD.025205-25206
8/. ISAACSON, WALTER. Benjamin Franklin: Cuộc đời một người Mỹ / Walter Isaacson ; Trần Khánh
Duy dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 757tr. : ảnh chân dung ; 24cm
Tên sách tiếng Anh: Benjamin Franklin: An American life
Trang 23

- Thư mục thông báo sách mới
học việc, rồi trở thành nhà văn, nhà phát minh, người truyền thông và sau này là người cha sáng lập
nước Mỹ.
Ký hiệu môn loại: 973.3092/B203J
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010634
9/. LÊ VĂN CHƯƠNG. Luyện thi THPT Quốc gia theo chuyên đề môn lịch sử / Lê Văn Chương. - H. :
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 287tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 909/L527T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010632
Kho Mượn: MV.059983-59984
10/. LÊ VĂN PHONG. Lịch sử hội truyền bá Quốc ngữ (1938-1945) / Lê Văn Phong. - H. : Chính trị
Quốc gia, 2018. - 228tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách trình bày một cách có hệ thống về sự ra đời, quá trình hoạt động và những
ảnh hưởng của Hội Truyền bá Quốc ngữ đến xã hội Việt Nam trước và sau Cách mạng Tháng Tám
năm 1945.
Ký hiệu môn loại: 959.703/L302S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040260
Kho Mượn: MV.059975-59976
Kho lưu động: LD.025203-25204
11/. 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga và chủ nghĩa xã hội hiện thực (1917 - 2017) giá trị lịch sử
và ý nghĩa thời đại / Võ Văn Thưởng, Nguyễn Xuân Thắng, Vũ Văn Hiền.... - H. : Chính trị Quốc gia,
2018. - 940tr. ; 24cm
ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Ban Tuyên giáo Trung ương...
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết từ Hội thảo cấp Nhà nước về Cách mạng Tháng Mười Nga (19172017) - Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại; Cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa xã hội hiện thực
trên thế giới; Cách mạng Tháng Mười Nga và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay
Ký hiệu môn loại: 947.08/M458T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010635
12/. NGUYỄN HỮU THÁI. Sài Gòn có một thời như thế : Ghi chép tản mạn 1954 - 1975 Kỷ niệm Sài
Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh 320 năm (1698 - 2018 ) / Nguyễn Hữu Thái. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.
Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 361tr. ; 24cm
Tóm tắt: Sách gồm 3 phần tập hợp trên dưới 50 câu chuyện trong hơn 300 trang viết và hình
ảnh : Phần đầu mang tên “Sài Gòn thời Ngô Đình Diệm”. Phần hai ghi lại “Sài Gòn những năm xáo
trộn”. Phần cuối “Sài Gòn hồi kết cục” ...
Ký hiệu môn loại: 959.779/S103G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010633
Kho Mượn: MV.059981-59982
13/. NGUYỄN PHAN QUANG. Kỳ đồng Nguyễn Văn Cẩm / Nguyễn Phan Quang. - H. : Dân trí, 2018.
- 199tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử cuộc đời và những hoạt động yêu nước trong phong trào chốngthực
dân Pháp của nhà yên nước Nguyễn Văn Cẩm.
Ký hiệu môn loại: 959.703/K600Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040303
Kho Mượn: MV.059953-59954
14/. Phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc : Truyện tranh / Zhang Wu Shun ch.b. ; Thanh Uyên
dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 112tr. : tranh màu ; 21cm. - (Lược sử thế giới bằng tranh)(Dành cho lứa
tuổi 10+)
Ký hiệu môn loại: 909.825/PH431T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018053-18054
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033322-33323
15/. SEIPEL, HUBERT. Putin - Logic của quyền lực / Hubert Seipel ; Phan Xuân Loan dịch. - Tp. Hồ
Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh; Công ty Văn hóa Sáng tạo Trí Việt, 2018. - 383tr. ; 21cm
Phụ lục: tr. 345-381. - Thư mục: tr. 353-354
Trang 24
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Tóm tắt: Đưa ra một tiếng nói, cái nhìn về Tổng thống Nga Putin và về nước Nga theo một cách
khác với góc nhìn "chính thống" của phương Tây. Dẫn dắt độc giả bước vào thế giới của Putin, về mối
quan hệ giữa quan điểm thật sự của nhà lãnh đạo Nga với những lợi ích cạnh tranh...
Tóm tắt: Lê Lợi là người khởi sự và là lãnh đạo cao nhất của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
Nguyễn
Ký hiệu
947.0862/P522-I
Kho môn
Đọc:loại:
VN.040255
Số
ĐKCB:
16/. SIMPSON, MARGARET. Elizabeth I và tính khí kinh khủng / Margaret Simpson ; Minh hoạ: Philip
Reeve ; Vũ Minh Tú dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 210tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Nổi danh
vang dội)
Tên sách tiếng Anh: Horribly famous: Elizabeth I and her conquests
Tóm tắt: Kể lại cuộc đời từ thuở thiếu thời, quá trình trưởng thành, thời kỳ trị vì đến khi băng hà
của nữ hoàng Elizabeth I của nước Anh thông qua các sự kiện, câu chuyện, hoàn cảnh lịch sử xã hội
nước Anh đương thời.
Ký hiệu môn loại: 942.055092/EL314A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018062-18063
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033385-33386
17/. TRẦN HỒNG ĐỨC. Sổ tay sử liệu Việt Nam / Trần Hồng Đức. - H. : Hồng Đức, 2018. - 302tr. ;
21cm
Tóm tắt: Sổ tay sử liệu Việt Nam ghi chép toàn bộ hệ thống lịch sử Việt Nam từ thời Hồng Bàng
đến Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay một cách ngắn gọn, đễ hiểu, dễ tra cứu
Ký hiệu môn loại: 959.7/S450T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040257
Kho Mượn: MV.059991-59992
Kho lưu động: LD.025199-25200
18/. TRẦN HỒNG ĐỨC. Vương Triều Mạc / Trần Hồng Đức (ch.b.), Trần Xuân Thanh. - H. : Hồng
Đức, 2018. - 336tr. ; 21cm
Thư mục cuối chính văn
Tóm tắt: Gồm những bài viết về Mạc Đăng Dung và Vương Triều mạc của một số nhà nghiên
cứu. Bối cảnh lịch sử nước ta cuối triều Lê Sơ dẫn đến vương Triều Mạc thay thế...
Ký hiệu môn loại: 959.70271/V561T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040248
Kho Mượn: MV.059985-59986
19/. TRẦN VĂN VŨ HỒNG ĐỨC. Kể chuyện trường kỳ về lịch sử Việt Nam / Trần Văn Vũ Hồng Đức. H. : Hồng Đức, 2018. - 391tr. ; 21cm
Tóm tắt: Việt Nam là một quốc gia có vị trí địa lý đặc biệt, nằm ở khu vực nối liền Thái Bình
Dương và Ấn Độ Dương, vùng hải đảo và lục địa châu Á, do vậy, là nơi cư ngụ của nhiều tộc người.
Bên cạnh đó, Việt Nam còn nằm giữa 2 trung tâm văn hóa lớn cổ xưa (Trung Hoa-Ấn Độ) nên sớm đã
trở thành nơi giao thoa của những nền văn minh lớn. Cuốn sách này sẽ kể cho bạn nghe khái quát toàn
bộ quá trình phát triển chung đó của nước Việt Nam.
Ký hiệu môn loại: 959.7/K250C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010636
20/. VÕ NGUYÊN GIÁP. Tổng hành dinh trong mùa Xuân toàn thắng : Hồi ức / Võ Nguyên Giáp ;
Phạm Chí Nhân thể hiện. - H. : Quân đội nhân dân, 2018. - 368tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu những hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về các sự kiện lịch sử, quyết
sách chiến lược, sự sáng suốt và nhạy cảm của tập thể Bộ Chính trị, Quân uỷ Trung ương, Bộ Tổng tư
lệnh và tinh thần quyết đoán của Bộ Tổng tư lệnh tối cao trong lịch sử kháng chiến Việt Nam giai đoạn
1972-1975,
Ký hiệu môn loại: 959.7043/T455H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040258
Kho Mượn: MV.059973-59974
21/. VŨ NGỌC KHÁNH. Lê Lợi, Nguyễn Trãi và đất Lam Sơn / Vũ Ngọc Khánh. - H. : Văn hóa dân
tộc, 2018. - 388tr. ; 21cm
Trang 25
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Trãi là mưu thần số một, là người phát ngôn của cuộc khởi nghĩa, người thay mặt Lê Lợi viết Bình Ngô
Đại Cáo. Đất Lam Sơn là quê hương của cuộc khởi nghĩa. Tìm hiểu về các nhân vật lịch sử này cần
được tìm hiểu đầy đủ về Lam Sơn, về Thanh Hóa.
Ký hiệu môn loại: 959.702520922/L250L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040261
Kho Mượn: MV.059995-59996
Kho lưu động: LD.025041-25042
ĐỊA LÝ VÀ DU HÀNH
1/. Cẩm nang du lịch Nhật Bản / Quí Hiển dịch. - H. : Dân trí, 2018. - 408tr. ; 22cm
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về Nhật Bản, giới thiệu những thông tin lí thú về Nhật Bản. Ngoài
ra còn giới thiệu một số danh lam thắng cảnh điểm du lịch rất thú vị rất riêng của Nhật Bản.
Ký hiệu môn loại: 915.21504/C120N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040253
2/. Cẩm nang du lịch Thái Lan / Nguyễn Nguyên dịch. - H. : Dân trí, 2018. - 512tr. ; 22cm
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về Trung Quốc, giới thiệu những thông tin lí thú về Trung Quốc.
Ngoài ra còn giới thiệu một số danh lam thắng cảnh điểm du lịch rất thú vị rất riêng của Trung Quốc.
Ký hiệu môn loại: 915.93/C120N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040251
3/. Cẩm nang du lịch Trung Quốc / Ngô Minh Vân, Hoàng Lan dịch. - H. : Dân trí, 2018. - 658tr. ;
22cm Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về Trung Quốc, giới thiệu những thông tin lí thú về Trung Quốc.
Ngoài ra còn giới thiệu một số danh lam thắng cảnh điểm du lịch rất thú vị rất riêng của Trung Quốc.
Ký hiệu môn loại: 915.1/C120N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040252
4/. ĐẶNG VIỆT THỦY. Hang, động nổi tiếng ở Việt Nam / Đặng Việt Thủy. - H. : Hồng Đức, 2018. 280tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn đọc tìm hiểu về những hang động cùng những hiện tượng thiên
nhiên kỳ thú ở Việt Nam: Hang Cố Pó nằm trong khu di tích Pắc Bó, động Tam Thanh, vịnh Hạ Long
một trong bày kỳ quan thiên nhiên thế giới ...
Ký hiệu môn loại: 915.9704/H106Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040256
Kho Mượn: MV.059993-59994
Kho lưu động: LD.025037-25038, LD.025201-25202
5/. ỐC SÊN GIÓ. Ngày mai vẫn là tuổi trẻ / Ốc Sên Gió. - H. : Thế giới, 2018. - 295tr. ; 21cm
Tác giả tên thật: Thanh Nguyễn
Tóm tắt: Cuốn sách gợi dậy cảm hứng sống cho mỗi người. Dù thế nào đi nữa, ngày mai vẫn là
tuổi trẻ, vẫn phải sống cho trọn hành trình đẹp đẽ và hạnh phúc của mình. Tuổi trẻ do mình tạo nên,bởi
thế, hạnh phúc cũng do mình nắm giữ!
Ký hiệu môn loại: 915.04/NG112M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040259
6/. ROSIE NGUYỄN. Ta ba lô trên đất Á / Rosie Nguyễn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 408tr. ;
21cm
Tóm tắt: Quyển sách đầu tiên của Rosie Nguyễn, nay trở lại với một diện mạo mới và một quốc
gia mới mà trước đây tác giả chưa có dịp nhắc đến. Ta ba lô trên đất Á không chỉ là cẩm nang du lịch
bụi dành cho những ai yêu thích khám phá Đông Nam Á, mà còn là dấu ấn rất riêng của Rosie Nguyễn
khi một mình đeo ba lô, tay cầm bản đồ ngược xuôi khắp các nước láng giềng để đi tìm chính mình và
theo đuổi đam mê.
Ký hiệu môn loại: 915.04/T100B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040254
Kho Mượn: MV.059971-59972
CHÍNH TRỊ
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1/. TRẦN HOÀNG LONG. Quan hệ Nhật Bản - Trung Quốc từ năm 1949 đến năm 1991 / Trần Hoàng
Long. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 240tr. : bảng ; 21cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Phụ lục: tr. 197-221. - Thư mục: tr.
222-235Tóm tắt: Làm rõ mối quan hệ thăng trầm giữa Nhật Bản và Trung Quốc trong giai đoạn từ năm
1949 đến năm 1991. Những bài học kinh nghiệm trong lịch sử, giúp hoạch định và thực hiện chính sách
đối ngoại khôn khéo đối với Nhật Bản và Trung Quốc - hai đối tác chiến lược của Việt Nam trong bối
cảnh hiện nay
Ký hiệu môn loại: 327.51052/QU105H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040364
Kho Mượn: MV.059825
2/. TRẦN NGUYÊN KHANG. Sức mạnh mềm của Pháp - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách
tham khảo / Trần Nguyên Khang. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 223tr. ; 21cm
Thư mục: tr. 214-221
Tóm tắt: Giới thiệu cơ sở lý luận và thực tiễn sử dụng sức mạnh mềm của Pháp. Thực tiễn sử
dụng sức mạnh mềm của Pháp trong hai thập niên cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI. Đánh giá sức
mạnh mềm của Pháp và dự báo
Ký hiệu môn loại: 327.43/S552M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040357
Kho Mượn: MV.059799-59800
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CÁC HỆ THỐNG LIÊN QUAN
1/. Nhận thức mới về dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thời kỳ đổi mới / Nguyễn Anh Tuấn (ch.b.),
Nguyễn Khắc Trinh, Nguyễn Minh Hải.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 223tr. ; 21cm
Thư mục: tr. 215-221
Tóm tắt: Phân tích cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn và những nội dung mới cùng những vấn đề đặt
ra trong nhận thức về dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN) và xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam
trong thời kỳ đổi mới. Từ đó đưa ra một số quan điểm và giải pháp nhằm tiếp tục bổ sung, phát triển
nhận thức về dân chủ XHCN và xây dựng nền dân chủ XHCN ở nước ta hiện nay
Ký hiệu môn loại: 335.509597/NH121T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040363
Kho Mượn: MV.059823-59824
Kho lưu động: LD.025106-25107
2/. VŨ THẾ TÙNG. Tính phổ biến và tính đặc thù của nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội hiện nay :
Sách chuyên khảo / Vũ Thế Tùng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 199tr. ; 21cm
Tóm tắt: Lý luận chung về tính phổ biến và tính đặc thù của nhận thức về chủ nghĩa xã hội;
phân tích tính phổ biến và tính đặc thù của nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội trên thế giới thời kỳ cải
cách và đổi mới; ý nghĩa đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trên thế giới và Việt Nam hiện
nay Ký hiệu môn loại: 335/T312P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040342
Kho lưu động: LD.025124-25125
3/. VŨ THẾ TÙNG. Tính phổ biến và tính đặc thù của nhận thức mới về Chủ Nghĩa xã hội hiện nay :
Sách chuyên khảo / Vũ Thế Tùng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 200tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu tính phổ biến và tính đặc thù của nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội trên thế
giới thời kỳ cải cách, đổi mới; ý nghĩa của việc nghiên cứu đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội
trên thế giới và Việt Nam hiện nay.
Ký hiệu môn loại: 335/T312P
Số ĐKCB: Kho Mượn: MV.059777-59778
Kho lưu động: LD.025269-25270
KINH TẾ
1/. ALAN PHAN. Những bài chưa xuất bản / Alan Phan. - H. : Hồng Đức, 2017. - 257tr. ; 24cm
Tóm tắt: Những bài chưa từng được xuất bản này của ông là những câu chuyện xoay quanh
các vấn đề về kinh doanh, giáo dục, khởi nghiệp, thành công, đặc biệt là tư duy think out of the box
(nghĩ ngoài cái hộp).
Trang 27

- Thư mục thông báo sách mới
Ký hiệu môn loại: 330.9597/NH556B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010602
2/. Chính sách khuyến khích khởi nghiệp doanh nghiệp của Việt Nam : Sách chuyên khảo / Bùi Nhật
Quang (ch.b.), Kiều Thanh Nga, Nguyễn Mạnh Hùng.... - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 297tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Tóm tắt: Cơ sở lý luận và thực tiễn về khởi nghiệp. Phân tích chính sách khởi nghiệm và thực
trạng hoạt động khởi nghiệp của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Đề xuất một số giải pháp để hoàn
thiện chính sách giúp Việt Nam sớm trở thành quốc gia khởi nghiệp, thực hiện mục tiêu vừa cấp bách,
vừa lâu dài phát triển bền vững đất nước
Ký hiệu môn loại: 338.7109597/CH312S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040346
Kho Mượn: MV.059805-59806
Kho lưu động: LD.025118-25119
3/. DARVAS, NICOLAS. Tôi đã kiếm 2.000.000 đô la từ thị trường chứng khoán như thế nào? /
Nicolas Darvas ; Thu Phương dịch. - H. : Lao động Xã hội; Công ty Sách Alpha, 2018. - 227tr. : hình vẽ
; 21cm
Tên
tiếng tích
Anh:kỹHow
I made
$2,000,000
theđầu
stock
Phụ
lục: tr.
188-227
Tómsách
tắt: Phân
năng,
kỹ thuật
và chiếninlược
tư market,
giao dịch
chứng
khoán
được áp dụng
linh hoạt trong thực tế đầu tư chứng khoán như thế nào cùng những ứng dụng trong đầu tư chứng
khoán.
Ký hiệu môn loại: 332.645/T452Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040348
4/. ĐỖ THIÊN KÍNH. Bất bình đẳng mức sống ở nông thôn qua sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia
đình / Đỗ Thiên Kính. - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 191tr. : bảng, đồ thị ; 21cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Xã hội học, Phụ lục: tr. 181-186. Thư mục: tr. 187-191
Tóm tắt: Trình bày thực trạng bất bình đẳng về mức sống giàu nghèo; thực trạng về sử dụng
đất nông nghiệp; sử dụng đất nông nghiệp ở các hộ giàu nghèo
Ký hiệu môn loại: 339.4709597091734/B124B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039771
Kho Mượn: MV.058717-58718
Kho lưu động: LD.025108-25109
5/. FIEDLER, HEIDI. Biết tuốt về tiền bạc / Heidi Fiedler ; Brenda Kearney minh họa ; Mon Ko dịch. H. : Lao động, 2018. - 68tr. ; 24cm
Tóm tắt: Bộ sách "Biết tuốt" sẽ giúp các bé tìm hiểu, khám phá về thế giới xung quanh như:
Hệ mặt trời, thiên văn, đo lường, tiền bạc. Làm phong phú, trau dồi tri thức cho các em.
Ký hiệu môn loại: 332.024/B308T
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033391-33392
6/. Khoa học xã hội với phát triển vùng Trung Bộ trong bối cảnh hiện nay / Bùi Đức Hùng (ch.b.), Lê
Hữu Ái, Lê Văn Thao.... - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 591tr. ; 21cm
Tóm tắt: Các bài viết tập trung làm rõ một số vấn đề sau: Luận giải tính cấp thiết trong liên kết
và xây dựng mạng lưới khoa học xã hội vùng Trung Bộ, thực trạng mạng lưới liên kết khoa học xã hội
hiện nay, tổng kết thực trạng phát triển bền vững vùng Trung Bộ; nghiên cứu phát triển bền vững vùng
Trung Bộ trong bối cảnh hiện nay
Ký hiệu môn loại: 338.95974/KH401H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040345
7/. LYNCH, PETER. Trên đỉnh phố Wall : Cách bạn sử dụng những điều đã biết để làm giàu / Peter
Lynch ; Trần Thanh Hương dịch ; Vân Huyền h.đ.. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Lao động Xã hội, 2017. 572tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách Trên đỉnh phố Wall mà các bạn đang cầm trong tay nằm trong loạt sách
trên kể lại những kinh nghiệm và bí quyết của Peter Lynch, nhà quản lý tài chính hàng đầu ở Mỹ. Là
một trong những cuốn sách kinh điển về đầu tư chứng khoán
Ký hiệu môn loại: 332.6322/TR254Đ
Trang 28
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Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040367
8/. NGUYỄN ĐỨC THÀNH. Hiểu thị trường lao động để tăng năng suất / Ch.b.: Nguyễn Đức Thành,
Ohno Kenichi. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 462tr. ; 24cm
ĐTTS ghi: Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam năm 2018
Tóm tắt: Trình bày về báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam năm 2018. Năng suất lao động
Việt Nam trong bối cảnh quốc tế. Một số phân tích chuyên sâu về khía cạnh thị trường lao động trong
quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ...
Ký hiệu môn loại: 338.709597/B108C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010593
9/. PHẠM SỸ THÀNH. Vành Đai Con Đường - Sáng Kiến Của Trung Quốc Và Hàm Ý Chính Sách Đối
Với Việt Nam / Phạm Sỹ Thành. - H. : Thế giới, 2017. - 336tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách này phân tích về cơ chế triển khai sáng kiến BRI từ trung ương đến địa
phương Trung Quốc, từ đó đưa ra các khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam.
Ký hiệu môn loại: 338.951/V107Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010599
10/. RICKARDS, JAMES. Sự lụi tàn của đồng tiền : Sự sụp đổ tiếp theo của hệ thống tiền tệ quốc tế /
James Rickards ; Lại Hồng Vân dịch. - H. : Tài chính, 2018. - 490tr. ; 24cm
Tên sách tiếng Anh: The death of money, Phụ lục: tr. 461-490
Tóm tắt: Phân tích nhận định về nghịch lý lạm phát, giảm phát với đồng đô la, chiến lược của
FED và sự lụi tàn của đồng tiền đã xảy ra trên thế giới; dự đoán về một cuộc khủng hoảng toàn cầu và
sự sụp đổ tiếp theo của hệ thống tiền tệ quốc tế và hệ quả của cuộc khủng hoảng đó
Ký hiệu môn loại: 332.4/S550L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010598
11/. SOTO, HERNANDO DE. Bí ẩn của vốn : Vì sao chủ nghĩa tư bản thành công ở phương Tây và
thất bại ở mọi nơi khác : Sách tham khảo / Hernando de Soto ; Nguyễn Quang A dịch ; Trần Đình Thiên
h.đ.. - X.b. lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - XI, 278tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm
Tên sách tiếng Anh: The mystery of capital, Phụ lục: tr. 269-278
Tóm tắt: Lý giải nguồn gốc của vốn. Những thông tin về những nguồn gốc vốn chết tại các
nước nghèo cùng những nhận thức về chính trị liên quan đến những nguồn vốn chết này, từ đó vạch ra
cách thức cải cách hệ thống pháp luật cho các chính phủ để mang lại lợi ích cho người nghèo
Ký hiệu môn loại: 330.122/B300A
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010595
Kho Mượn: MV.059826-59827
PHÁP LUẬT
1/. Bình luận những điểm mới của Bộ luật Hình sự (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2017) / B.s.:
Nguyễn Văn Thuyết (ch.b.), Phạm Thị Lan Anh, Đào Phương Thanh.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. 599tr. : bảng ; 24cm
Phụ lục: tr. 541-593. - Thư mục: tr. 594-597
Tóm tắt: Đánh giá những nội dung chính của từng khoản, từng điều, từng chương trong Bộ luật
Hình sự năm 2015; đồng thời bình luận các nội dung mới của điều luật trong Bộ luật Hình sự năm 2015,
sửa đổi, bổ sung năm 2017 so với Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009
Ký hiệu môn loại: 345.597/B312L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010597
2/. ĐÀO TRÍ ÚC. Công lý và quyền tiếp cận công lý: Một số vấn đề lý luận thực tiễn : Sách tham khảo
/ Ch.b.: Đào Trí Úc, Vũ Công Giao. - H. : Hồng Đức, 2018. - 391tr. ; 24cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam - Viện chính sách công và pháp
luật
Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến rất nhiều khía cạnh lý luận, pháp lý và thực tiễn về công lý và
quyền tiếp cận công lý.
Ký hiệu môn loại: 340.115/C445L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010600
Trang 29
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3/. Luật cảnh vệ : Có hiệu lực thi hành từ 01/7/2018 / Minh Ngọc s.t., giới thiệu. - H. : Lao động, 2017.
- 34tr. ; 19cm
Tóm tắt: Trình bày những qui định chung và qui định cụ thể của Luật cảnh vệ như: Đối tượng
cảnh vệ, biện pháp và chế độ cảnh vệ; lực lượng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của lực lượng
cảnh vệ và chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ... cùng các điều khoản thi hành
Ký hiệu môn loại: 344.5970502632/L504C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040366
Kho Mượn: MV.059785-59786
Kho lưu động: LD.025090-25091
4/. Luật thể dục, thể thao (hiện hành) : sửa đổi, bổ sung năm 2018. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. 68tr. ; 19cm
Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Thể dục, thể thao với những quy định chung và quy định cụ
thể về thể dục, thể thao quần chúng, trong nhà trường, trong lực lượng vũ trang; các quy định về thể
thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp...
Ký hiệu môn loại: 344.59709902632/L504T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040351
Kho Mượn: MV.059787-59788
Kho lưu động: LD.025100-25101
5/. NGUYỄN QUANG TUYẾN. Tìm hiểu về luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (hiện hành) / Nguyễn
Quang Tuyến (ch.b.), Vũ Hoàng Yến, Phạm Minh Tiến. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 51tr. ; 19cm
Tóm tắt: Giới thiệu luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa với những quy định chung và những
quy định cụ thể về nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trách nhiệm trong hoạt động hỗ trợ doanh
nghiệp nhỏ và vừa cùng điều khoản thi hành
Ký hiệu môn loại: 346.597065202638/T310H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040356
Kho Mượn: MV.059797-59798
Kho lưu động: LD.025092-25093
6/. NGUYỄN VĂN KHÔI. 101 Tư vấn pháp luật thường thức về đất đai / Nguyễn Văn Khôi. - H. :
Thanh niên, 2018. - 214tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách không chỉ bổ ích cho bạn đọc, người dân, doanh nghiệp mà còn rất cần
thiết cho các cán bộ công tác về nhà đất, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.
Ký hiệu môn loại: 346.59704/M458T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040344
Kho Mượn: MV.059779-59780
7/. Nhận thức khoa học về phần chung pháp luật hình sự Việt Nam sau pháp điển hóa lần thứ ba :
Sách chuyên khảo / Lê Văn Cảm b.s.. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 422tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu nhận thức khoa học về những điểm mới của phần chung bộ luật
hình sự Việt Nam năm 2015...
Ký hiệu môn loại: 345.597/NH121T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010604
8/. Nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030 / Nguyễn Văn Cương (ch.b.), Nguyễn Đăng
Dung, Phạm Văn Lợi.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 284tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách tập trung phân tích nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030;
những thành tựu đạt được; những hạn chế, bất cập còn tồn tại của hệ thống pháp luật Việt Nam về nền
kinh tế thị trường, bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ mội trường; thực trạng về tổ chức bộ máy nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; về quyền con người, quyền công dân; dự báo nhu cầu hoàn thiện
hệ thống pháp luật đến năm 2030 và đưa ra một số kiến nghị về hoàn thiện hệ thống pháp luật đến
2030
Ký hiệu môn loại: 349.597/NH500C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040355
Kho Mượn: MV.059795-59796
9/. TRƯƠNG THANH ĐỨC. Luận giải về luật doanh nghiệp (hiện hành) : 36 kế sách pháp lý của
Trang 30
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doanh nghiệp / Trương Thanh Đức. - Tái bản lần thứ 2, có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia,
2018. - 495tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tìm hiểu về luật doanh nghiệp và pháp luật kinh doanh. Trình bày những quy định
pháp luật về ngành, nghề đầu tư và tự do kinh doanh; đăng ký kinh doanh và hình thành doanh nghiệp;
vốn và tài sản doanh nghiệp; quản trị doanh nghiệp theo luật; giao dịch và giấy tờ của doanh nghiệp;
cải tổ và chấm dứt doanh nghiệp
Ký hiệu môn loại: 346.5970702638/L502G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040343
10/. VIỆT NAM (CHXHCN). LUẬT LỆ VÀ SẮC LỆNH. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật
có liên quan đến quy hoạch. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 27tr. ; 19cm
Tóm tắt: Giới thiệu nội dung luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy
hoạch như: Luật an toàn thực phẩm, Luật công chứng, Luật dược, Luật đầu tư...
Ký hiệu môn loại: 346.59704502632/L504S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040352
Kho Mượn: MV.059789-59790
Kho lưu động: LD.025098-25099
11/. VIỆT NAM (CHXHCN). LUẬT LỆ VÀ SẮC LỆNH. Luật an ninh mạng. - H. : Chính trị Quốc gia,
2018. - 67tr. ; 19cm
Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật an ninh mạng với những quy định chung và quy định cụ thể
về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, phòng ngừa, xử lý
hành vi xâm phạm an ninh mạng, hoạt động bảo vệ an ninh mạng, đảm bảo hoạt động bảo vệ an ninh
mạng... cùng các điều khoản thi hành
Ký hiệu môn loại: 343.597099902632/L504A
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040353
Kho Mượn: MV.059791-59792
Kho lưu động: LD.025096-25097
12/. VIỆT NAM (CHXHCN). LUẬT LỆ VÀ SẮC LỆNH. Luật đo đạc và bản đồ. - H. : Chính trị Quốc
gia, 2018. - 75tr. ; 19cm
Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật đo đạc và bản đồ với những quy định chung và quy định cụ
thể về hoạt động đo đạc và bản đồ cơ bản, hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành, chất lượng sản
phẩm đo đạc và bản đồ, công trình hạ tầng đo đạc... cùng các điều khoản thi hành
Ký hiệu môn loại: 346.59704402632/L504Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040354
Kho Mượn: MV.059793-59794
Kho lưu động: LD.025094-25095
HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ QUÂN SỰ
1/. BÙI VĂN NAM. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh nhân dân trong xây dựng phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc / Bùi Văn Nam. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 324tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách gồm 2 phần: Phần thứ nhất: Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh
nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Phần thứ 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy sức
mạnh nhân dân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hiện nay.
Ký hiệu môn loại: 355.0330597/T550T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040349
Kho Mượn: MV.059781-59782
2/. Cải cách hành chính công ở một số nước châu Á và bài học cho Việt Nam : Reform of public and
administrations in some Asia countries and lessons for Viet Nam : Sách chuyên khảo / Pham Thái
Quốc (ch.b.), Đặng Khắc Ánh, Hạ Thu Quyên.... - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 258tr. : hình vẽ, bảng ;
21cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, Phụ lục:
tr. 235-243. - Thư mục: tr. 243-258
Tóm tắt: Trình bày cơ sở của cải cách hành chính công ở một số nước trên thế giới, chính sách
cải cách nền hành chính công tại một số nước châu Á và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
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Ký hiệu môn loại: 351.5/C103C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040362
3/. MUSASHI, MIYAMOTO. Ngũ luân thư / Miyamoto Musashi ; Bùi Thế Cần dịch. - H. : Thế giới,
2018. - 208tr. ; 21cm
Tóm tắt: Nếu Trung Quốc có Tôn Tử binh pháp là sách dành cho bậc tướng, thì Ngũ luân thư
của Nhật Bản được giới quân sự và chính trị xem là sách cho bậc vương
Ký hiệu môn loại: 355.420952/NG500L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040368
Kho Mượn: MV.059809-59810
4/. NGÔ THÀNH CAN. Công vụ và quản lý thực thi công vụ : Sách chuyên khảo / Ngô Thành Can
(ch.b.), Nguyễn Thị Hồng Hải, Lưu Kiếm Thanh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 304tr. : minh họa ;
21cm
Thư mục: tr. 296-299
Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề chung về công vụ, công chức, năng lực thực thi công vụ; mô
hình quản lý thực thi công vụ của tổ chức, cá nhân và các yếu tố ảnh hưởng; trình bày các phương thức
quản lý thực thi công vụ theo mục tiêu, theo quá trình và theo kết quả; quản lý thực thi công vụ trong
hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, công chức
Ký hiệu môn loại: 351.597/C455V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040350
Kho Mượn: MV.059783-59784
Kho lưu động: LD.025110-25111
5/. NGUYỄN VĂN HỮU. Tìm hiểu văn hoá quân sự Hồ Chí Minh / Nguyễn Văn Hữu (ch.b.), Lê Huy
Bình. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 175tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự, Thư mục: tr. 171-174
Tóm tắt: Tìm hiểu văn hóa quân sự và cơ sở hình thành, phát triển văn hóa quân sự Hồ Chí
Minh. Giới thiệu nội dung cơ bản của văn hoá quân sự Hồ Chí Minh và định hướng giáo dục, nghiên
cứu Ký hiệu môn loại: 355.009597/T310H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040358
Kho Mượn: MV.059801-59802
Kho lưu động: LD.025102-25103
GIÁO DỤC
1/. BANNER, ANGELA. Ong và Kiến - Chúc mừng sinh nhật cùng ong và kiến = Happy Birthday with
Ant and Bee : Dễ dàng nhận biết các ngày trong tuần / Angela Banner ; Thùy Dương dịch. - H. : Thanh
niên, 2018. - 95tr. : tranh vẽ ; 14cm
Tóm tắt: Giúp các bạn nhỏ làm quen và nhận biết từ tiếng Anh đơn giản. sách có bổ sung các
từ vựng tiếng Anh cho trẻ em. Bố mẹ hãy cùng bé đọc cuốn sách này để bé có thể đến với tiếng Anh
một cách tự nhiên nhất.
Ký hiệu môn loại: 372.21/O-431V
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018090-18091
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033357-33358
2/. BANNER, ANGELA. Ong và Kiến - Đi tìm một triệu đồ vật với ong và kiến = Make a Million with
Ant and Bee : Học đếm dễ dàng từ hàng chục đến hàng triệu / Angela Banner ; Thùy Dương dịch. - H. :
Thanh niên, 2018. - 95tr. : tranh vẽ ; 14cm
Tóm tắt: Giúp các bạn nhỏ làm quen và nhận biết từ tiếng Anh đơn giản. sách có bổ sung các
từ vựng tiếng Anh cho trẻ em. Bố mẹ hãy cùng bé đọc cuốn sách này để bé có thể đến với tiếng Anh
một cách tự nhiên nhất.
Ký hiệu môn loại: 372.21/O-431V
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018092-18093
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033359-33360
3/. BANNER, ANGELA. Ong và Kiến - Học nhiều hơn nữa với ong và kiến = More and More Ant and
Bee : Học thêm các từ vựng đơn giản, gần gũi / Angela Banner ; Thùy Dương dịch. - H. : Thanh niên,
2018. - 111tr. : tranh vẽ ; 14cm
Trang 32

- Thư mục thông báo sách mới
9/. BANNER, ANGELA. Ong và Kiến - Trái và phải cùng ong và kiến = Left and Right with Ant and
Bee : Dễ dàng nhận biết bên trái và bên phải / Angela Banner ; Thùy Dương dịch. - H. : Thanh niên,
2018. Tóm tắt: Giúp các bạn nhỏ làm quen và nhận biết từ tiếng Anh đơn giản. sách có bổ
sung Ký
cáchiệu
từ vựng
Anh cho trẻ em. Bố mẹ hãy cùng bé đọc cuốn sách này để bé có thể đến với
môn tiếng
loại: 372.21/O-431V
tiếng Số
AnhĐKCB:
một cách
tự lưu
nhiên
nhất.
Kho
động:
LDTN.018100-18101
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033367-33368
4/. BANNER, ANGELA. Ong và Kiến - Học nhiều hơn với ong và kiến = More Ant and Bee : Khơi gợi
tính hiếu kỳ với vạn vật xung quanh / Angela Banner ; Thùy Dương dịch. - H. : Thanh niên, 2018. 110tr. : tranh vẽ ; 14cm
Tóm tắt: Giúp các bạn nhỏ làm quen và nhận biết từ tiếng Anh đơn giản. sách có bổ sung các
từ vựng tiếng Anh cho trẻ em. Bố mẹ hãy cùng bé đọc cuốn sách này để bé có thể đến với tiếng Anh
một cách tự nhiên nhất.
Ký hiệu môn loại: 372.21/O-431V
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018104-18105
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033371-33372
5/. BANNER, ANGELA. Ong và Kiến - Ong và kiến cùng chó con tốt bụng = Ant and Bee and Kind
Dong : Cảm thấy thiên nhiên bằng các giác quan / Angela Banner ; Thùy Dương dịch. - H. : Thanh
niên, 2018. - 111tr. : tranh vẽ ; 14cm
Tóm tắt: Giúp các bạn nhỏ làm quen và nhận biết từ tiếng Anh đơn giản. sách có bổ sung các
từ vựng tiếng Anh cho trẻ em. Bố mẹ hãy cùng bé đọc cuốn sách này để bé có thể đến với tiếng Anh
một cách tự nhiên nhất.
Ký hiệu môn loại: 372.21/O-431V
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018094-18095
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033361-33362
6/. BANNER, ANGELA. Ong và Kiến - Ong và kiến cùng chiếc cầu vồng = Ant and Bee and the
Rainbow : Dễ dàng nhận biết các màu sắc / Angela Banner ; Thùy Dương dịch. - H. : Thanh niên,
2018. - 95tr. : tranh vẽ ; 14cm
Tóm tắt: Giúp các bạn nhỏ làm quen và nhận biết từ tiếng Anh đơn giản. sách có bổ sung các
từ vựng tiếng Anh cho trẻ em. Bố mẹ hãy cùng bé đọc cuốn sách này để bé có thể đến với tiếng Anh
một cách tự nhiên nhất.
Ký hiệu môn loại: 372.21/O-431V
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018088-18089
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033355-33356
7/. BANNER, ANGELA. Ong và Kiến - Ong và kiến cùng bác sĩ = Ant and bee and the Doctor : Học
đếm các ngày trong tháng và không sợ ốm / Angela Banner ; Thùy Dương dịch. - H. : Thanh niên,
2018. - 83tr. : tranh vẽ ; 14cm
Tóm tắt: Giúp các bạn nhỏ làm quen và nhận biết từ tiếng Anh đơn giản. sách có bổ sung các
từ vựng tiếng Anh cho trẻ em. Bố mẹ hãy cùng bé đọc cuốn sách này để bé có thể đến với tiếng Anh
một cách tự nhiên nhất.
Ký hiệu môn loại: 372.21/O-431V
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018098-18099
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033365-33366
8/. BANNER, ANGELA. Ong và Kiến - Ong và kiến với một bí mật = Ant and bee and the Secret :
Khơi gợi niềm yêu thích đến trường và ham học hỏi / Angela Banner ; Thùy Dương dịch. - H. : Thanh
niên, 2018. - 83tr. : tranh vẽ ; 14cm
Tóm tắt: Giúp các bạn nhỏ làm quen và nhận biết từ tiếng Anh đơn giản. sách có bổ sung các
từ vựng tiếng Anh cho trẻ em. Bố mẹ hãy cùng bé đọc cuốn sách này để bé có thể đến với tiếng Anh
một cách tự nhiên nhất.
Ký hiệu môn loại: 372.21/O-431V
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018102-18103
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033369-33370
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95tr. : tranh vẽ ; 14cm
Tóm tắt: Giúp các bạn nhỏ làm quen và nhận biết từ tiếng Anh đơn giản. sách có bổ sung các
từ vựng tiếng Anh cho trẻ em. Bố mẹ hãy cùng bé đọc cuốn sách này để bé có thể đến với tiếng Anh
một cách tự nhiên nhất.
Tóm tắt: Sách tập hợp các hành vi tích cực và khả năng thích nghi cho phép mỗi cá nhân
đối
phó
Ký hiệu
loại: 372.21/O-431V
Khomôn
lưu động:
LDTN.018096-18097
Số ĐKCB:
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033363-33364
10/. GREEN, GORDON W.. 10 bước đổi màu bằng tốt nghiệp / Gordon W. Green ; Trần Vũ Thạch
dịch. - Tái bản lần thứ 2, có chỉnh sửa. - H. : Lao động Xã hội, 2018. - 220tr. ; 21cm. - (Tủ sách Kỹ năng
học tập)
Tóm tắt: Cuốn sách được đúc rút từ kinh nghiệm học tập của chính tác giả, với sức học làng
nhàng đã bật lên đạt điểm tuyệt đối trong tất cả các môn học ở khi học Tiến sĩ.. Với phương pháp học
tập khoa học, người học có thể dành nhiều thời gian cho các hoạt động khác mà vẫn học tập hiệu quả,
đạt điểm số cao.
Ký hiệu môn loại: 371.30281/M558B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040436
Kho Mượn: MV.060082-60083
Kho lưu động: LD.025120-25121
11/. Mẹ đâu rồi? / Giuliano Ferri ; Nguyễn Xuân Nhật dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 21tr. : tranh màu ;
21cm. - (Sách lật tương tác song ngữ 0 - 3 tuổi)
Tên sách tiếng Anh: Mummy, mummy, where are you?
Ký hiệu môn loại: 372.21/M200Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018120-18121
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033383-33384
12/. Mông ai đây? / Yusuke Yonezu. - H. : Thế giới, 2018. - 16tr. : tranh màu ; 17cm. - (Sách lật tương
tác song ngữ 0 - 3 tuổi)
Tên sách tiếng Anh: Bottoms up!
Ký hiệu môn loại: 372.21/M455A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018122-18123
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033418-33419
13/. NEMELKA, BLAKE. Bí quyết học giỏi - Phương pháp học tập chủ động để thành công = The
middle school student's guide to academic success / Blake Nemelka, Bo Nemelka ; Phạm Mây Mây
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 183tr. : minh hoạ ; 21cm
Tóm tắt: Gồm 11 mẩu đối thoại giữa tác giả với các em học sinh, phụ huynh, người hướng dẫn
về các vấn đề như: Mục tiêu, lập kế hoạch và chuẩn bị, quản lý thời gian, điểm trung bình, các hoạt
động ngoại khóa và hoạt động phục vụ học tập, phục vụ cộng đồng, kỳ thi tuyển sinh đại học, kinh
nghiệm thực tập và làm việc, quản lý tiền bạc và nguồn học bổng, phỏng vấn, chia sẻ kinh nghiệm
nhằm giúp các em đạt được thành công trên con đường học tập.
Ký hiệu môn loại: 373/B300Q
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018111-18113
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033320-33321
14/. NGÔ THỊ THÚY HỒNG. Kỹ năng sống - Những câu chuyện an toàn / Ngô Thị Thúy Hồng. - H. :
Mỹ thuật, 2018. - 63tr. ; 18cm
Tóm tắt: Sách tập hợp các hành vi tích cực và khả năng thích nghi cho phép mỗi cá nhân đối
phó hiệu quả với nhu cầu và thách thức của cuộc sống hàng ngày.Rèn luyện kỹ năng sống rất cần thiết
đối với sự phát triển của bé trong xã hội hiện đại nhằm giúp bé xử lý các vấn đề tốt hơn, tạo dựng được
một nền tảng cơ bản.
Ký hiệu môn loại: 372.37/K600N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018144-18145
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033414-33415
15/. NGÔ THỊ THÚY HỒNG. Kỹ năng sống - Những câu chuyện lễ nghĩa / Ngô Thị Thúy Hồng. - H. :
Mỹ thuật, 2018. - 63tr. ; 18cm
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hiệu quả với nhu cầu và thách thức của cuộc sống hàng ngày.Rèn luyện kỹ năng sống rất cần thiết đối
với sự phát triển của bé trong xã hội hiện đại nhằm giúp bé xử lý các vấn đề tốt hơn, tạo dựng được một
nền tảng cơ bản.
Ký hiệu môn loại: 372.37/K600N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018132-18137
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033405-33407
16/. NGÔ THỊ THÚY HỒNG. Kỹ năng sống - Những câu chuyện Đạo đức / Ngô Thị Thúy Hồng. - H. :
Mỹ thuật, 2018. - 63tr. ; 18cm
Tóm tắt: Sách tập hợp các hành vi tích cực và khả năng thích nghi cho phép mỗi cá nhân đối
phó hiệu quả với nhu cầu và thách thức của cuộc sống hàng ngày.Rèn luyện kỹ năng sống rất cần thiết
đối với sự phát triển của bé trong xã hội hiện đại nhằm giúp bé xử lý các vấn đề tốt hơn, tạo dựng được
một nền tảng cơ bản.
Ký hiệu môn loại: 372.37/K600N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018140-18141
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033412-33413
17/. NGÔ THỊ THÚY HỒNG. Kỹ năng sống - Những câu chuyện tấm gương sáng / Ngô Thị Thúy
Hồng. - H. : Mỹ thuật, 2018. - 63tr. ; 18cm
Tóm tắt: Sách tập hợp các hành vi tích cực và khả năng thích nghi cho phép mỗi cá nhân đối
phó hiệu quả với nhu cầu và thách thức của cuộc sống hàng ngày.Rèn luyện kỹ năng sống rất cần thiết
đối với sự phát triển của bé trong xã hội hiện đại nhằm giúp bé xử lý các vấn đề tốt hơn, tạo dựng được
một nền tảng cơ bản.
Ký hiệu môn loại: 372.37/K600N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018138-18139
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033408-33409
18/. NGÔ THỊ THÚY HỒNG. Kỹ năng sống - Những câu chuyện thói quen tốt / Ngô Thị Thúy Hồng. H. : Mỹ thuật, 2018. - 63tr. ; 18cm
Tóm tắt: Sách tập hợp các hành vi tích cực và khả năng thích nghi cho phép mỗi cá nhân đối
phó hiệu quả với nhu cầu và thách thức của cuộc sống hàng ngày.Rèn luyện kỹ năng sống rất cần thiết
đối với sự phát triển của bé trong xã hội hiện đại nhằm giúp bé xử lý các vấn đề tốt hơn, tạo dựng được
một nền tảng cơ bản.
Ký hiệu môn loại: 372.37/K600N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018142-18143
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033410-33411
19/. Những bài làm văn hay lớp 3 : Biên soạn theo chuẩn kiến thức - kĩ năng / Huỳnh Tấn Phương. H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 75tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 372.623/NH556B
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018118-18119
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033403-33404
20/. I can / B.s.: Lương Thị Diễm Hồng ; Minh họa: Tâm Trần. - H.: Văm học. - 29cm
T.1 : My toys. - 2018. - 35tr.: hình vẽ. - (Bộ sách hướng dẫn học tiếng Anh cho trẻ)
Ký hiệu môn loại: 372.21/I-300C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018148-18149
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033255-33256
21/. I can / B.s.: Lương Thị Diễm Hồng ; Minh họa: Tâm Trần. - H.: Văm học. - 29cm
T.2 : My classroom. - 2018. - 35tr.: hình vẽ. - (Bộ sách hướng dẫn học tiếng Anh cho trẻ)
Ký hiệu môn loại: 372.21/I-300C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018150-18151
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033257-33258
22/. I can / B.s.: Lương Thị Diễm Hồng ; Minh họa: Tâm Trần. - H.: Văm học. - 29cm
T.3 : My bedroom. - 2018. - 35tr.: hình vẽ. - (Bộ sách hướng dẫn học tiếng Anh cho trẻ)
Ký hiệu môn loại: 372.21/I-300C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018152-18153
Trang 35
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Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033259-33260
23/. I can / B.s.: Lương Thị Diễm Hồng ; Minh họa: Tâm Trần. - H.: Văm học. - 29cm
T.4 : Colors. - 2018. - 35tr.: hình vẽ. - (Bộ sách hướng dẫn học tiếng Anh cho trẻ)
Ký hiệu môn loại: 372.21/I-300C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018154-18155
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033261-33262
24/. I can / B.s.: Lương Thị Diễm Hồng ; Minh họa: Tâm Trần. - H.: Văm học. - 29cm
T.5 : My body. - 2018. - 35tr.: hình vẽ. - (Bộ sách hướng dẫn học tiếng Anh cho trẻ)
Ký hiệu môn loại: 372.21/I-300C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018156-18157
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033263-33264
25/. I can / B.s.: Lương Thị Diễm Hồng ; Minh họa: Tâm Trần. - H.: Văm học. - 29cm
T.6 : My clothes. - 2018. - 35tr.: hình vẽ. - (Bộ sách hướng dẫn học tiếng Anh cho trẻ)
Ký hiệu môn loại: 372.21/I-300C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018158-18159
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033265-33266
26/. I can / B.s.: Lương Thị Diễm Hồng ; Minh họa: Tâm Trần. - H.: Văm học. - 29cm
T.7 : Food and drinks. - 2018. - 35tr.: hình vẽ. - (Bộ sách hướng dẫn học tiếng Anh cho trẻ)
Ký hiệu môn loại: 372.21/I-300C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018160-18161
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033267-33268
27/. I can / B.s.: Lương Thị Diễm Hồng ; Minh họa: Tâm Trần. - H.: Văm học. - 29cm
T.8 : Farm animals. - 2018. - 35tr.: hình vẽ. - (Bộ sách hướng dẫn học tiếng Anh cho trẻ)
Ký hiệu môn loại: 372.21/I-300C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018162-18163
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033269-33270
28/. I can / B.s.: Lương Thị Diễm Hồng ; Minh họa: Tâm Trần. - H.: Văm học. - 29cm
T.9 : My family. - 2018. - 35tr.: hình vẽ. - (Bộ sách hướng dẫn học tiếng Anh cho trẻ)
Ký hiệu môn loại: 372.21/I-300C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018164-18165
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033271-33272
29/. Tài liệu bồi dưỡng năng lực cho cán bộ, giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý trong trường phổ
thông / Nguyễn Đức Sơn (ch.b.), Lê Minh Nguyệt, Trần Thị Lệ Thu.... - H. : Giáo dục, 2018. - 223tr. ;
24cm
Tóm tắt: Trình bày các vấn đề về sự phát triển tâm lý học sinh qua các giai đoạn lứa tuổi.
Những vấn đề cốt lõi về tư vấn và tham vấn tâm lý. Phương pháp, quy trình, kỹ năng tham vấn tâm lý.
Những yêu cầu về trách nhiệm, đạo đức, thái độ ứng xử của giáo viên trong quá trinhg tư vấn, tham
vấn cho học sinh
Ký hiệu môn loại: 371.4/T103L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010594
Kho Mượn: MV.059811-59812
Kho lưu động: LD.025116-25117
30/. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở hạng III /
B.s.: Trần Thị Mai Phương, Nguyễn Thị Mai, Hoàng Thị Thinh.... - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2018.
- 204tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm
ĐTTS ghi: Trường đại học Sư phạm Hà Nội, Thư mục cuối mỗi bài
Tóm tắt: Tập hợp các chuyên đề về bồi dưỡng theo tiêu chuẩn nhà nước chức danh nghề
nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II như: Quyết định hành chính nhà nước, giáo dục trung học cơ
sở trong xu thế đổi mới, kĩ năng tạo động lực làm việc cho giáo viên trung học cơ sở, kĩ năng quản lí
xung Ký
đột...
hiệu môn loại: 373.11/T103L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010607
Kho Mượn: MV.059813-59814
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31/. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học phổ thông hạng
III / B.s.: Trần Thị Mai Phương, Mai THị Tuyết, Nguyễn Thị Mai.... - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017.
- 220tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm
ĐTTS ghi: Trường đại học Sư phạm Hà Nội, Thư mục cuối mỗi bài
Tóm tắt: Tập hợp các chuyên đề về bồi dưỡng theo tiêu chuẩn nhà nước chức danh nghề
nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I như: Quyết định hành chính nhà nước, giáo dục trung học cơ
sở trong xu thế đổi mới, kĩ năng tạo động lực làm việc cho giáo viên trung học cơ sở, kĩ năng quản lí
xung đột... Tóm tắt: Tập hợp các bài tiểu luận của nhà báo Phan Quang nhân một vài sự kiện, kỷ
niệm,
hội KýKho
hiệuĐọc:
mônVV.010606
loại: 373.11/T103L
Số
ĐKCB:
Kho Mượn: MV.059817-59818
32/. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học phổ thông hạng I
/ B.s.: Trần Thanh Hương, Nguyễn Lệ Thu, Phan Thị Lệ Dung.... - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017.
- 252tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm
ĐTTS ghi: Trường đại học Sư phạm Hà Nội, Thư mục cuối mỗi bài
Tóm tắt: Tập hợp các chuyên đề về bồi dưỡng theo tiêu chuẩn nhà nước chức danh nghề
nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I như: Quyết định hành chính nhà nước, giáo dục trung học cơ
sở trong xu thế đổi mới, kĩ năng tạo động lực làm việc cho giáo viên trung học cơ sở, kĩ năng quản lí
xung Ký
đột...
hiệu môn loại: 373.11/T103L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010605
Kho Mượn: MV.059815-59816
33/. VŨ NGỌC KHÁNH. Khoa cử Việt Nam và truyện các ông nghè / Vũ Ngọc Khánh. - H. : Văn hóa
dân tộc, 2018. - 300tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách gồm 2 phần : Phần đầu giới thiệu một cách sơ lược lịch sử khoa cử Việt
Nam đến hết thời Nguyễn cùng những diễn giải liên quan đến danh hiệu ông nghe. Phần 2 kể về
những chuyện giai thoại về các vị trạng nguyên tiến sĩ
Ký hiệu môn loại: 370.9597/KH401C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040347
Kho Mượn: MV.059807-59808
Kho lưu động: LD.025043-25044
PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HÓA DÂN GIAN
1/. Truyền thuyết vua Arthur : Truyền thuyết / Người kể: Sarah Courtauld ; Minh họa: Natasha
Kuricheva ; Mai Loan dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 304tr. : tranh màu ; 21cm. - (Dành cho trẻ em từ
6-16 tuổi)
Ký hiệu môn loại: 398.20942/TR527T
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033342
2/. Truyện cổ Co / Vũ Hùng sưu tầm, b.s.. - Tái bản lần thứ 1. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2018. 148tr. ; 19cm
Ký hiệu môn loại: 398.209597/TR527C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040360
Kho Mượn: MV.059821-59822
Kho lưu động: LD.025114-25115
3/. Truyện cổ Xơ Đăng / Vũ Hùng sưu tầm, b.s.. - Tái bản lần thứ 1. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2018.
- 196tr. ; 19cm
Ký hiệu môn loại: 398.209597/TR527C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040359
Kho Mượn: MV.059819-59820
Kho lưu động: LD.025112-25113
TIN HỌC, THÔNG TIN VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT
1/. PHAN QUANG. Qua tên gọi bốn con đường : Tiểu luận / Phan Quang. - H. : Văn học, 2018. 251tr. ; 21cm
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thảo, toạ đàm khoa học về báo chí, văn học, phát thanh, truyền hình, văn hoá, lịch sử...
Ký hiệu môn loại: 001/QU100T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040369
Kho Mượn: MV.059727-59728
Kho lưu động: LD.025211-25212
TIN HỌC, TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG
1/. STOWELL, LOUIE. An toàn khi online / Louie Stowell ; Thiết kế, minh họa: Nancy Leschnikoff ;
Nguyễn Minh dịch. - H. : Thế giới; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2018. - 144tr. : hình vẽ
; 21cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Staying safe online
Tóm tắt: Bao gồm các mẹo sử dụng internet an toàn, đối phó với các tình huống trên mạng
như: Tình bạn và mạng xã hội, ứng xử trên mạng, danh tiếng trên mạng, bắt nạt trên mạng, xài tiền
trên mạng, tin nhắn sex và nội dung khiêu dâm...
Ký hiệu môn loại: 005.8/A105T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039414
Kho Mượn: MV.057980-57981
Kho lưu động: LDTN.018060-18061
2/. Tài liệu dạy - học tin học 7 / Tạ Viết Quý, Nguyễn Thanh Hùng, Khưu Thị Thanh Hiền.... - H.: Giáo
dục. - 27cm
T.1. - 2018. - 84tr.
Ký hiệu môn loại: 004.0712/T103L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018180-18181
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033288-33289
3/. Tài liệu dạy - học tin học 7 / Tạ Viết Quý, Nguyễn Thanh Hùng, Khưu Thị Thanh Hiền.... - H.: Giáo
dục. - 27cm
T.2. - 2018. - 84tr.
Ký hiệu môn loại: 004.0712/T103L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018182-18183
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033290-33291
4/. Tài liệu day - học tin học 6 / Tạ Viết Quý, Nguyễn Thanh Hùng, Khưu Thị Thanh Hiền.... - Tái bản
lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2018. - 92tr. ; 27cm
Ký hiệu môn loại: 004.0712/T103L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018184-18185
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033292-33293
TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC
1/. Cảm ơn cuộc đời - Yêu thương / B.s.: Trần Giang Sơn, Trần Thị Quyên. - H. : Văn hóa dân tộc,
2018. - 183tr. ; 21cm
Tóm tắt: Gồm nhiều câu chuyện nhỏ giúp chúng ta nhìn lại bản thân, đưa ra những lời khuyên,
khích lệ chúng ta nỗ lực vươn lên, nghiêm khắc với bản thân và khoan dung với mọi người giúp ta thêm
yêu cuộc sống, vui vẻ và hạnh phúc.
Ký hiệu môn loại: 158.1/C104-Ơ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040270
Kho Mượn: MV.059751-59752
Kho lưu động: LD.025072-25073
2/. DAVIES, ALISON. Sống như loài mèo / Alison Davies ; Marion Lindsay minh họa ; Dương Thanh
Trà dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 146tr. ; 18cm
Tóm tắt: Cuốn sách tìm kiếm sự cân bằng hoàn hảo cho cuộc sống của bạn bằng những thói
quen của những người bạn 4 chân thảnh thơi, vô tư lự.
Ký hiệu môn loại: 158.1/S455N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040382
Kho Mượn: MV.059757-59758
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3/. DILVAR, ANAND. Trói buộc = The Slave / Anand Dilvar ; Phạm Hoa Phượng dịch. - H. : Nxb. Hội
Nhà văn, 2018. - 155tr. ; 18cm
Tóm tắt: Cuốn sách không nói về sự thành công, sự công nhận của xã hội, sự tích lũy hay làm
giàu, mà nói về niềm vui, niềm hạnh phúc và cảm giác yên bình
Ký hiệu môn loại: 158/TR428B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040385
Kho Mượn: MV.059741-59742
Kho lưu động: LD.025068-25069
4/. EASTAWAY, ROB. Khả năng gặp được nửa hoàn hảo của mình là bao nhiêu? : Ứng dụng hữu ích
của toán học trong đời sống / Rob Eastaway, Jeremy Wyndham ; Phạm Quốc Hưng dịch. - H. : Nxb.
Hà Nội, 2018. - 295tr. ; 21cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: How long is a piece of string: An unnatural history
Tóm tắt: Cách vận dụng toán học để tối ưu hóa khả năng giải quyết các vấn đề, xử lý tranh
chấp và đặc biệt là tránh bị lường gạt trong cuộc sống
Ký hiệu môn loại: 160/KH100N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040388
Kho Mượn: MV.059763-59764
5/. FULDA, ANNE. Emmanuel Macron - Chàng trai hoàn hảo / Anne Fulda ; Nguyễn Quốc Việt dịch. H. : Dân trí, 2018. - 266tr. ; 21cm
Tóm tắt: Macron luôn được vinh danh vì những thành tích của mình trong mọi hoạt động mà
ông tham gia. Sự quan tâm, hỗ trợ, ủng hộ của các Giáo sư đại học, các chính trị gia và đặc biệt là
người vợ đã giúp định hình phong cách vủa Vị Tổng thống trẻ nhất trong lịch sử nước Pháp.
Ký hiệu môn loại: 158.1/E202M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040379
Kho Mượn: MV.059737-59738
6/. Học cách cảm ơn / B.s.: Nguyễn Hà Yến Mi, Lê Thanh Hải. - H. : Thanh niên, 2018. - 408tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giúp người đọc hiểu được ý nghĩa của hai tiếng "cảm ơn".Đồng thời hướng dẫn cho họ
có thể học cách nói cảm ơn với công việc, gia đình, thầy cô, bạn bè...
Ký hiệu môn loại: 158.1/H419C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.024998-24999, LD.025060-25061
7/. Học cách chia sẻ / Vũ Minh Trang b.s.. - H. : Văn hóa dân tộc, 2018. - 235tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giúp người đọc có thể tìm thấy niềm vui, hạnh phúc từ sự sẻ chia.
Ký hiệu môn loại: 158.1083/H419C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.024996-24997, LD.025064-25065
8/. Học cách khoan dung / B.s.: Phạm Sơn Tùng, Nguyễn Hoàng Đăng. - H. : Thanh niên, 2018. 315tr. ; 21cm
Tóm tắt: Bao gồm những nội dung: Học cách khoan dung sẽ thu được nhiều điều có ích, khoan
dung, hạnh phúc tự tìm đến, mở rộng tấm lòng bệnh tật sẽ giảm đi...
Ký hiệu môn loại: 158.1/H419C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040373
Kho Mượn: MV.059743-59744
Kho lưu động: LD.025000-25001
9/. KI JU LEE. Nhiệt độ ngôn ngữ / Ki Ju Lee ; Sun Tzô dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 154tr. ;
21cm
Tóm tắt: Ngôn ngữ cũng có nhiệt độ. Nó có riêng cho mình độ ấm áp, độ lạnh lẽo khác nhau.
Nó chính là câu trả lời cho độ nhạy cảm và tinh tế của bạn với những thứ xung quanh. Được chắp bút
bởi Ki Ju Lee - người chuyên viết diễn văn cho tổng thống Hàn Quốc.
Ký hiệu môn loại: 158.1/NH308Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040386
Kho Mượn: MV.059765-59766
Kho lưu động: LD.025070-25071
10/. KING, KARA. Đặc quyền của gái hư : Bạn thực sự muốn gì ở đàn ông ? tình yêu, tôn trọng, chiếc
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nhẫn và hơn thế nữa ? / Kara King ; Lê Quỳnh Chi dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 284tr. ; 21cm. - (Tủ sách
quý cô)
Tóm tắt: Khi đã hiểu rõ nội lực và giá trị của chính bản thân mình, bạn luôn có thể thay đổi và
có được mọi thứ bạn khao khát. Hãy đọc cuốn sách này với một trái tim vững vàng và một cái đầu thật
rộng mở
Ký hiệu môn loại: 158.1082/Đ113Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040372
Kho Mượn: MV.059733-59734
11/. KOTOHA YAO. Bạn chỉ cần sống tốt trời xanh tự an bài / Kotoha Yao ; Nguyễn Ngọc Anh dịch. H. : Nxb. Hà Nội, 2018. - 189tr. ; 19cm
Tóm tắt: Khi trái tim bạn bị xáo trộn bởi những lo lắng, bất an, hãy thay đổi cách nhìn nhận vấn
đề một cách tích cực hơn, rồi bạn sẽ thấy tự tin hơn và bình an
Ký hiệu môn loại: 158.1/B105C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040383
Kho Mượn: MV.059759-59760
Kho lưu động: LD.025078-25079
12/. KURTZ, ADAM J.. Sáng tạo vô biên phải điên mới chất ! = Things are what you make of them /
Adam J. Kurtz ; Kiều Trân dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 132tr. ; 14cm
Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn nhớ lại mọi thứ bản thân biết rõ nhưng đã vô tình lãng quên, đồng
thời tạo ra cú hích nho nhỏ động viên cho những ai đang chuẩn bị bắt đầu hành trình sáng tạo, hoặc
đang cố gắng vững bước trên hành trình sáng của riêng mình.
Ký hiệu môn loại: 153.35/S106T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040378
Kho Mượn: MV.059735-59736
13/. MAXWELL, JOHN C.. 10 Nguyễn tắc vàng để sống không hối tiếc = Intentional living / John C.
Maxwell ; Nguyễn Hương Giang dịch. - H. : Lao động, 2018. - 380tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách này sẽ là một tấm bản đồ hành trình, dẫn bước độc giả trải qua một loạt
các bước đơn giản, từ đó sống trọn vẹn hơn, hết mình hơn và hướng tới một cuộc sống có ý nghĩa hơn
mỗi ngày.
Ký hiệu môn loại: 158/M558N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040390
Kho Mượn: MV.059749-59750
14/. MINH TRÍ. Hỏi đáp nhanh trí. - Cà Mau: Nxb. Phương Đông. - 16cm
T.3. - 2018. - 126tr.. - (Tủ sách thiếu nhi)
Tóm tắt: Gồm các câu hỏi đáp rèn luyện trí thông minh, khả năng phán đoán, suy luận logic
cho trẻ em
Ký hiệu môn loại: 153.9/H428Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018107, LDTN.018200-18201
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033377-33378
15/. MINH TRÍ. Hỏi đáp nhanh trí. - Cà Mau: Nxb. Phương Đông. - 16cm
T.5. - 2018. - 126tr.. - (Tủ sách thiếu nhi)
Tóm tắt: Gồm các câu hỏi đáp rèn luyện trí thông minh, khả năng phán đoán, suy luận logic
cho trẻ em
Ký hiệu môn loại: 153.9/H428Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018108, LDTN.018204-18205
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033381-33382
16/. MINH TRÍ. Hỏi đáp nhanh trí. - Cà Mau: Nxb. Phương Đông. - 16cm
T.2. - 2018. - 126tr.. - (Tủ sách thiếu nhi)
Tóm tắt: Gồm các câu hỏi đáp rèn luyện trí thông minh, khả năng phán đoán, suy luận logic
cho trẻ em
Ký hiệu môn loại: 153.9/H428Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018198-18199
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Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033375-33376
17/. MINH TRÍ. Hỏi đáp nhanh trí. - Cà Mau: Nxb. Phương Đông. - 16cm
T.1. - 2018. - 126tr.. - (Tủ sách thiếu nhi)
Tóm tắt: Gồm các câu hỏi đáp rèn luyện trí thông minh, khả năng phán đoán, suy luận logic
cho trẻ em
Ký hiệu môn loại: 153.9/H428Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018106, LDTN.018196-18197
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033373-33374
18/. MINH TRÍ. Hỏi đáp nhanh trí. - Cà Mau: Nxb. Phương Đông. - 16cm
T.4. - 2018. - 126tr.. - (Tủ sách thiếu nhi)
Tóm tắt: Gồm các câu hỏi đáp rèn luyện trí thông minh, khả năng phán đoán, suy luận logic
cho trẻ em
Ký hiệu môn loại: 153.9/H428Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018109-18110, LDTN.018202-18203
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033379-33380
19/. Nghệ thuật đàm phán đỉnh cao / Kerry Patterson, Joseph Grenny... ; Minh Hiếu dịch. - H. : Lao
động Xã hội, 2017. - 363tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách Nghệ thuật đàm phán đỉnh cao của nhóm tác giả Kerry Patterson, Joseph
Grenny, Ron McMillan và Al Switzler là một bộ công cụ dành cho tất cả những ai muốn gặt hái thành
công thông qua các cuộc đàm phán mang tính quyết định. Nghệ thuật đàm phán đỉnh cao sẽ giúp bạn
ra các mô hình chung của các cuộc đàm phán, thảo luận, cách thức kết nối những người khác cùng
tham gia và lắng nghe họ...
Ký hiệu môn loại: 153.6/NGH250T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040361
20/. NGUYỄN MAI ĐỨC. 20 hành trang cho chuyến xe tuổi 20s / Nguyễn Mai Đức. - H. : Lao động,
2018. - 316tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tuổi trẻ là lúc chúng ta sung sức nhất, nhạy bén nhất, do vậy phải tích cực tích lũy
kinh nghiệm để phát triển bản thân. Thế nhưng, mỗi ngày chỉ có 24 giờ, việc học cái gì và học như thế
nào là đặc biệt quan trọng
Ký hiệu môn loại: 158.0835/H103M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040371
Kho Mượn: MV.059731-59732
21/. NGUYỄN THU TRANG. Học cách không nuối tiếc / B.s.: Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Hoàng Thu
Hà. - H. : Thanh niên, 2018. - 324tr. ; 21cm
Tóm tắt: Bao gồm những nội dung: Đối nhân xử thế, tu nhân dưỡng tính, ứng xử trước các tình
huống, tạo dựng các mối quan hệ...
Ký hiệu môn loại: 158.1/H419C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.024995, LD.025002, LD.025062-25063
22/. PHI TUYẾT. Tại sao chúng ta không hạnh phúc? / Phi Tuyết. - H. : Thế giới, 2018. - 325tr. ; 21cm
Tóm tắt: Chia sẻ những kiến thức mang tính khoa học về cuộc sống cùng những suy ngẫm,
quan điểm khác lạ về vũ trụ, lịch sử loài người, cách mạng nông nghiệp-công nghiệp-công nghệ, chủ
nghĩa tiêu dùng, giáo dục...
Ký hiệu môn loại: 158/T103S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040377
23/. THƯƠNG LÃNG. Cẩm nang con trai tuổi dậy thì / Thương Lãng, Kim Cúc dịch. - H.: Kim Đồng. 24cm
Q.2 : Những khúc mắc tâm lí. - 2018. - 222tr.: tranh màu. - (Dành cho con trai 11 - 18 tuổi)
Tóm tắt: Nghiên cứu chung về sự phát triển, thay đổi trên cơ thể, những khúc mắc, diễn biến
tâm lí của con trai ở tuổi dậy thì về: Chuyện học tập, chuyện buồn phiền, chuyện bạn bè, thể chất và
tính khí.
Ký hiệu môn loại: 155.532/C120N
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033138, TN.033354
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24/. TIỀN VĂN TRUNG. Ham học và trọng lễ nghĩa của người xưa / Tiền Văn Trung ; Phạm Văn Khiết
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 407tr. ; 21cm. - (Tủ sách Tinh
hoa)
Tóm tắt: Để duy trì sự tôn nghiêm của thầy giáo, không chỉ yêu cầu sự tôn kính và lễ nghĩa
trong ngôn hành cử chỉ của học trò với thầy, mà còn là sự tôn trọng từ nội tâm, cần cù học tập, hiểu
được đạo lý và uốn nắn bản thân. Hãy cùng cuốn sách nhìn lại những nét đẹp của người xưa trong quá
trình học tập và tu dưỡng đạo đức
Ký hiệu môn loại: 170/H104H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040389
Kho Mượn: MV.059747-59748
Kho lưu động: LD.025030-25031
25/. TRẦN GIANG SƠN. Cảm ơn cuộc đời - Kỳ tích / B.s.: Trần Giang Sơn, Trần Thị Quyên. - H. : Văn
hóa dân tộc, 2018. - 207tr. ; 21cm
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện nhỏ giúp chúng ta nhìn nhận lại bản thân, có lối suy nghĩ tích
cực, cố gắng vươn lên để cuộc sống thêm vui vẻ, hạnh phúc
Ký hiệu môn loại: 158.1/C104Ơ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040381
Kho Mượn: MV.059755-59756
Kho lưu động: LD.025076-25077
26/. TRẦN GIANG SƠN. Cảm ơn cuộc đời - Số phận / B.s.: Trần Giang Sơn, Trần Thị Quyên. - H. :
Văn hóa dân tộc, 2018. - 243tr. ; 21cm
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện nhỏ giúp chúng ta nhìn nhận lại bản thân, tự thay đổi số phận
của mình, hiểu được nghệ thuật sinh tồn, cách cạnh tranh, vượt lên thất bại để bước đến thành công,
hạnh phúc
Ký hiệu môn loại: 158.1/C104Ơ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040380
Kho Mượn: MV.059753-59754
Kho lưu động: LD.025074-25075
27/. TRẦN GIANG SƠN. Cảm ơn cuộc đời - Vượt trội / Trần Giang Sơn, Trần Thị Quyên. - H. : Văn
hóa dân tộc, 2018. - 200tr. ; 21cm
Tóm tắt: Bộ sách này gồm 290 câu chuyện nhỏ, có thể giúp ta nhìn lại bản thân, khích lệ ta nỗ
lực vươn lên, đưa cho ta lời khuyên hữu ích, khiến chúng ta cảm động để từ đó thêm yêu cuộc sống, để
cuộc đời thêm vui vẻ, hạnh phúc và hoàn mỹ hơn
Ký hiệu môn loại: 158.1/C104-Ơ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040375
Kho Mượn: MV.059745-59746
Kho lưu động: LD.025066-25067
28/. TRỊNH SƠN HOAN. Triết học nhân sinh mỹ và một số vấn đề nhân sinh cơ bản trong triết học
mỹ / Trịnh Sơn Hoan. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 192tr. ; 21cm
Tóm tắt: Triết học Mỹ bao gồm nhiều nội dung, nhưng vấn đề nhân sinh là lớn nhất và quan
trọng nhất, khi đó con người trở thành đối tượng và mục đích cho các luận giải triết học, trở thành định
hướng sinh tồn cho con người
Ký hiệu môn loại: 191/TR308H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040370
Kho Mượn: MV.059729-59730
29/. VŨ NGUYỆT ÁNH. Hẹn hò kiểu "Kén" / Vũ Nguyệt Ánh. - H. : Lao động Xã hội, 2017. - 150tr. ;
20cm
Tóm tắt: Chia sẻ quan điểm về các vấn đề hẹn hò, tình yêu, hôn nhân dựa trên những trải
nghiệm của của tác giả trong suốt 6 năm theo đuổi lĩnh vực đặc biệt này
Ký hiệu môn loại: 152.41/H203H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040384
Kho Mượn: MV.059739-59740
30/. WADA HIDEKI. Đừng quên não để đời bớt bão / Wada Hideki ; Nguyệt Minh dịch. - H. : Lao
động,
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2018. - 216tr. ; 19cm
Tóm tắt: Cuốn sách thể hiện cảm xúc con người luôn luôn biến đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố.
Nếu không biết cách kiểm soát cảm xúc bản thân, nó sẽ kiểm soát cuộc sống của bạn
Ký hiệu môn loại: 158.1/Đ556Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040387
Kho Mượn: MV.059761-59762
31/. WATANABE, KAZUKO. Mình là nắng việc của mình là chói chang / Kazuko Watanabe ; Vũ Thùy
Linh dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 156tr. ; 20cm
Tóm tắt: Cuốn sách truyền cho bạn cảm hứng sống vui vẻ và thoải mái trong cuộc đời này. Mỗi
trang, từng dòng sẽ khiến bạn nhận ra:Tầm vóc của ngày hôm nay sẽ mang lại cho bạn sự tự tin vào
ngày mai. Sống cho tốt cho ngày hôm nay thôi cũng là cả một nỗ lực rồi.Cuộc đời vốn luôn ban cho ta
những điều chẳng mong đợi. Nhưng không vì thế mà bạn để những đám mây che lấp đi ngàn mặt trời
rực rỡ của chính mình.Biết rung động từ những điều nhỏ bé, bình dị. Để rồi bạn sẽ thấy chẳng điều gì
quay lưng lại với bạn ngoài bạn cả.
Ký hiệu môn loại: 158/M312L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040376
Kho Mượn: MV.059929-59930
Kho lưu động: LD.025082-25083
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