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KHXH, XÃ HỘI HỌC, NHÂN LOẠI HỌC VÀ DÂN TỘC HỌC
1/. 70 năm tác phẩm Đời sống mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn trong phong
trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh : Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Quốc gia / Lê Quốc Lý,
Thào Xuân Sùng, Nguyễn Văn Hùng.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 656tr. ; 24cm
ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh...
Tóm tắt: Gồm nhiều bài viết về hoàn cảnh ra đời, nội dung của tác phẩm Đời sống mới của
Chủ tịch Hồ Chí Minh; giá trị lý luận, thực tiễn và sức lan toả của tác phẩm đối với phong trào xây dựng
nông thôn mới, đô thị văn minh ở nước ta hiện nay
Ký hiệu môn loại: 307.709597/B112M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010103
2/. ĐINH XUÂN DŨNG. Văn hóa & con người Việt Nam hiện nay - Mấy suy nghĩ từ thực tiễn / Đinh
Xuân Dũng. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2016. - 329tr. ; 24cm
Tóm tắt: Gồm những bài viết về văn hoá, văn học, nghệ thuật và nhân cách. Mỗi bài viết là sự
tìm tòi, là trăn trở, suy ngẫm của tác giả về những vấn đề nóng bỏng mang tính lý luận và thực tiễn sâu
sắc trong đời sống văn hoá, văn học, nghệ thuật nước nhà hôm nay
Ký hiệu môn loại: 306.09597/V115H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010102
3/. Người HRê ở Việt Nam = The Hre in Vietnam. - H. : Thông tấn, 2017. - 168tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu về nguồn gốc, sự phân bố dân cư, y phục, trang sức và phong tục tập quán
cũng như lễ hội của đồng bào dân tộc HRê ở Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 305.895930597/NG558H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039216
Kho Mượn: MV.057635
4/. STIGLITZ, JOSEPH E.. Xây dựng xã hội học tập : Cách tiếp cận mới cho tăng trưởng, phát triển và
tiến bộ xã hội : Sách tham khảo / Joseph E. Stiglitz, Bruce C. Greenwald ; Biên dịch, h.đ.: Đỗ Đức
Thọ.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 643tr. : bảng ; 24cm
Tên sách tiếng Anh: Creating a learning society: A new approach to growth, development, and
social progress, Thư mục: tr. 576-643
Tóm tắt: Tầm quan trọng của việc học tập, các doanh nghiệp học tập và phát minh, cấu trúc thị
trường tác động đến khả năng học tập và sáng tạo của doanh nghiệp. Các giải pháp cho một xã hội
học tập, chính sách xây dựng thành công một xã hội học tập ở nhiều lĩnh vực từ chính sách phát triển
ngành, tài chính, chính sách vĩ mô, quyền sở hữu trí tuệ và chuyển đổi xã hội
Ký hiệu môn loại: 306.43/X126D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010097
Kho Mượn: MV.057633
5/. Việt Nam 2035 - Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ. - H. : Hồng Đức, 2017. 536tr. ; 27cm
ĐTTS ghi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Nhóm Ngân hàng Thế giới, Thư mục: tr. 510-536
Tóm tắt: Đề cập đến các vấn đề về 30 năm đổi mới và khát vọng Việt Nam; hiện đại hoá nền
kinh tế và phát triển khu vực tư nhân; xây dựng năng lực đổi mới sáng tạo Quốc gia; đô thị hoá và nâng
cao hiệu quả kinh tế; phát triển bền vững về môi trường và tăng cường khả năng chống chịu với biến
đổi khí hậu; đảm bảo công bằng và thúc đẩy hoà nhập xã hội; xây dựng thể chế và nhà nước hiệu quả
Ký hiệu môn loại: 303.409597/V308N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010096
6/. Việt Nam 2035 - Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ : Báo cáo tổng quan. - H.
: Hồng Đức, 2016. - 130tr. : bảng, biểu đồ ; 27cm
Thư mục: tr. 125-130
Tóm tắt: Giới thiệu báo cáo tổng quan Việt Nam 2035 - Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công
bằng và dân chủ: thịnh vượng về kinh tế đi đôi với bền vững về môi trường; công bằng và hoà nhập xã
hội; nhà nước có năng lực và trách nhiệm giải trình
Ký hiệu môn loại: 303.409597/V308N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010095
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NGÔN NGỮ
1/. Đại từ điển tiếng Việt / B.s.: Nguyễn Như Ý (ch.b.), Nguyễn Văn Khang, Vũ Quang Hào, Phan
Xuân Thành. - Tp. Hồ chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ chí Minh, 2007. - 1871tr. : bảng, ảnh ; 27cm
Thư mục: tr. 1869-1871
Tóm tắt: Thu thập, giải nghĩa một khối lượng lớn các từ trong tiếng Việt thuộc các lớp từ vựng
khác nhau: từ phổ thông, từ địa phương Bắc - Trung - Nam. từ chuyên môn, từ mới, từ cổ, từ thuần Việt
Tóm tắt: Trình bày đặc điểm và lĩnh vực áp dụng của khai thác mỏ lộ thiên bằng sức nước;
cơ sở
phá vỡKho
đất Tra
đá bằng
nước cao áp; phân loại súng bắn nước và ống dẫn; hệ thống cấp
Cứu:dòng
TC.001669
Số
ĐKCB:
nước trong Ký hiệu môn loại: 495.9223/Đ103T
2/. Từ điển Nùng - Việt : Khoảng 10000 từ ngữ / Mông Ký Slay, Vương Toàn, Phạm Ngọc Thưởng,
Nông Hồng Thăng. - H. : Đại học Thái Nguyên, 2016. - 500tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 495.910395922/T550Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039236
Kho Mượn: MV.057649-57650
HOÁ HỌC
1/. Tổng tập đề thi Olympic 30 tháng 4 hoá học lớp 11. - H. : Đại học Sư phạm, 2012. - 830tr. : hình vẽ
; 24cm
ĐTTS ghi: Ban Tổ chức kì thi
Ký hiệu môn loại: 546.076/T455T
Số ĐKCB: Kho lưu động: CM.011152
Kho lưu động: LD.007944-7947, LD.021349
TOÁN HỌC
1/. NGUYỄN PHÚ KHÁNH. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm toán 11 / Nguyễn Phú Khánh, Huỳnh Đức
Khánh, Phan Ngọc Toàn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 536tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 510.712/C125H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010106
Kho Mượn: MV.057651-57652
Kho lưu động: LD.021348
VẬT LÝ
1/. Tổng tập đề thi Olympic 30 tháng 4 Vật lí lớp 11. - H. : Đại học Sư phạm, 2012. - 782tr. : hình vẽ ;
24cm
ĐTTS ghi: Ban Tổ chức kì thi
Ký hiệu môn loại: 530.076/T455T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.007876, LD.007881-7883, LD.021350
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
1/. HOÀNG XUÂN NIÊN. Công nghệ sản xuất gỗ kỹ thuật / Hoàng Xuân Niên, Nguyễn Minh Hùng. H. : Nông nghiệp, 2016. - 248tr. ; 27cm
Tóm tắt: Khái quát chung về chế biến lâm sản. Giới thiệu công nghệ sản xuất gỗ xẻ; công nghệ
sản xuất đồ mộc; công nghệ sản xuất ván nhân tạo và một số loại hình công nghệ chế biến hoá học
Ký hiệu môn loại: 674/C455N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010108
Kho Mượn: MV.057655-57656
Kho lưu động: LD.021345
KỸ THUẬT
1/. LÊ TUẤN LỘC. Giáo trình khai thác mỏ bằng sức nước / Lê Tuấn Lộc (ch.b.), Lê Quý Thảo. - H. :
Khoa học và Kỹ thuật, 2013. - 143tr. : minh hoạ ; 24cm
Phụ lục: tr. 120-140. - Thư mục: tr. 141-143
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khai thác mỏ bằng sức nước; vận tải khoáng sản đất đá bằng sức nước; bãi thải bùn; hệ thống khai
thác mỏ bằng sức nước; khai thác mỏ bằng tàu cuốc; công nghệ khai thác sức nước ở Việt Nam và thế
giới
Ký hiệu môn loại: 622.292028/GI-108T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010110
Kho Mượn: MV.057669
KỸ THUẬT HOÁ HỌC
1/. Hướng dẫn kỹ thuật chế biến chè xanh / B.s.: Lê Ngọc Khánh,Phan Thanh Tịnh, Đoàn Xuân
Hòa.... - H. : Nông nghiệp, 2016. - 80tr. ; 21cm
ĐTTS ; Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam
Tóm tắt: Trình bày các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng chè và quy trình kỹ thuật chế biến chè
xanh,kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng các máy chế biến chè xanh.
Ký hiệu môn loại: 663.94/H561D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039243
Kho Mượn: MV.057672-57673
Kho lưu động: LD.021375-21376
2/. NGUYỄN DUY LÂM. Công nghệ bảo quản rau quả bằng phương pháp pphur màng bề mặt /
Nguyễn Duy Lâm, Phạm Anh Tuấn. - H. : Nông nghiệp, 2016. - 328tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày một số biến đổi của rau quả tươi sau khi thu hoạch,cơ sở khoa học của
phương pháp bảo quản rau củ,quy trình công nghệ sản xuất một số chế phẩm tạo màng để bảo quản
rau. Ký hiệu môn loại: 664.028/C455N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039247
Kho Mượn: MV.057680-57681
Kho lưu động: LD.021383-21384
NÔNG NGHIỆP
1/. BÙI THẾ ĐỒI. Kỹ thuật trồng cây hoàng liên ô rô dưới tán rừng / Bùi Thế Đồi(ch.b), Phạm Minh
Toại, Phùng Văn Phê. - H. : Nông nghiệp, 2016. - 104tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về tài nguyên cây thuốc và sự cần thiết cây trồng cây dược liệu
dưới tán rừng, một số nghiêm cứu về cây hoàng liên ô rô, kỹ thuật gieo ươm của cây hoàng liên ô rô...
Ký hiệu môn loại: 633.88334/K600T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039244
Kho Mượn: MV.057674-57675
Kho lưu động: LD.021377-21378
2/. LÊ HỒNG PHÚC. Kỹ thuật trồng lát Mexico / Lê Hồng Phúc. - H. : Nông nghiệp, 2016. - 128tr. ;
21cm
Tóm tắt: Giới thiệu phương thức và phương pháp trồng cây Lát Mêxico để lấy gỗ. Các mô hình
lâm sinh. Kĩ thuật gieo ươm.
Ký hiệu môn loại: 634.97346/K600T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039237
Kho Mượn: MV.057659-57660
Kho lưu động: 0LD.021357
Kho lưu động: LD.021356
3/. NGUYỄN MAI THƠM. Kỹ thuật phát triễn cây ăn quả theo công nghệ mới / Nguyễn Mai Thơm. - H.
: Nông nghiệp, 2016. - 64tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu quy trình chọn giống ở cây sinh sản vô tính và công nghệ sản xuất cây
giống có múi sạch bệnh,kỹ thuật nhân giống cây ăn quả và kỹ thuật trồng chăm sóc cây , phòng trừ
sâu bệnh. Một số phương pháp cải tạo vườn,thu hoạch và bảo quản trên cây ăn quả.
Ký hiệu môn loại: 634/K600T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039240
Kho Mượn: MV.057665-57666
Kho lưu động: LD.021360-21361
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4/. NGUYỄN VĂN TIẾN. Kỹ thuật trồng, chăm sóc bảo quản và phòng chống sâu, bệnh hại trên cây
hoa lily / Nguyễn Văn Tiến. - H. : Nông nghiệp, 2016. - 112tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu nguồn gốc, phân loại cây hoa lily và một số bệnh hại thường gặp ở hoa lily
và phương pháp phòng trừ sâu bệnh.
Tóm tắt: Trình bày đặc điểm chung của nhóm thuốc, tên một số hoạt chất và tên thương
mại
Ký
hiệu
loại: 635.9343/K600T
Kho Đọc:
VN.039249
Số ĐKCB: môn
Kho Mượn: MV.057684-57685
Kho lưu động: LD.021387-21388
5/. NGUYỄN VIẾT KHÔNG. Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS) / Nguyễn Viết
Không(ch.b.), Đỗ Hữu Dũng. - H. : Nông nghiệp, 2016. - 344tr. ; 27cm
Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm tăng cường biểu hiện của gen mã hoá kháng nguyên GP5 gây hội
chứng rối loạn sinh sản và hô hấp của virus PRRS phân lập trên lợn nhiễm bệnh PRRS
Ký hiệu môn loại: 636.408962/H452C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010107
Kho Mượn: MV.057653-57654
Kho lưu động: LD.021341-21342
6/. PHẠM MỸ LINH. Cẩm nang phòng trừ sâu bệnh hại cho rau / Phạm Mỹ Linh, Lê Thị Thủy. - H. :
Nông nghiệp, 2016. - 136tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu đặc điểm chung của cây rau và công tác quản lý dịch hại tổng hợp trên rau;
Độc tính của một số loại thuốc bảo vệ thực vật và phương pháp bào chế một số loại thuốc trừ sâu sinh
học
Ký hiệu môn loại: 636.0499/C120N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039238
Kho Mượn: MV.057661-57662
Kho lưu động: LD.021358-21359
7/. PHẠM MỸ LINH. Kỹ thuật trồng rau không dùng đất quy mô hộ gia đình / Phạm Mỹ Linh, Trần Tố
Tâm. - H. : Nông nghiệp, 2016. - 96tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu các nguyên tắc chung trong trồng và quản lý rau an toàn; kỹ thuật trồng rau
không dùng đất..
Ký hiệu môn loại: 635.0485/K600T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039248
Kho Mượn: MV.057682-57683
Kho lưu động: LD.021385-21386
8/. PHAN THỊ VÂN. Khoa học công nghệ trong phát triển nuôi trồng thủy sản / Phan Thị Vân(ch.b.),
Nguyễn Quang Huy, Trần Thế Mưu. - H.. - tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp một số kết quả nghiên cứu về di truyền chọn giống và sản xuất
thủy sản, công nghệ nuôi trồng thủy sản, quản lý môi trường và dịch bệnh...
Ký hiệu môn loại: 639.8/KH401H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010109
Kho Mượn: MV.057657-57658
Kho lưu động: LD.021346-21347
9/. SỬ THANH LONG. Bệnh sinh sản và chân móng của bò sữa ở Việt Nam / Sử Thanh Long (ch.b),
Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Hoài Nam.... - H. : Nông nghiệp, 2016. - 168tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu một số tình hình bò sữa ở Việt Nam,vai trò của bệnh sinh sản, bệnh chân
móng đối với sự phát triễn ngành chăn nuôi bò sữa.Một số bệnh sinh sản của bò sữa và bệnh chân
móng của bò sữa ở Việt Nam.
Ký hiệu môn loại: 636.2142/B256S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039239
Kho Mượn: MV.057663-57664
Kho lưu động: LD.021355
10/. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn hiệu quả / Nguyễn Văn Viên. - H.: Nông nghiệp. - 21cm
T.2 : Thuốc trừ sâu và động vật khác hại cây trồng và nông sản. - 2016. - 232tr.
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thuốc.
Ký hiệu môn loại: 632.9/S550D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039242
Kho Mượn: MV.057670-57671
Kho lưu động: LD.021373-21374
11/. TRẦN THẾ TỤC. Cây chuối ở Việt Nam / Trần Thế Tục, Trần Thị Lan Hương. - H. : Nông nghiệp,
2016. - 176tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu tình hình sản xuất và tiêu thụ chuối, phân loại, đặc tính sinh vật học, điều
kiện ngoại cảnh ..
Ký hiệu môn loại: 634.772/C126C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039246
Kho Mượn: MV.057678-57679
Kho lưu động: LD.021381-21382
QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH
1/. GEISLER, DAGMAR. Đó là tớ, từ đầu đến chân : Sách giáo dục giới tính. Bố mẹ, người lớn cần
hướng dẫn cho trẻ đọc / Dagmar Geisler ; Bùi Thị Phương Nhung dịch. - H. : Thế giới; Công ty Văn hóa
và Truyền thông AZ Việt Nam, 2017. - 45tr. : tranh màu ; 30cm
Tên sách tiếng Đức: Das bin ich - von Kopf bis FuB
Tóm tắt: Những câu chuyện về cách ứng xử, về giới tính, tình yêu và quyền trẻ em nhằm giáo
dục cho trẻ sự tự tin vào giá trị của bản thân, hình thành tính cách và giúp các em có cuộc sống an
toàn, lành mạnh trong tương lai
Ký hiệu môn loại: 649.65/Đ400L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012706-12707
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031041-31042
QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ CÔNG CỘNG
1/. MCCORMACK, MARK H. Những điều trường Harvard không dạy bạn / Mark H McCormack ;
Alphbooks dịch. - H. : Lao động. - 343tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cung cấp nhiều kinh nghiệm thực tế về,cách thức thấu hiểu một con người,Những bí
ẩn của một cuộc đàm phán,Cách điều hành và tham dự một cuộc họp,Biến sự giận dữ của đối tác
thành cơ hội,Đón nhận những thách thức,Nhạy bén để biết vận may. cuốn sách dành cho tất cả những
ai thực sự muốn thành công trong giới kinh doanh đầy thách thức.
Ký hiệu môn loại: 650.1/NH556Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.021391
SẢN XUẤT CHUYÊN DỤNG
1/. Hướng dẫn kỹ thuật đan lát mây, tre / B.s,: Lê Ngọc Khanh, Phan Thanh Tịnh, Đoàn Xuân Hòa.... H. : Nông nghiệp, 2016. - 96tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát một số loại máy chẻ mây, tre và hướng dẫn kỹ thuật sử dụng máy.
Một số phương pháp chế biến nguyên liệu.lối đan cơ bản,lối đan phối hợp,tiết hoa,cách đan sản
phẩm,các lối đan riêng lắp ghép sản phẩm và quy trình hoàn thiện.
Ký hiệu môn loại: 684.106/H561D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039245
Kho Mượn: MV.057676-57677
Kho lưu động: LD.021379-21380
2/. Kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng máy thu hoạch và thiết bị chế biến cà phê quy mô nhỏ / B.s.: Lê
Ngọc Khanh, phan Thanh Tịnh, Đoàn Xuân Hoà.... - H. : Nông nghiệp, 2016. - 88tr. ; 21cm
Tóm tắt: giới thiệu kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng máy thu hoạch và thiết bị chế biến cà phê quy
mô nhỏ.
Ký hiệu môn loại: 681.76/K600T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039241
Kho Mượn: MV.057667-57668
Kho lưu động: LD.021362-21363
Trang 5
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NGHỆ THUẬT
1/. 70 năm mỹ thuật Việt Nam (1945 - 2015) / Nguyễn Hải Yến, Trần Khánh Chương, Hoàng Mai
Hoa.... - H. : Mỹ thuật, 2017. - 383tr. : ảnh ; 24cm
ĐTTS ghi: Hội Mỹ thuật Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quát các hoạt động về tổ chức xây dựng Hội, sáng tác, công bố tác
phẩm và các vấn đề khác mà Hội Mỹ thuật Việt Nam đã thực hiện trong 70 năm qua (1945 - 2015)...
Ký hiệu môn loại: 709.597/B112M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010111
2/. ĐẶNG THỊ BÍCH NGÂN. Kiến thức để hiểu tác phẩm mĩ thuật / Đặng Thị Bích Ngân b.s.. - H. : Mỹ
thuật, 2017. - 279tr. ; 24cm
Tóm tắt: Sách đưa ra phương pháp đánh giá tác phẩm mĩ thuật, đặc biệt là các yếu tố mà
người nghệ sĩ luôn dùng để biểu đạt lên hình tượng mà mình sáng tạo trên tác phẩm như: hình dáng,
màu sắc, đường nét, không gian, đậm nhạt, cách sắp xếp bố cục...
Ký hiệu môn loại: 701/K305T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010112
VĂN HỌC & TU TỪ HỌC
1/. ANH CHI. Theo dòng chảy thơ Việt Nam hiện đại : Tiểu luận - Nghiên cứu văn học / Anh Chi. - H. :
Nxb. Hội nhà văn, 2017. - 307tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9221009/TH205D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039260
Kho Mượn: MV.057721-57722
2/. BÍCH NGÂN. Thế giới xô lệch : Tiểu thuyết / Bích Ngân. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2017. - 371tr. ;
21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/TH250G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039253
Kho Mượn: MV.057705-57706
3/. Cánh thư xanh nâng những ước mơ hồng : Những bức thư đoạt giải cuộc thi viết thư quốc tế UPU
lần thứ 45. - H. : Thông tin và truyền thông, 2017. - 225tr. ; 21cm
ĐTTS : Bộ thông tin và truyền thông
Tóm tắt: Tập hợp những lá thư đoạt giải cuộc thi viết thư quốc tế upu lần thứ 45.
Ký hiệu môn loại: 808.86/C107T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039272
Kho Mượn: MV.057741
4/. Chiếc túi đầy ắp những nụ hôn = A pocket full of kisses / Lời: Audrey Penn ; Minh hoạ: Barbara L.
Gibson ; Đỗ Nhật Nam dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 30tr. : Tranh màu ; 25cm. - (Tủ sách Người mẹ tốt)
Ký hiệu môn loại: 813/CH303T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012708-12709
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031043-31044
5/. DƯƠNG KHÂU LUÔNG. Lặng lẽ mùa hoa mạ : Cỏi dằng slì bjoóc mạ : Thơ song ngữ: Tày - Việt /
Dương Khâu Luông. - H. : Văn hoá dân tộc, 2017. - 82tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 859.9221/L116L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039252
Kho Mượn: MV.057744
6/. ĐỖ BẢO CHÂU. Đỗ Bảo Châu tác phẩm chọn lọc / Đỗ Bảo Châu. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2017. 374tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/T101P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039268
Kho Mượn: MV.057699-57700
7/. ĐỖ LAI THÚY. Bờ bên kia của viết : Lý luận phê bình văn học / Đỗ Lai Thúy. - H. : Nxb. Hội nhà
văn, 2017. - 458tr. ; 21cm
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Ký hiệu môn loại: 895.92209/B460B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039259
Kho Mượn: MV.057719-57720
8/. ĐỖ THỊ HIỀN HÒA. Cây thông nhỏ : Tập truyện ngắn / Đỗ Thị Hiền Hòa. - H. : Nxb. Hội nhà văn,
2017. - 323tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/C126T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039262
Kho Mượn: MV.057729-57730
9/. HÀ THỊ CẨM ANH. Tuyển tập văn xuôi Hà Thị Cẩm Anh / Trần Thị Việt Trung b.s., tuyển chọn. Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2016. - 998tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.922134/T527T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039280
Kho Mượn: MV.057687-57688
10/. HAWKINS, PAULA. Cô gái trên tàu : Tiểu thuyết / Paula Hawkins ; Huyền Vũ dịch. - H. : Nxb. Hội
Nhà văn; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2015. - 429tr. ; 21cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The girl on the train
Ký hiệu môn loại: 823.92/C450G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.035404
Kho Mượn: MV.046949-46950, MV.057747
Kho lưu động: LD.004159-4160
11/. HỒNG DIỆU. Hồng Diệu tác phẩm lý luận phê bình văn học chọn lọc / Hồng Diệu. - H. : Nxb. Hội
nhà văn, 2017. - 263tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.922108/T101P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039255
Kho Mượn: MV.057709-57710
12/. KINSELLA, SOPHIE. Em còn nhớ anh? / Sophie Kinsella ; Trần Thị Thanh Hoa dịch. - Tp. Hồ
Chí Minh : Nxb. Văn hoá Sài Gòn ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2010. - 376tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 823/E202C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.005777
Kho Mượn: MV.031455, MV.057746
Kho Mượn: PM.056560-56561
13/. LÂM TIẾN. Tuyển tập những tác phẩm lí luận phê bình văn học dân học thiểu số của nhà văn
Lâm Tiến / Tuyển chọn, b.s.: Nguyễn Đức Hạnh, Lâm Tú Anh. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên,
2016. - 797tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu những công trình nghiên cứu - phê bình văn học và những công trình nghiên
cứu về tác phẩm của tác giả
Ký hiệu môn loại: 895.92209/T527T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039281
Kho Mượn: MV.057689-57690
14/. LÊ HUY QUANG. Thơ Lê Huy Quang / Lê Huy Quang. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2017. - 351tr. ;
21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92214/TH460L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039264
Kho Mượn: MV.057733-57734
15/. LÊ TUẤN LỘC. Ngàn nưa ta ơi : Thơ / Lê Tuấn Lộc. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 127tr. ;
21cmKý hiệu môn loại: 895.922134/NG105N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039278
Kho Mượn: MV.057686
16/. LÊ TUẤN LỘC. Như rừng hoa Tà Phình : Thơ / Lê Tuấn Lộc. - H. : Văn hóa dân tộc, 2017. 102tr. ; 21cm
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Ký hiệu môn loại: 895.92214/NH550R
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039277
17/. MAI VĂN PHẤN. Mai Văn Phấn thơ chọn lọc / Tạ Duy Anh t.ch.. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2017. 499tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9221/TH460C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039266
Kho Mượn: MV.057715-57716
18/. NGÔ THỊ KIM CÚC. Ngô Thị Kim Cúc truyện ngắn chọn lọc / Ngô Thị Kim Cúc. - H. : Nxb. Hội
Nhà văn, 2017. - 255tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.922334/NG450T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039250
Kho Mượn: MV.057693-57694
19/. NGÔ XUÂN HỘI. Đất luôn giấu mặt : Tiểu thuyết / Ngô Xuân Hội. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017.
- 199tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.922334/Đ124L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039251
Kho Mượn: MV.057713-57714
20/. NGUYỄN CHÍ LONG. Dọc dài miền trung : Tuyển tập văn xuôi / Nguyễn Chí Long. - H. : Nxb. Hội
nhà văn, 2017. - 295tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92284/D419D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039282
Kho Mượn: MV.057691-57692
Kho lưu động: LD.021351-21352
21/. NGUYỄN ĐÌNH ẢNH. Nguyễn Đình Ảnh tác phẩm thơ chọn lọc / Nguyễn Đình Ảnh. - H. : Nxb.
Hội nhà văn, 2017. - 499tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.922108/T101P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039257
Kho Mượn: MV.057725-57726
22/. NGUYỄN MINH TUẤN. Lục bát danh ngôn / Nguyễn Minh Tuấn. - Tái bản có bổ sung. - H. : Phụ
nữ, 2017. - 288tr. ; 19cm
Tóm tắt: Gồm những bài thơ lục bát được chuyển tải từ những câu danh ngôn về con người,
sách, nghệ thuật, giáo dục, thiên nhiên, niềm tin, hy vọng... của nhà thơ-kỹ sư thuỷ lợi Nguyễn Minh
Tuấn
Ký hiệu môn loại: 895.92214/L506B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039274
Kho Mượn: MV.057739-57740
Kho lưu động: LD.021392-21393
23/. NGUYỄN TÙNG LINH. Nguyễn Tùng Linh thơ / Nguyễn Tùng Linh. - H. : Nxb. Hội nhà văn,
2017. - 327tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.922134/NG527T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039267
Kho Mượn: MV.057717-57718
24/. Phác noọng dú tin pha quậy : Thơ song ngữ Tày - Việt / Dương Khâu Luông. - H. : Văn hóa dân
tộc, 2016. - 67tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92214/G553E
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039279
25/. PHẠM NGỌC TIẾN. Về thôi nguyên quán : Tập truyện ngắn chọn lọc / Phạm Ngọc Tiến. - H. :
Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 471tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.922334/V205T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039254
Kho Mượn: MV.057707-57708
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26/. PHẠM XUÂN NGUYÊN. Khát vọng thành thực : Tập lý luận phê bình văn học / Phạm Xuân
Nguyên. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2017. - 298tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92209/KH110V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039263
Kho Mượn: MV.057731-57732
27/. Tác phẩm chọn lọc của các nhà văn đã từng công tác ở nhà xuất bản Hội nhà văn / Tạ Duy Anh,
Hồ Sĩ Bình, Đào Bá Đoàn.... - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2017. - 267tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92208/T101P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039271
Kho Mượn: MV.057735-57736
28/. THẠCH QÙY. Thạch Qùy thơ chọn lọc / Thạch Qùy. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2017. - 283tr. ;
21cmKý hiệu môn loại: 895.9221/TH460C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039258
Kho Mượn: MV.057727-57728
29/. THÁI CHÍ THANH. Đá đỏ miền quê yên tĩnh : Tiểu thuyết / Thái Chí Thanh. - H. : Nxb. Hội nhà
văn, 2017. - 431tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.922334/Đ100Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039261
Kho Mượn: MV.057723-57724
30/. TÔ NGỌC THẠCH. Thơ văn Tô Ngọc Thạch / Tô Ngọc Thạch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. 235tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.922108/TH460V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039256
Kho Mượn: MV.057711-57712
31/. TRẦN CHINH VŨ. Trần Chinh Vũ tác phẩm chọn lọc / Trần Chinh Vũ. - H. : Nxb. Hội nhà văn,
2017. - 466tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.922334/TR121C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039269
Kho Mượn: MV.057701-57702
32/. TRẦN QUỐC THỰC. Trần Quốc Thực thơ / Trần Quốc Thực. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2017. 227tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.922134/TR121Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039270
Kho Mượn: MV.057703-57704
33/. TRIỆU KIM VĂN. Tuyển tập Triệu Kim Văn / Tuyển chọn, b.s.: Lê Thị Như Nguyệt. - Thái Nguyên
: Đại học Thái Nguyên, 2017. - 699tr. : Bảng ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.922134/T527T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039283
Kho Mượn: MV.057695-57696
34/. TRUNG TRUNG ĐỈNH. Lời chào quá khứ : Tập truyện ngắn / Trung Trung Đỉnh. - H. : Nxb. Hội
nhà văn, 2017. - 478tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/L462C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039265
Kho Mượn: MV.057697-57698
35/. Từ điển tác gia văn học và sân khấu nước ngoài : Có thêm triết gia quan trọng / Hữu Ngọc (ch.b.),
Hoàng Oanh, Nguyễn Đức Đàn.... - H. : Văn hóa, 1982. - 551tr. ; 27cm
Tóm tắt: Giới thiệu khoảng 2000 tác giả văn học và sân khấu tiêu biểu của các quốc gia trên
thế giới cùng năm sinh, năm mất cũng như cuộc đời, khuynh hướng sáng tác, thể loại sáng tác, tên tác
phẩm
Ký hiệu môn loại: 803/T550Đ
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.001673
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36/. Từ điển văn học : Bộ mới / Ch.b.: Đỗ Đức Hiểu, Nguyễn Huệ Chi, Phùng Văn Tửu, Trần Hữu Tá. H. : Thế giới, 2004. - 2181tr. : ảnh ; 27cm
Tóm tắt: Giới thiệu về các nhà thơ, nhà văn, nhà nghiên cứu lý luận phê bình... cùng các thể
loại thơ, văn xuôi tự sự, trào lưu văn học,.. trên thế giới và trong gần10 thế kỷ của nền văn học viết Việt
Nam được sắp xếp theo vần chữ cái từ A đến Z cùng với hệ thống các bảng tra cứu tác giả theo chữ
Việt, Nga, La tinh, Trung Quốc; bảng tra cứu tác phẩm, thuật ngữ...
Ký hiệu môn loại: 803/T550Đ
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.001670
37/. VĂN NGUYÊN LƯƠNG. Sóng chữ sông quê : Thơ / Văn Nguyên Lương. - H. : Nxb. Hội Nhà văn,
2017. - 92tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92214/S431C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039284
Kho Mượn: MV.057742-57743
Kho lưu động: LD.021353-21354
38/. Về tuyên : Tuyển tập thơ Tuyên Quang / Mai Liễu (ch.b), Trần Mạnh Tiến, Lê Tuấn Lộc.... - H. :
Văn học, 2017. - 628tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.922108/V250T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039275
Kho Mượn: MV.057745
LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ
1/. Biên niên sự kiện tóm tắt về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Đỗ Hoàng Linh b.s..
- H. : Văn hoá Thông tin, 2010. - 535tr. : ảnh ; 21cm. - (Bộ sách Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch
Hồ Chí Minh)
Tóm tắt: Biên niên sự kiện tóm tắt về tiểu sử cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của
Hồ Chí Minh theo trình tự thời gian từ năm 1890 đến năm 1969
Ký hiệu môn loại: 959.704092/B305N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039276
Kho Mượn: MV.050875
Kho Mượn: PM.055417-55418
2/. Danh nhân lịch sử văn hoá Tể tướng - Tiến sĩ Nguyễn Mậu Tài (1616 - 1688): Thân thế - sự nghiệp
/ Nguyễn Thanh Nam (ch.b.), Nguyễn Đức Nhuệ, Hà Mạnh Khoa.... - H. : Hồng Đức, 2017. - 328tr. :
ảnh ; 24cm
ĐTTS ghi: Ban Quản lý tồn tạo di tích lịch sử văn hoá Tể tướng, Tiến sĩ Nguyễn Mậu Tài, Thư
mục: tr. 323-325
Tóm tắt: Bao gồm các bài viết dưới các góc độ khác nhau về danh nhân lịch sử văn hoá
Nguyễn Mậu Tài: Tể tướng, tiến sĩ Nguyễn Mậu Tài - người khai khoa dòng họ Nguyễn Mậu; thân thế
và sự nghiệp của danh nhân lịch sử văn hoá Nguyễn Mậu Tài; lịch sử ghi chép giai đoạn tiến sĩ Nguyễn
Mậu Tài làm tham tụng (tể tướng)...
Ký hiệu môn loại: 959.70272092/D107N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010114
3/. Hà Nội - 30 năm đổi mới, phát triển (1986 - 2016) / Phạm Quang Nghị, Phùng Hữu Phú (ch.b.),
Hoàng Trung Hải.... - H. : Nxb. Hà Nội, 2016. - 687tr. : minh hoạ ; 24cm
ĐTTS ghi: Thành uỷ Hà Nội, Phụ lục ảnh: tr. 647-678. - Thư mục: tr. 679-684
Tóm tắt: Tổng kết, đánh giá các thành tựu to lớn của thủ đô trong suốt 30 năm qua, cụ thể nêu
bật các nội dung về xây dựng Đảng bộ Hà Nội, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc
phòng, mở rộng hợp tác quốc tế, xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch...
Ký hiệu môn loại: 959.731/H100N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010113
Kho Mượn: MV.057748
4/. Vùng đất Nam Bộ. - H.: Chính trị Quốc gia. - 24cm
T.10 : Tiến trình hội nhập khu vực và thế giới. - 2017. - 446tr.
Trang 10
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Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về vùng đất Nam Bộ. Trình bày điều kiện tự nhiên, môi trường
sinh thái tác động đến tiến trình lịch sử và đặc trưng văn hoá của vùng Nam Bộ...
Ký hiệu môn loại: 959.77/V513Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010087
5/. Vùng đất Nam Bộ. - H.: Chính trị Quốc gia. - 24cm
T.1 : Điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái. - 2017. - 347tr.
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về vùng đất Nam Bộ. Trình bày điều kiện tự nhiên, môi trường
sinh thái tác động đến tiến trình lịch sử và đặc trưng văn hoá của vùng Nam Bộ...
Ký hiệu môn loại: 959.77/V513Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010115
6/. Vùng đất Nam Bộ. - H.: Chính trị Quốc gia. - 24cm
T.3 : Từ thế kỷ VII đến thế kỷ XVI. - 2017. - 594tr.
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về vùng đất Nam Bộ. Trình bày điều kiện tự nhiên, môi trường
sinh thái tác động đến tiến trình lịch sử và đặc trưng văn hoá của vùng Nam Bộ...
Ký hiệu môn loại: 959.77/V513Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010117
7/. Vùng đất Nam Bộ. - H.: Chính trị Quốc gia. - 24cm
T.4 : Từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX. - 2017. - 430tr.
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về vùng đất Nam Bộ. Trình bày điều kiện tự nhiên, môi trường
sinh thái tác động đến tiến trình lịch sử và đặc trưng văn hoá của vùng Nam Bộ...
Ký hiệu môn loại: 959.77/V513Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010118
8/. Vùng đất Nam Bộ. - H.: Chính trị Quốc gia. - 24cm
T.5 : Từ năm 1859 đến năm 1945. - 2017. - 554tr.
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về vùng đất Nam Bộ. Trình bày điều kiện tự nhiên, môi trường
sinh thái tác động đến tiến trình lịch sử và đặc trưng văn hoá của vùng Nam Bộ...
Ký hiệu môn loại: 959.77/V513Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010119
9/. Vùng đất Nam Bộ. - H.: Chính trị Quốc gia. - 24cm
T.6 : Từ năm 1945 đến năm 2010. - 2017. - 387tr.
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về vùng đất Nam Bộ. Trình bày điều kiện tự nhiên, môi trường
sinh thái tác động đến tiến trình lịch sử và đặc trưng văn hoá của vùng Nam Bộ...
Ký hiệu môn loại: 959.77/V513Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010120
10/. Vùng đất Nam Bộ. - H.: Chính trị Quốc gia. - 24cm
T.7 : Đặc trưng tín ngưỡng, tôn giáo và sinh hoạt văn hóa. - 2017. - 551tr.
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về vùng đất Nam Bộ. Trình bày điều kiện tự nhiên, môi trường
sinh thái tác động đến tiến trình lịch sử và đặc trưng văn hoá của vùng Nam Bộ...
Ký hiệu môn loại: 959.77/V513Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010121
11/. Vùng đất Nam Bộ. - H.: Chính trị Quốc gia. - 24cm
T.8 : Thiết chế quản lý xã hội. - 2017. - 591tr.
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về vùng đất Nam Bộ. Trình bày điều kiện tự nhiên, môi trường
sinh thái tác động đến tiến trình lịch sử và đặc trưng văn hoá của vùng Nam Bộ...
Ký hiệu môn loại: 959.77/V513Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010122
12/. Vùng đất Nam Bộ. - H.: Chính trị Quốc gia. - 24cm
T.9 : Tộc người và quan hệ tộc người. - 2017. - 366tr.
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về vùng đất Nam Bộ. Trình bày điều kiện tự nhiên, môi trường
sinh thái tác động đến tiến trình lịch sử và đặc trưng văn hoá của vùng Nam Bộ...
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Tóm tắt: Phân tích bản chất, nội hàm và biện chứng của mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ
và
chủ
động,
tíchĐọc:
cực hội
nhập quốc tế; quá trình nhận thức và thực trạng xử lý mối quan hệ giữa
VV.010123
Số ĐKCB: Kho
độc lập, tự chủ và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế ở Việt Nam trong hơn 30 năm đổi mới; dự
13/. báo
Tầmtình
vóc,
giá những
trị lịchvấn
sử và
nghĩa
thờihướng
đại của
Cách
mạng
tháng
Nga /hệ
B.s.:
hình,
đề ýđặt
ra, định
chính
sách
để xử
lý tốtMười
mối quan
giữaNguyễn
độc lập,Bá
Dương
(ch.b.),
Trần
Đăng
Bộ,
Bùi
Quang
Cường....
H.
:
Chính
trị
Quốc
gia,
2017.
520tr.
;
24cm
tự chủ và chủ động, Ký hiệu môn loại: 959.77/V513Đ
ĐTTS ghi: Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự, Thư mục: tr. 506-511
Tóm tắt: Khái quát vấn đề hiện thực hoá lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. Tìm hiểu về Cách mạng
tháng Mười Nga với sự nghiệp đấu tranh giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc và giải phóng con
người; xây dựng chế độ kinh tế mới từ thực tiễn cách mạng tháng Mười Nga; vấn đề bảo vệ Tổ quốc xã
hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa và xây dựng Đảng Cộng sản cầm quyền
Ký hiệu môn loại: 947.0841/T120V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010085
14/. VŨ MINH GIANG. Vùng đất Nam Bộ. - H.: Chính trị Quốc gia. - 24cm
T.2 : Từ cội nguồn đến thế kỷ VII. - 2017. - 295tr.
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về vùng đất Nam Bộ. Trình bày điều kiện tự nhiên, môi trường
sinh thái tác động đến tiến trình lịch sử và đặc trưng văn hoá của vùng Nam Bộ...
Ký hiệu môn loại: 959.77/V513Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010116
ĐỊA LÝ VÀ DU HÀNH
1/. ROBERT, PAUL. Từ điển tên riêng thế giới / Ch.b.: Paul Robert, Nguyễn Trọng Định ; Phan Ngọc
h.đ. ; Biên dịch: Lê Huy Thước..... - H. : Văn hóa Thông tin, 2000. - 1734tr. ; 27cm
Biên dịch theo bản tiếng Pháp: Dictionnaire universel des noms propres
Tóm tắt: Từ điển văn hoá thế giới xếp theo thứ tự chữ cái. Phân tích các danh từ riêng của toàn
thế giới, giới thiệu phương pháp phân tích khoa học; những tư liệu và thông tin về lịch sử, địa lý, nghệ
thuật, văn chương, khoa học và kỹ thuật cùng nhiều tranh ảnh, hình màu, bản đồ...
Ký hiệu môn loại: 910.3/T550Đ
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.001674
CHÍNH TRỊ
1/. ĐÀM ĐỨC VƯỢNG. Những dấu ấn lịch sử về Hồ Chí Minh và Đảng do Người sáng lập / Đàm Đức
Vượng. - Tái bản có bổ sung, chỉnh sửa. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2016. - 340tr. ; 24cm
Tóm tắt: Trình bày có hệ thống về quá trình hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng
lập và rèn luyện Đảng ta; các tổ chức tiền thân của Đảng; hội nghị thành lập Đảng và toàn bộ quá trình
hoạt động của Đảng qua 11 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc
Ký hiệu môn loại: 324.2597075/NH556D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010101
2/. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp / Phạm Minh Chính, Trần Tuấn Anh,
Nguyễn Xuân Thắng... ; Lê Mậu Lâm tuyển chọn, b.s.. - H. : Công thương, 2017. - 260tr. ; 19cm
Đầu bìa sách ghi: Bộ Công Thương
Tóm tắt: Tìm hiểu nội dung các văn kiện Đại hội XII của Đảng. Trao đổi những bài học kinh
nghiệm trong quán triệt, vận dụng và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng tổ chức Đảng
trong doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh, hoàn thành các mục tiêu Đại hội Đảng các cấp đề ra
Ký hiệu môn loại: 324.2597075/Đ452M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039223
Kho Mượn: MV.057641-57642
Kho lưu động: LD.021367
3/. Giữ vững độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế : Sách chuyên khảo / Vũ Văn Hiền, Nguyễn Văn
Huyên, Lê Hữu Nghĩa... ; B.s.: Vũ Văn Hiền (ch.b.).... - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 550tr. ; 24cm
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tích cực hội nhập quốc tế đối với nước ta trong thời gian tới
Ký hiệu môn loại: 327.17597/GI-550V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010088
4/. Hỏi - Đáp về biển, đảo : Dành cho tuổi trẻ Việt Nam / B.s., Phạm Văn Linh, Nguyễn Duy Chiến,
Nguyễn Chu Hồi, Vũ Ngọc Minh.... - H. : Thông tin và truyền thông, 2017. - 258tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Ban tuyên Giáo Trung ương
Tóm tắt: Giới thiệu vị trí, vai trò của biển Đông. Đặc điểm vùng biển và hai quần đảo Hoàng Sa,
Trường Sa. Khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa. Chiến lược biển Việt
Nam đến năm 2020 và nhiệm vụ giáo dục, tuyên truyền về biển đảo
Ký hiệu môn loại: 320.1209597/H428Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039231
Kho Mượn: MV.057614-57615
5/. KAPLAN, ROBERT D.. Vạc dầu châu Á: Biển Đông và hồi kết của một Thái Bình Dương ổn định :
Sách tham khảo nội bộ / Robert D. Kaplan ; Dịch: Ngọc Ánh... ; H.đ.: Nguyễn Đức Thành, Phạm
Nguyên Trường. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 360tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cung cấp nhiều thông tin về lịch sử, con người, xã hội, chính trị... của các nước xung
quanh Biển Đông. Khảo sát, phân tích thực trạng cũng như đưa ra dự đoán về hướng vận động của các
tranh chấp, cùng sự khác biệt rõ rệt trong cách tiếp cận cũng như cách ứng xử trong vấn đề Biển Đông
của Việt Nam và các bên liên quan
Ký hiệu môn loại: 327.59/V101D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039233
6/. Kỷ yếu Hoàng Sa / B.s.: Đặng Công Ngữ (ch.b.), Nguyễn Duy Nhất, Nguyễn Mính.... - H. : Thông
tin và Truyền thông, 2016. - 361tr. : ảnh ; 24cm
ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Uỷ ban nhân dân huyện Hoàng Sa, Phụ lục:
tr. 195-258
Tóm tắt: Quá trình xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa. Công
tác quản lý nhà nước đối với quần đảo Hoàng Sa. Huyện đảo Hoàng Sa và những nhân chứng lịch sử.
Những cảm nghĩ của người Đà Nẵng về Hoàng Sa
Ký hiệu môn loại: 320.1509597/K600Y
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010099
Kho Mượn: MV.057634
7/. LÊ MẬU HÃN. Sức mạnh dân tộc của cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh /
Lê Mậu Hãn. - Xuất bản lần thứ 3. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 364tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày một cách khái quát những vấn đề cơ bản của sức mạnh dân tộc Việt Nam
dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh. Nghiên cứu lí luận giải phóng dân tộc của Người.
Ký hiệu môn loại: 323.1597/S552M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039161, VN.039235
Kho Mượn: MV.057632
8/. NGÔ ĐĂNG TRI. Tiến trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2016) / Ngô Đăng Tri. - H. :
Thông tin và Truyền thông, 2016. - 485tr. : ảnh chân dung ; 24cm
Phụ lục: tr. 399-476. - Thư mục: tr. 477-481
Tóm tắt: Khái quát tiến trình lịch sử đấu tranh cách mạng và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng
sản Việt Nam qua các thời kì: Lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); xây dựng chế độ
dân chủ nhân dân và kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954); xây dựng chủ nghĩa xã hội ở
miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975); xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kì
đầu cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội (1975-1986); lãnh đạo công cuộc đổi mới đưa đất nước ra khỏi
khủng hoảng kinh tế (1986-1996); lãnh đạo đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất
nước và hội nhập quốc tế (1996-2016) cùng những bài học kinh nghiệm qua những chặng đường lịch
sử Ký hiệu môn loại: 324.259707509/T305T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010100
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9/. NGUYỄN CHU HỒI. An ninh môi trường và hoà bình ở Biển Đông : Tuyên truyền việc thực hiện
mục tiêu thiên niên kỷ trong lĩnh vực biển / Nguyễn Chu Hồi (ch.b.), Vũ Hải Đăng. - H. : Thông tin và
Truyền thông, 2016. - 251tr. ; 21cm
Thư mục cuối chính văn
Tóm tắt: Giới thiệu về Biển Đông và các lợi ích căn bản, những căng thẳng về chủ quyền, an
ninh môi trường và giải pháp nhằm bảo đảm anh ninh môi trường vì một Biển Đông "xanh"
Tóm tắt: Trình bày phương thức giải quyết tranh chấp theo các quy định của luật pháp
quốc
tế. VấnKho
đề biển
và các loại tranh chấp ở biển Đông. Vụ Philippines kiện Trung Quốc
Đọc:Đông
VN.039220
Số
ĐKCB:
về biển Đông, Ký hiệu môn loại: 327.170916472/A105N
10/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Vững bước trên con đường đổi mới / Nguyễn Phú Trọng. - H.: Chính trị
Quốc gia. - 24cm
T.1 : 2011 - 2014. - 2017. - 824tr.
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, bài phát biểu, bài nói, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng về những vấn đề như: Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN, xây
dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết
của toàn dân tộc, hội nhập và hợp tác quốc tế, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công
bằng, văn minh...
Ký hiệu môn loại: 320.9597/V556B
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.001675
11/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Vững bước trên con đường đổi mới / Nguyễn Phú Trọng. - H.: Chính trị
Quốc gia. - 24cm
T.2 : 2015 - 2017. - 2017. - 676tr.
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, bài phát biểu, bài nói, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng về những vấn đề như: Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN, xây
dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết
của toàn dân tộc, hội nhập và hợp tác quốc tế, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công
bằng, văn minh...
Ký hiệu môn loại: 320.9597/V556B
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.001667
12/. Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào : Kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Lào (05/9/1962 - 05/9/2017). - H. : Thông tấn, 2017. - 278tr. : ảnh ; 25cm
Tóm tắt: Trình bày những nét chính yếu quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam - Lào từ năm
1930-2017. Nêu bật vai trò của các lãnh tụ hai Đảng, hai Nhà nước; những hy sinh cao cả của nhiều
thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân hai nước trong suốt quá trình đấu
tranh cách mạng cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Ký hiệu môn loại: 327.5970594/QU105H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010091
13/. Tính trước nguy cơ suy ngẫm sau 20 năm Đảng cộng sản Liên Xô mất Đảng : Sách tham khảo
nội bộ / Lý Thận Minh, Trần Chi Hoa ch.b. ; Dịch: Hoàng Tuấn... ; Nguyễn Vinh Quang h.đ.. - H. :
Chính trị Quốc gia, 2017. - 855tr. ; 24cm
Tóm tắt: cuốn sách đi sâu phân tích một cách khoa học, logic những nhóm nguyên nhân chính
dẫn đến sự suy yếu trong lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Liên Xô, những điều rút ra từ việc
nghiên cứu bài học mất Đảng của Đảng Cộng sản Liên Xô cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận
và thực tiễn đối với các đảng cộng sản đang nắm quyền.
Ký hiệu môn loại: 324.247075/T312T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010098
Kho Mượn: MV.057627
14/. TRẦN CÔNG TRỤC. Philippines kiện Trung Quốc về tranh chấp Biển Đông : Các sự kiện và
phân tích pháp lý / B.s.: Trần Công Trục (ch.b.), Hoàng VIệt, Phùng Anh Tuấn. - H. : Thông tin và
Truyền thông, 2016. - 346tr. : 8tr. ảnh màu : minh hoạ ; 21cm
Phụ lục: tr. 185-346
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quá trình ra phán quyết cuối cùng của Toà trọng tài. Tình hình biển Đông hậu phán quyết cùng một số
bài nghiên cứu về tình hình biển Đông trước và sau phán quyết của Toà trọng tài
Tóm tắt: Gồm 50 bài viết đề cập đến cách mạng Việt Nam và công cuộc đổi mới, về thời
đại ĐKCB:
chúng ta Kho
và sức
sống
của chủ nghĩa Mác - Lênin, về tư tưởng Hồ Chí Minh và một số vấn đề lý
Đọc:
VN.039219
Số
luận, thực tiễn của công cuộc đổi mới ở Việt Nam, đồng thời phê phán các quan điểm sai trái, thù
15/. TRƯƠNG
MINH
Phòng,
chống "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" về tư tưởng trong cán bộ,
địch, bảo Ký
hiệuTUẤN.
môn loại:
320.15/PH309-I
đảng viên hiện nay : Sách chuyên khảo / Trương Minh Tuấn ch.b.. - H. : Thông tin và Truyền thông,
2016. - 108tr. ; 21cm
Phụ lục: tr. 105-126. - Thư mục: tr. 127-128
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong tư tưởng.
Thực trạng, nguyên nhân và một số giải pháp phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" về tư tưởng
trong một bộ phận cán bộ, Đảng viên hiện nay
Ký hiệu môn loại: 324.2597075/PH431C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039221
Kho Mượn: MV.057637-57638
Kho lưu động: LD.021364-21365
16/. Xây dựng Đảng trong điều kiện hội nhập quốc tế : Thách thức, kinh nghiệm của Đảng Cộng sản
Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc / Phạm Minh Chính, Lưu Kỳ Bảo, Vũ Văn Hiền.... - H. : Chính
trị Quốc gia, 2017. - 232tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương
Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận về những thách thức mà Đảng Cộng sản Việt Nam và
Đảng Cộng sản Trung Quốc đang gặp phải trong vấn đề xây dựng Đảng trong điều kiện hội nhập quốc
tế. Giới thiệu những kết quả quan trọng đã đạt được trong quá trình xây dựng Đảng tại Việt Nam cũng
như tại Trung Quốc hiện nay
Ký hiệu môn loại: 324.2597075/X126D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038636, VN.039230
Kho Mượn: MV.056582
17/. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp Cơ sở lý luận và thực tiễn / B.s.: Phan Trung Lý, Đặng Xuân Phương (ch.b.), Phan Xuân Sơn.... - H. :
Chính trị Quốc gia, 2017. - 446tr. ; 24cm
Thư mục: tr. 430-441
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về xây dựng và hoàn thiện cơ chế nhân dân thực hiện quyền
lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp. Phân tích thực trạng và đề xuất một số phương hướng, giải pháp
nhằm hoàn thiện cơ chế nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp
Ký hiệu môn loại: 320.1/X126D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010089
18/. Ý Đảng quyện lòng dân / Hồng Thanh, Huy Thắng, Văn Nghiệp Chúc.... - H. : Chính trị Quốc gia,
2017. - 484tr. ; 24cm
ĐTTS ghi: Báo Nhân dân
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của các phóng viên phản ánh các hoạt động, chỉ đạo của đồng
chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về những vấn đề như: nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị
các cấp, xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân; chăm lo phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời
sống của nhân dân; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng
yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc...
Ký hiệu môn loại: 324.25970750092/Y600Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010094
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CÁC HỆ THỐNG LIÊN QUAN
1/. LÊ HỮU NGHĨA. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với công cuộc đổi mới của Việt
Nam / Lê Hữu Nghĩa. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 883tr. ; 24cm
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vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng
Ký hiệu môn loại: 335.434/CH500N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010086
Kho Tra Cứu: TC.001668
KINH TẾ
1/. Các loài động vật quý hiếm ưu tiên bảo vệ ở Việt Nam / Đồng Thanh Hải (ch.b.), Vũ Tiến Thịnh,
Nguyễn Đắc Mạnh.... - H. : Nông nghiệp, 2016. - 192tr. ; 27cm
Tóm tắt: Cuốn sách là tài liệu cập nhật kết quả nghiên cứu các loài động vật rừng được ưu tiên
bảo vệ ở Việt Nam, về các lĩnh vực: phân loại, đặc điểm sinh vật học, phân bố và thực trạng bảo tồn.
Ký hiệu môn loại: 333.954216/C101L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010092
Kho Mượn: MV.057623-57624
Kho lưu động: LD.021339-21340
2/. Doanh nghiệp Việt Nam 15 năm đầu thế kỷ XXI (2000 - 2015). - H. : Thống kê, 2017. - 971tr. :
bảng, biểu đồ ; 30cm
ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê
Tóm tắt: Tổng quan về sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2000 - 2015; số liệu
tổng hợp kết quả hoạt động sản suất kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam cùng những khái
niệm và phần giải thích chung
Ký hiệu môn loại: 338.70727/D408N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010090
Kho Mượn: MV.057631
Kho Tra Cứu: TC.001666
3/. Những hợp tác xã kiểu mới điển hình giai đoạn 2014 - 2016 / Nguyễn Thiện Nhân ch.b. ; B.s.:
Trương Thị Ngọc Ánh.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 403tr. : hình vẽ, ảnh màu ; 24cm
ĐTTS ghi: Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam,
Phụ lục: tr. 329-399
Tóm tắt: Bao gồm những bài viết về chủ đề: Hợp tác xã kiểu mới - chủ trương, chính sách và xu
hướng phát triển; giới thiệu những hợp tác xã kiểu mới điển hình giai đoạn 2014 - 2016
Ký hiệu môn loại: 334.0959709051/NH556H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010104
Kho Mượn: MV.057628-57629
4/. Bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn Việt Nam / Lê Huy Bá (ch.b.), Thái Vũ Bình, Võ Đình
Long.... - H.: Nông nghiệp. - 27cm
T.1 : Những vấn đề cơ bản về môi trường nông nghiệp, nông thôn Việt Nam. - 2016. - 264tr.
Tóm tắt: Bộ sách được cấu trúc gồm 2 tập đề cập nhiều vấn đề từ ảnh hưởng của nhiều tác
nhân lên môi trường nông nghiệp và nông thôn Việt Nam như thoái hóa đất trồng do phèn hóa, mặn
hóa, sa mạc hóa...
Ký hiệu môn loại: 333.709597/B108V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010093
Kho Mượn: MV.057621-57622
Kho lưu động: LD.021343-21344
PHÁP LUẬT
1/. Hoạt động xúc tiến thương mại - những điều cần biết. - H. : Công thương, 2016. - 174tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Bộ Công Thương
Tóm tắt: Gồm 85 câu hỏi và trả lời ngắn gọn về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên
tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính
Ký hiệu môn loại: 343.59708/H411Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039222
Kho Mượn: MV.057639-57640
Kho lưu động: LD.021366
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2/. Kỹ năng nghiệp vụ hội thẩm - Dùng trong xét xử các vụ án hình sự / Vũ Hoài Nam (ch.b.), Nguyễn
Thị Mai, Trần Huy Đức, Lê Ngọc Thạnh.. - H. : Tư pháp, 2017. - 300tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày vị trí, vai trò, quyền hạn của hội thẩm và những vấn đề cơ bản cần quan tâm
khi xét xử các vụ án hình sự. Phân tích kỹ năng nghiên cứu hồ sơ và kỹ năng tham gia xét xử tại phiên
toà của hội thẩm khi tham gia xét xử các vụ án hình sự. Kỹ năng tham gia xét xử các loại tội phạm cụ
thể như: tội xâm phạm an ninh quốc gia; xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con
người; các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ công dân...
Ký hiệu môn loại: 347.59707/K600N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039226
Kho Mượn: MV.057647-57648
Kho lưu động: LD.021371-21372
3/. NGUYỄN VĂN HUY. Thừa kế trong pháp luật dân sự Việt Nam / Nguyễn Văn Huy. - H. : Tư pháp,
2017. - 256tr. ; 21cm
Tóm tắt: Bao gồm 101 câu hỏi và giải đáp một cách cụ thể về các qui định của pháp luật thừa
kế, các tình huống hay gặp phải trong thực tiễn. Giới thiệu các quy định của pháp luật về thừa kế trong
giai đoạn hiện nay
Ký hiệu môn loại: 346.59705/TH551K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039225
Kho Mượn: MV.057645-57646
Kho lưu động: LD.021369-21370
4/. Những điều cần biết về sản xuất, kinh doanh và sử dụng hoá chất trong ngành công nghiệp. - H. :
Công thương, 2016. - 186tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Bộ Công Thương, Phụ lục: tr. 111-184
Tóm tắt: Gồm 92 câu hỏi và trả lời cập nhật theo các văn bản pháp luật về sản xuất, kinh
doanh và sử dụng hoá chất trong ngành công nghiệp
Ký hiệu môn loại: 343.597078661/NH556Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039224
Kho Mượn: MV.057643-57644
Kho lưu động: LD.021368
5/. Thực hiện quyền hành pháp của Chính phủ theo Hiến pháp năm 2013 : Sách chuyên khảo /
Nguyễn Văn Hiển, Dương Bạch Long, Nguyễn Đăng Dung.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 200tr. ;
24cm
ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Viện Khoa học pháp lý, Thư mục: tr. 190-194
Tóm tắt: Làm rõ quyền hành pháp và thực hiện quyền hành pháp của Chính phủ trong nhà
nước pháp quyền, quyền hành pháp và thực hiện quyền hành pháp của Chính phủ theo hiến pháp năm
2013 và một số đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao vị trí, vai trò của chính phủ trong việc thực hiện
quyền hành pháp
Ký hiệu môn loại: 342.59706/TH552H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039227
6/. TRẦN VIỆT HOA. Bảo vật Quốc gia: Tập sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời nước Việt
Nam Dân chủ Cộng hoà 1945 - 1946 / B.s.: Trần Việt Hoa, Nguyễn Minh Sơn, Vũ Thị Kim Hoa. - H. :
Chính trị Quốc gia, 2017. - 243tr. : ảnh ; 29cm
ĐTTS ghi: Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, Phụ lục: tr.
209-232Tóm tắt: Tập hợp 117 Sắc lệnh Chủ tịch Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
năm 1945 - 1946, thể hiện chính sách, biện pháp của Chính phủ Lâm thời nhằm củng cố và xây dựng
chính quyền, kinh tế, văn hoá, tổ chức Nhà nước... ngay sau khi Chính phủ ra mắt quốc dân đồng bào
Ký hiệu môn loại: 349.597/B108V
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.001672
HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ QUÂN SỰ
1/. Sửa đổi lối làm việc - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp quốc gia /
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Nguyễn Xuân Thắng, Mai Văn Chính, Tạ Ngọc Tấn.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 623tr. ; 24cm
ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ban Tổ chức trung ương. Ban Tuyên giáo
Trung ương
Tóm tắt: Các bài viết tập trung làm sáng tỏ những vấn đề về hoàn cảnh ra đời, nội dung cơ bản
của tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, khẳng định những giá trị lý luận, thực tiễn và sức lan toả của tác
phẩm trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của
đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay
Ký hiệu môn loại: 352.6/S551Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.009996
Kho Tra Cứu: TC.001676
2/. TRẦN NHÂM. Nghệ thuật biết thắng từng bước / Trần Nhâm. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. 279tr. ; 21cm
Tóm tắt: Luận giải và làm sáng rõ cơ sở phương pháp luận của đường lối và phương pháp cách
mạng của Đảng ta trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến tranh, đặc biệt là trong cuộc kháng chiến chống Mỹ
cứu nước
Ký hiệu môn loại: 355.42/NGH250T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038903, VN.039228
Kho Mượn: MV.057123-57124, MV.057636
Kho lưu động: LD.020703-20704
CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI
1/. BÙI HỮU HẠNH. Tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong lĩnh vực thông
tin và truyền thông / Bùi Hữu Hạnh. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2016. - 426tr. ; 21cm
Phụ lục: tr. 352-417. - Thư mục: tr. 418
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng cháy
chữa cháy, các quy định về chế độ bảo vệ cá nhân, vệ sinh lao động, chăm sóc sức khoẻ đối với cán
bộ công nhân viên trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao
động cho một số nghề, công việc cũng như việc sơ cấp cứu tại nơi làm việc. Kiến thức cơ bản về phòng
cháy và an toàn trong phòng chống cháy nổ và các biện pháp phòng, chữa cháy, kỹ năng thoát hiểm
cần thiết
Ký hiệu môn loại: 363.119621382/T527T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038113, VN.039232
Kho Mượn: MV.057616-57617
2/. BYMAN, DANIEL. Al Qaeda, Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và phong trào thánh chiến toàn cầu :
Những điều cần biết : Sách tham khảo / Daniel Byman ; Biên dịch, h.đ.: Trọng Minh.... - H. : Chính trị
Quốc gia, 2017. - 479tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cung cấp cho bạn đọc cái nhìn sâu sắc và toàn diện về tổ chức Al Qaeda, Nhà nước
Hồi giáo tự xưng (IS) và phong trào thánh chiến toàn cầu: Lịch sử ra đời; những kế hoạch và các vụ tấn
công chính; chiến lược và chiến thuật; tư tưởng và ảnh hưởng; tổ chức và tuyển dụng; bạn và thù; bên
ngoài tổ chức nòng cốt của Al Qaeda; hoạt động chống khủng bố
Ký hiệu môn loại: 363.3250956/A103Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038905, VN.039229
3/. NGUYỄN MINH KHƯƠNG. Các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhà cao
tầng / Nguyễn Minh Khương. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2016. - 181tr. ; 21cm
Phụ lục: tr. 149-182. - Thư mục cuối chính văn
Tóm tắt: Khái quát về nhà cao tầng, đặc điểm nguy hiểm cháy nổ và những vấn đề đặt ra. Các
hệ thống, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đám cháy nhà và phương pháp, biện pháp phòng
cháy, chữa cháy nhà ở cao tầng
Ký hiệu môn loại: 363.377/C101B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039217
4/. Tư tưởng Hồ Chí Minh về trường học lớn thanh niên xung phong. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. 743tr. ; 24cm
ĐTTS ghi: Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam
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Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn các bài tham luận tại hội thảo "Tư tưởng Hồ Chí Minh về trường
học lớn thanh niên xung phong". Phân tích những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong chủ trương
sáng lập trường học lớn Thanh niên xung phong, về lịch sử hào hùng, vẻ vang cùng những hồi ức về
một thời lửa đạn chiến tranh của lực lượng thanh niên xung phong...
Tóm tắt: Cung cấp cho bạn đọc các kiến thức cơ bản về tình hình an ninh an toàn thông
tin
tại
Việt
thế VV.010105
giới, những nguy cơ, vi phạm, cuộc tấn công nhằm vào người dùng nhằm
Khovà
Đọc:
Số ĐKCB: Nam
vào các cơ Ký
hiệu
mônMV.057630
loại: 369.09597/T550T
Kho
Mượn:
GIÁO DỤC
1/. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam
hiện nay : Sách chuyên khảo / Phạm Ngọc Anh, Trương Văn Bắc, Bùi Hồng Cẩn... ; Lý Việt Quang
ch.b.. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 303tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thư mục: tr. 291-300
Tóm tắt: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục - những nội dung cơ bản; vấn đề đổi mới
giáo dục Việt Nam hiện nay và yêu cầu phải vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục
Ký hiệu môn loại: 370.9597/T550T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039234
PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HÓA DÂN GIAN
1/. Một số loại hình nghệ thuật dân gian dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc / Nguyễn Hằng Phương,
Phạm Văn Vũ (ch.b.), Đặng Duy Thắng.... - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên. - 699tr ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề khái quát về miền núi phía Bắc và một số loại hình nghệ
thuật dân gian dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 398.8095971/M458S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039218
Kho Mượn: MV.057625-57626
TIN HỌC, THÔNG TIN VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT
1/. CHÂU UÝ HOA. Truyền thông số và chuyển đổi mô hình xuất bản : Sách tham khảo / Châu Uý
Hoa ; Thanh Huyền dịch ; Thuý Lan h.đ.. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 670tr. : bảng ; 24cm
Thư mục: tr. 653-670
Tóm tắt: Khái quát về tiến bộ kỹ thuật và sự phát triển của ngành xuất bản. Tìm hiểu những
thay đổi trong truyền thông số và phương thức đọc, truyền thông số với ấn phẩm truyền thống, xuất
bản số và quy trình xuất bản, truyền thông số và quản lý xuất bản, xuất bản số và mô hình kinh doanh,
truyền thông số với vấn đề bảo hộ bản quyền...
Ký hiệu môn loại: 070.5/TR527T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010083
Kho Mượn: MV.057613
2/. Nhà khoa học trẻ: Cuộc sống của một phi hành gia = Life of an astronaut : Sách song ngữ Anh Việt : Truyện tranh khoa học dành cho trẻ em / Loo Kok Hoo, Leong Sheng Ying, Tan Bee Lim... ;
Nguyễn Việt Linh dịch. - H. : Giáo dục, 2017. - 268tr. ; 27cm. - (13 - 14 tuổi; T.1)
Tóm tắt: Giới thiệu cho các bạn nhỏ những câu chuyện hữu ích về khoa học và xu hướng công
nghệ cập nhật
Ký hiệu môn loại: 001/NH100K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012710-12711
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.030276-30277
TIN HỌC, TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG
1/. HOÀNG THANH NAM. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền phòng, ngừa chống vi phạm
trên mạng internet : Sách kèm ebook / Hoàng Thanh Nam ; Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Quốc Toàn. H. : Thông tin tuyên truyền, 2016. - 291tr. ; 21cm
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quan, tổ chức, những hoạt động chống phá Nhà nước, những hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên
mạng.
Ký hiệu môn loại: 005.8/T116C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038106, VN.039215
Kho Mượn: MV.055447-55448, MV.057620
Kho lưu động: LD.018164-18165
2/. NGUYỄN TUẤN ANH. Tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức về công tác đảm bảo an
toàn thông tin mạng : Sách kèm ebook / Nguyễn Tuấn Anh, Hoàng Thanh Nam, Nguyễn Quốc Toàn. H. : Thông tin và Truyền thông, 2017. - 293tr. ; 21cm
Phụ lục: tr. 273-288. - Thư mục: tr. 289-293
Tóm tắt: Tổng quan tình hình an toàn thông tin. Một số quy định về an toàn thông tin. Nguy cơ
gây mất an toàn thông tin mạng. Giải pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng
Ký hiệu môn loại: 005.8/T527T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039214
Kho Mượn: MV.057618-57619
TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC
1/. TRẦN ĐỨC THẢO. Trần Đức Thảo tuyển tập / Trần Đức Thảo. - H.: Chính trị Quốc gia. - 24cm
T.1 : 1946 - 1956. - 2017. - 839tr.
Tóm tắt: Giới thiệu 36 công trình nghiên cứu của triết gia Trần Đức Thảo, nội dung liên quan
đến chủ đề lịch sử triết học như: triết học Hegel, triết học của chủ nghĩa Marx, triết học hiện sinh, hiện
tượng học, mối quan hệ giữa hiện tượng học và chủ nghĩa duy vật biện chứng
Ký hiệu môn loại: 181/TR121Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010084
2/. Từ điển triết học. - H. : Nxb. Tiến Bộ, 1986. - 720tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giải thích các vấn đề cơ bản nhất của cả hai trường phái triết học: Duy vật và duy tâm
Ký hiệu môn loại: 103/T550Đ
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.001671
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