Hãy trở thành nhà lãnh đạo biết
truyền động lực
Tác giả: Leroy Eims ; Nguyễn Thị
Nhiên dịch
Nhà xuất bản: Tài chính, 2018
Số trang: 274tr.
Nội dung:
Tạo động lực làm việc cho nhân viên là
một vai trò quan trọng của người lãnh
đạo. Có thể nói đây là vai trò chính, bởi
vì một nhân viên thiếu động lực thúc
đẩy sẽ luôn làm việc kém hiệu quả. Bạn
đọc sẽ được tiếp xúc với những bài tập
rèn luyện và thực hành để có thể ứng
dụng những điều đã đúc rút trong cuốn
sách vào công việc lãnh đạo hay cuộc
sống hàng ngày. Hiệu quả đem lại chắc
chắn vượt qua cả mong đợi của chính
bạn.
Chỉ số phân loại 658.4 \ H112T
Kí hiệu kho Đọc : 658.4 \ H112T
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng
giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.

Sức khỏe, tâm tính người cao tuổi
Tác giả: Nguyễn Văn Hấn
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội, 2018
Số trang: 176tr.
Nội dung:
Cuốn sách giới thiệu những biểu hiện ở
người cao tuổi và bảo vệ sức khoẻ,
chống lão hoá; cũng như tính tình, tâm
lý và suy nghĩ của người cao tuổi
Chỉ số phân loại: 613.0438 \ S552K
Kí hiệu kho Đọc: 613 \ S552K
Kí hiệu kho Mượn: 613 \ S552K
Kí hiệu kho Mượn: 613 \ S552K
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng
giới thiệu cuốn sách với bạn đọc

Những ngã rẽ nghề nghiệp
Tác giả: Jeffrey J. Selingo ; Nguyễn
Huyền dịch
Nhà xuất bản: Lao động, 2018
Số trang: 412tr.
Nội dung:
Selingo mang đến một tấm bản đồ quan
trọng để định vị thế giới của giáo dục
bậc cao trong tương lai. Đây là một cẩm
nang hướng dẫn cần thiết để hiểu được
điều mình nên kỳ vọng từ trường đại
học và làm thế nào để chuẩn bị cho một
công việc hiệu quả sau khi tốt nghiệp.
Ngôn ngữ rõ ràng, dễ hiểu của cuốn
sách càng làm tăng thêm giá trị của nó
Chỉ số phân loại: 378.19422 \ NH556N
Kí hiệu kho Đọc: 378.1 \ NH556N
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng
giới thiệu cuốn sách với bạn đọc

Thói quen làm nên sáng tạo
Tác giả: Twyla Tharp ; Nguyễn Kim
Ngọc dịch
Nhà xuất bản: Thế giới, 2018
Số trang: 348tr.
Nội dung:
Trong cuốn sách Thói quen làm nên
sáng tạo, tác giả Twyla Tharp, một biên
đạo múa tài năng bậc nhất nước Mỹ, đã
cho chúng ta thấy tiềm lực phi thường
của con người trong việc đánh thức khả
năng sáng tạo. Thông qua những câu
chuyện làm nghề, quan điểm triết học
sâu sắc và hiểu biết rút ra từ cuộc sống
hằng ngày, bà đã chứng minh được rằng
sáng tạo không phải là năng lực do
Chúa trời ban tặng mà nó là cốt tủy
được hình thành từ sự kỷ luật, gian khổ

rèn luyện để hình thành những thói
quen làm nên sáng tạo.
Chỉ số phân loại: 153.35\ TH428Q
Kí hiệu kho Đọc: 153.3\ TH428Q
Kí hiệu kho Mượn: 153.3\ TH428Q
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng
giới thiệu cuốn sách với bạn đọc
Nâng lên được, đặt xuống được
Tác giả: Trương Di
Nhà xuất bản: Thế giới, 2018
Số trang: 230tr.
Nội dung:
“Nâng lên được, đặt xuống được”
không chỉ là thông điệp, là cách sống,
tác giả còn viết chạm và sâu về hành
trình của những người được xem là Cô
độc. Hướng nội đôi khi khiến chúng ta
thành công hạnh phúc chậm hơn.
Nhưng chắc chắn sẽ bền lâu hơn. Nỗi
sợ sinh ra để ngáng chân ta, khuyết
điểm sinh ra để được lấp đầy, nội tâm
sinh ra để được thấu hiểu. Và chúng ta
được sinh ra xứng đáng để hạnh phúc
dù theo cách này hay cách khác. Hành
trình học cách nâng đặt, học cách buông
bỏ, vượt lên những mất mát tổn thương
để thấy lòng mình vơi nhẹ, để đủ bản
lĩnh, đủ mạnh mẽ đối diện với giông gió
cuộc đời là hành trình không dễ dàng.
Chỉ số phân loại: 158.1 \ N122L
Kí hiệu kho Đọc: 158.1 \ N122L
Kí hiệu kho Mượn: 158.1 \ N122L
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng
giới thiệu cuốn sách với bạn đọc

Nghĩ thoáng làm khôn ngoan
Tác giả: Tremaine Du Preez ; Huỳnh
Hiếu Thuận dịch
Nhà xuất bản: Thế giới, 2018
Số trang: 266tr.
Nội dung:

cuốn sách Nghĩ thoáng - làm khôn
ngoan này là để thách thức bạn, để đặt
những câu hỏi mà bạn có thể chưa từng
nghĩ tới nhưng sẽ thúc đẩy bạn khai
thác hết mức có thể các công cụ tư duy
và ra quyết định của mình.
Hãy nhớ rằng những quyết định của
ngày hôm qua đã tạo nên hoàn cảnh
hiện tại của bạn và những quyết định
của ngày hôm nay sẽ tạo nên tương lai
của bạn. Vì vậy hãy cùng tác giả tham
gia vào hành trình dẫn bạn đến với lối
tư duy thông minh hơn. Nếu bạn áp
dụng những ý tưởng và công cụ được
trình bày ở đây vào cuộc sống hằng
ngày, bạn sẽ sớm nâng cao chất lượng
của việc đưa ra quyết định, và sau cùng,
là cải thiện sự nghiệp và cuộc sống
mình. Điều hơn cả, hy vọng bạn sẽ tận
hưởng hành trình đến với lối tư duy và
làm việc thông minh hơn.
Chỉ số phân loại: 153.4 \ NGH300T
Kí hiệu kho Đọc: 153.4 \ NGH300T
Kí hiệu kho Mượn: 153.4 \ NGH300T
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng
giới thiệu cuốn sách với bạn đọc
Dịch vụ khách hàng 5 sao
Tác giả: Michael Heppell ; Nguyễn
Khánh Huyền dịch
Nhà xuất bản: Lao động, 2018
Số trang: 324tr.
Nội dung:
“Nếu bạn muốn thay đổi hoàn toàn trải
nghiệm khách hàng thì một dịch vụ chất
lượng 5 sao là điểm khởi đầu cho bạn.
Ngay cả khi bạn nghĩ mình đã chinh
phục được khách hàng, Michael vẫn có
thể giúp bạn trở nên tốt hơn nữa. Đây là
một cuốn sách xuất sắc mà tất cả mọi
người có thể thu hoạch được điều gì
đó!”
Chỉ số phân loại: 658.812\ D302V
Kí hiệu kho Đọc: 658.8\ D302V
Kí hiệu kho Mượn: 658.8\ D302V

Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng
giới thiệu cuốn sách với bạn đọc
Cách nuôi dạy một đứa trẻ có trái
tim ấm áp
Tác giả: Nobuyoshi Hirai ; Lê Phạm
Dạ Hương dịch
Nhà xuất bản: Lao động, 2018
Số trang: 300tr.
Nội dung:
Cuốn sách sẽ cho bạn những gợi ý để
có thể nuôi dạy một em bé có trái tim
biết yêu thương, một em bé ngay từ nhỏ
đã được khích lệ để phát triển động lực
tự thân, có thể chủ động quyết định mọi
việc thay vì bị động răm rắp nghe theo
sự sắp đặt từ mọi người xung quanh! Và
cuốn sách cũng nhấn mạnh: Cha mẹ có
vai trò rất lớn đến sự hình thành nhân
cách của con trẻ sau này!
Chỉ số phân loại: 649.1\ C102N
Kí hiệu kho Đọc: 649.1\ C102N
Kí hiệu kho Mượn: 649.1\ C102N
Kí hiệu kho Lưu động: 649.1\ C102N
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng
giới thiệu cuốn sách với bạn đọc
Lãnh đạo bằng câu hỏi
Tác giả: Michael J. Marquardt ; Trần
Thị Bích Nga dịch
Nhà xuất bản: Thế giới, 2018
Số trang: 296tr.
Nội dung:
Tầm quan trọng và sức mạnh của việc
lãnh đạo bằng câu hỏi là chủ đề của
quyển sách này. Biết được thời điểm,
địa điểm, lý do và cách thức đặt câu hỏi
có thể giúp nhà lãnh đạo tăng cường
mối quan hệ với nhân viên, xây dựng
đội ngũ mạnh mẽ, tạo ra văn hóa học
hỏi hăng say, hỗ trợ thay đổi chiến lược,
xây dựng mối quan hệ gắn bó với khách
hàng và các bên liên quan.
Chỉ số phân loại: 658.4\ L107Đ
Kí hiệu kho Đọc: 658.4\ L107Đ

Kí hiệu kho Mượn: 658.4\ L107Đ
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng
giới thiệu cuốn sách với bạn đọc
Cha mẹ can đảm: Phương pháp nuôi
dạy con mới mẻ và táo bạo
Tác giả: Orly Fuchs Shabtai, Shulamit
Blank ; Hoàng Kiên dịch
Nhà xuất bản: Lao động, 2018
Số trang: 158tr.
Nội dung:
Cuốn sách này đưa ra cách giải quyết
cởi mở và táo bạo trước các vấn đề về
quyền hạn và sự kiểm soát, cũng như
cho thấy những vướng mắc khi thiết lập
các giới hạn trong gia đình mà không bị
giáo điều; đúng hơn là nó đi sâu vào
những cảm xúc dữ dội và mâu thuẫn,
cũng như quá trình phát triển bản thân
và ý thức cá nhân.
Chỉ số phân loại: 649.1\ CH100M
Kí hiệu kho Đọc: 649.1\ CH100M
Kí hiệu kho Mượn: 649.1\ CH100M
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng
giới thiệu cuốn sách với bạn đọc
Hỏi đáp từ trái tim
Tác giả: Thích Nhất Hạnh ; Chân Đạt
chuyển ngữ
Nhà xuất bản: Lao động, 2018
Số trang: 291tr.
Nội dung:
Khi mới bắt đầu thực tập chánh niệm,
quý vị thường có cả ngàn câu hỏi.
Nhưng trước khi tìm người khác để xin
giải đáp thì hãy ngồi xuống với câu hỏi
của mình. Quý vị sẽ ngạc nhiên khi
khám phá ra rằng nhờ nhìn sâu và ôm
ấp câu hỏi mà quý vị có thể tự trả lời
hầu hết các câu hỏi của mình. Chúng ta
có thói quen luôn hướng ngoại, nghĩ
rằng chúng ta có thể tiếp nhận tuệ giác
hay từ bi từ một người khác, từ Bụt, từ
lời dạy của Bụt (Pháp) hay từ Tăng
thân. Nhưng mà quý vị là Bụt, quý vị là
Pháp, quý vị là Tăng.

Mục đích của cuốn sách này không phải
để giảng dạy đạo Bụt. Chất chứa kiến
thức về đạo Bụt không giúp ta trả lời
được những câu hỏi khẩn thiết. Chúng
ta phải học những gì có thể giúp chuyển
hóa khổ đau của chính chúng ta, tháo
gỡ những tình huống ngặt nghèo của
chính chúng ta.
Chỉ số phân loại: 294.3444 \ H428Đ
Kí hiệu kho Đọc: 294.3 \ H428Đ
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng
giới thiệu cuốn sách với bạn đọc
Kỹ Năng giao tiếp hiệu quả
Tác giả: S. Renee Smith ; Hàn Dương
dịch
Nhà xuất bản: Lao động, 2018
Số trang: 231tr.
Nội dung:
Cuốn sách “Kỹ năng giao tiếp hiệu
quả” trên tay bạn là một bản hướng dẫn
để bạn tự mình cải thiện kỹ năng thuyết
trình, rèn luyện khả năng giao tiếp,
hoàn thiện kỹ
năng lắng nghe, nuôi dưỡng kỹ năng ra
quyết định, tạo dựng thương hiệu cá
nhân, thuyết phục mọi khách hàng, và
trên hết, tăng cường sự tự tin để bênh
vực và lên tiếng vì bản thân và vì người
khác. Hành trình thay đổi bản thân luôn
bắt đầu từ những điều căn bản nhất, và
giao tiếp – là một trong những kỹ năng
đầu tiên bạn cần thành thạo.
Chỉ số phân loại: 302.2 \ K600N
Kí hiệu kho Đọc: 302.2 \ K600N
Kí hiệu kho Mượn: 302.2 \ K600N
Kí hiệu Lưu động: 302.2 \ K600N
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng
giới thiệu cuốn sách với bạn đọc
Nghĩ khác để sống khác
Tác giả: Phi Tuyết
Nhà xuất bản: Nxb. Hội Nhà văn, 2018
Số trang: 217tr.
Nội dung:
Mọi sự trên đời dù to hay nhỏ đều mang
trong mình những ý nghĩa riêng chờ

bạn khám phá. Mỗi chữ cái cũng vậy,
cũng đều chứa trong nó những ý nghĩa
và những bài học đáng suy ngẫm. Mong
rằng thông qua Nghĩ khác để sống
khác bạn sẽ có thêm những ý tưởng
mới, góc nhìn mới để áp dụng vào cuộc
sống của mình, làm cho đời mình hạnh
phúc và ý nghĩa hơn.
Bất kể bạn là ai, nếu bạn chưa tìm ra ý
nghĩa cuộc đời thì bạn cần phải sống
khác đi. Và bước đầu tiên trong hành
trình Sống khác là bạn phải Suy nghĩ
khác đi và Hành động khác đi.
Chỉ số phân loại: 158.1 \ NGH300K
Kí hiệu kho Đọc: 158.1 \ NGH300K
Kí hiệu kho Mượn: 158.1 \ NGH300K
Kí hiệu kho Lưu động: 158.1 \
NGH300K
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng
giới thiệu cuốn sách với bạn đọc
Đối nhân khéo xử thế hay: Những bí
quyết để xây dựng và duy trì mối
quan hệ
Tác giả: Heather Hansen, Đoàn Ánh
Dương dịch
Nhà xuất bản: Thế giới, 2018
Số trang: 227tr.
Nội dung:
Đối nhân khéo - Xử thế hay là quyển
sách đầu tay của tác giả Heather. Quyển
sách trình bày cách tiếp cận quá trình
giao tiếp một cách hiệu quả của cô, vốn
xuất phát từ quan điểm học tập là
chuyện cả đời, từ niềm tin rằng “luôn là
chính mình” là xuất phát điểm tốt nhất
để xây dựng kỹ năng đối nhân xử thế và
từ cam kết giúp mỗi người phát huy tối
đa khả năng của mình.
Thử thách mà tác giả dành cho bạn
thông qua cuốn sách này là hãy tự nhìn
nhận thấu đáo về bản thân và trở nên ý
thức hơn về hành động, ứng xử của
chính mình. Đừng chỉ đọc mà hãy học
nữa. Và cũng đừng dừng lại ở lý thuyết,
bạn phải thực hành nữa. Rồi sẽ tới một

lúc bạn thấy nỗ lực của mình đem lại
cho bản thân những mối quan hệ bền
chặt, lành mạnh và lâu dài như thế nào.
Chỉ số phân loại: 158.2 \ Đ452N
Kí hiệu kho Đọc: 658.3 \ L107Đ
Kí hiệu kho Mượn: 658.3 \ L107Đ
Kí hiệu kho Lưu động: 658.3 \ L107Đ
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng
giới thiệu cuốn sách với bạn đọc

