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TÔN GIÁO
1/. GYATSO RINPOCHE. Chớ vội vã dù dòng đời xô ngã / Gyatso Rinpoche ; Hường Vân dịch. - H. :
Hồng Đức, 2017. - 203tr. ; 18cm
1/. DIỄM LY. 990 thành ngữ TOEIC căn bản = 990 essential idioms for the TOEIC test : Gồm hai
bước phân tích dễ nhớ nhất để đạt được điểm tối đa trong kỳ thi TOEIC... / Diễm Ly, Hoàng Thanh. Tái bản lần 3 có chỉnh sửa bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2017. 264tr.Ký; hiệu môn
Tóm
Cuốn sách Chớ vội vã dù dòng đời xô ngã được chia làm 4 chương rõ rệt:
loại:tắt:
294.3/CH460V
chương
Trí tuệ Kho
đến Đọc:
từ những
thăng trầm trong cuộc sống, chương 2: cuộc sống cũng cần phải có tư
VN.039361
Số 1:
ĐKCB:
thái, chương 3: tình
yêu
là nguồn
dinh dưỡng tốt nhất của cuộc đời, chương 4: niềm tin chính là sự giác
Kho
Mượn:
MV.057880-57881
ngộ
2/. GYATSO RINPOCHE. Mỉm cười dù cuộc đời là thế / Gyatso Rinpoche ; Hường Vân dịch. - H. :
Hồng Đức, 2017. - 263tr. ; 18cm
Tóm tắt: Cuốn sách Mỉm cười dù cuộc đời là thế được chia làm 4 chương, trong mỗi chương
sách chúng ta sẽ thấy được điều kì diệu và rất ý nghĩa của cuộc sống này. Độc giả nhất định sẽ được
khai sáng trí tuệ, tìm thấy sức mạnh tiềm ẩn trong sâu thẳm trái tim
Ký hiệu môn loại: 294.3/M310C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039358
Kho Mượn: MV.057878-57879
3/. NGUYỄN DUY NHIÊN. Ngắm nhìn tĩnh tại / Nguyễn Duy Nhiên. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí
Minh : Nxb. Đông Phương; Công ty TNHH MTV Sách Phương Nam, 2017. - 252tr. ; 21cm
Tóm tắt: Sách được chia ra làm 4 phần: Buông xả, Có mặt, Tỉnh giác và Hiểu thương. Mỗi bài
như một giọt sương sáng . Tất cả đều nhắc nhở chúng ta rằng chẳng cần phải tìm kiếm nơi nào khác, vì
quê nhà xưa nay cũng vẫn là đây
Ký hiệu môn loại: 294.34435/NG114N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039360
Kho Mượn: MV.057876-57877
4/. THÍCH NHẬT TỪ. Tháo dây oan trái : Nghệ thuật chuyển hóa cảm xúc / Thích Nhật Từ. - Tp. Hồ
Chí Minh : Văn hóa Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 254tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tháo Dây Oan Trái tập hợp những bài giảng của Thượng tọa Thích Nhật Từ, được
điều chỉnh thành một tập sách chuyên sâu về đề tài chuyển hóa cảm xúc – nhất là chuyển hóa sân hận
– như một món quà gửi tặng cho độc giả. Hy vọng cuốn sách này sẽ có giá trị với độc giả trên con
đường tu sửa để giữ được hạnh phúc dài lâu cho chính mình và những người xung quanh!
Ký hiệu môn loại: 294.3/TH108D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039359
5/. VĂN CÔNG TUẤN. Hạt nắng bồ đề / Văn Công Tuấn. - H. : Lao động; Công ty Sách Thái Hà,
2017. - 383tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 294.3444/H110N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010136
Kho Mượn: MV.057882-57883
Kho lưu động: LD.021445-21446
KHXH, XÃ HỘI HỌC, NHÂN LOẠI HỌC VÀ DÂN TỘC HỌC
1/. NGÔ TRÀ MAI. Quy hoạch môi trường làng nghề / Ngô Trà Mai (ch.b.), Vũ Đức Toàn, Bùi Quốc
Lập. - H. : Nxb. Hà Nội, 2017. - 246tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu lịch sử phát triển và vai trò của làng nghề, các khái niệm và tiêu
chí nhận dạng làng nghề, phân bố về làng nghề tại Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 307.12/QU600H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010138
NGÔN NGỮ

Trang 1
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24cm + 1CD

Tóm tắt: Giới thiệu 990 thành ngữ tiếng Anh thông dụng để luyện thi TOEIC
Ký hiệu môn loại: 428/CH344T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010141
Kho Mượn: MV.057821-57822
2/. 168 bài luận tiếng Anh hay nhất = Best English essays : Đa dạng với các chủ đề viết luận hay và
phổ biến… / Đại Lợi ch.b.. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 543tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24cm. - (Tủ
sách Học tốt tiếng Anh)
Tóm tắt: Gồm 168 bài luận tiếng Anh thông dụng (có kèm bản tiếng Việt) về các đề tài như
giáo dục, giải trí, thương mại, nghệ thuật, kinh doanh, xã hội, khoa học...
Ký hiệu môn loại: 428/M458T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010143
3/. PHẠM TUYẾT TRINH. Từ điển ngữ pháp tiếng Nhật : Trình bày theo dạng từ A đến Z / Phạm
Tuyết Trinh. - H. : Thanh niên, 2017. - 525tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 495.6/T550Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010144
4/. THU NGÂN. Tuyển tập truyện cười tiếng Trung : Kèm CD / Thu Ngân ch.b. ; Phan Huệ h.đ. ; Thu
âm: Vương Khang, Thu Vân. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 255tr. ; 21cm + 1CD. - (Tủ sách
Học tốt tiếng Trung)
Tóm tắt: Giới thiệu các từ vựng và giải thích các hiện tượng ngữ pháp tiếng Trung Quốc có
trong các truyện cười tiếng Trung
Ký hiệu môn loại: 495.18/T527T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039402
Kho Mượn: MV.057823-57824
5/. TRẦN DI. Cùng tôi học tiếng Hán - Giáo trình chữ Hán / Trần Di. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội. 30cm
T.1. - 2017. - 137tr.: minh họa
Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về lịch sử, kiến thức cơ bản và số lượng của chữ Hán; lựa chọn 232
chữ Hán và bộ thủ thường gặp hàng ngày
Ký hiệu môn loại: 495.1/C513T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010142
Kho Mượn: MV.057825-57826
HOÁ HỌC
1/. Giải chi tiết bộ đề thi môn hóa học / Hồ Sĩ Thanh (ch.b.), Đỗ Bách Khoa, Nguyễn Viết Long.... - H.
: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 333tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 540.76/GI-103C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010146
Kho Mượn: MV.057827-57828
KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT
1/. LÃ THANH HÀ. Những điều cần biết về lũ quét / Lã Thanh Hà. - H. : Tài nguyên Môi trường và Bản
đồ Việt Nam, 2017. - 391tr. : ảnh, bảng ; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu về hiện tượng lũ quét. Lũ quét tại một số quốc gia và Việt Nam, tác hại do lũ
quét. Điều kiện, cơ chế hình thành và đặc điểm lũ quét, những điểm cơ bản cần lưu ý trong phòng tránh
lũ quét. Biện pháp phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại. Cảnh báo và dự báo lũ quét. Khung pháp lý và
các hoạt động cộng đồng đối với công tác quản lý và phòng tránh lũ, lũ quét ở Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 551.489/NH556Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010148
TOÁN HỌC
1/. NGUYỄN ANH TUẤN. Lô-Gích hình thức / Nguyễn Anh Tuấn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí
Trang 2

- Thư mục thông báo sách mới
Minh, 2017. - 342tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 511.3/L450G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039403
VẬT LÝ
1/. Trắc nghiệm theo chuyên đề vật lí 11 / Phạm Đức Cường (ch.b.), Lê Thế Nhiên, Bùi Trần Đức Anh
Thái.... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 311tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 530.076/TR113N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010145
Kho Mượn: MV.057829-57830
2/. TRẦN MINH TIẾN. Cơ sở vật lý của các hệ nhiều hạt / Trần Minh Tiến. - H. : Khoa học Tự nhiên
và Công nghệ, 2017. - 208tr. : minh họa ; 24cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Tóm tắt: Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích, có giá trị phục vụ cho công tác nghiên cứu
khoa học, ứng dụng công nghệ... gồm các phần về: Cơ học lượng tử cho hệ nhiều hạt. Lượng tử hóa
lần hai. Vật lý thống kê lượng tử. Hàm green trong cơ học lượng tử.
Ký hiệu môn loại: 530.14/C460S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010147
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
1/. Cơ sở thiết kế và gia công cơ khí : Sử dụng trong các trường trung cấp và dạy nghề / B.s.: Đàm
Ngạn Phú (ch.b.) ; Nguyễn Văn Chử dịch ; Tăng Huy h.đ.. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2017. - 384tr. : hình
vẽ, bảng ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách này bao gồm 2 phần: Cơ sở thiết kế và Gia công cơ khí
Ký hiệu môn loại: 671.071/C460S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010151
KỸ THUẬT
1/. Hướng dẫn kỹ thuật sửa chữa điện nhà : Sử dụng trong các trường trung cấp và dạy nghề / B.s.:
Âu Chí Bách, Sầm Khải Trung (ch.b.), Nguyễn Văn Chử dịch.... - H. : Bách khoa Hà Nội, 2016. - 228tr.
: hình vẽ, bảng ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách chủ yếu giới thiệu cấu tạo và nguyên lý, tháo dỡ và lắp đặt, phân biệt và
đo kiểm tra linh kiện chủ yếu, phân tích và kiểm tra sự cố đồ điện nhà thường dùng trong gia đình như
quạt điện, lò sưởi...
Ký hiệu môn loại: 621.31042/H561D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010152
2/. PHẠM VĂN KHIẾT. Hỏi đáp về kỹ thuật điện áp / Phạm Văn Khiết. - H. : Bách Khoa Hà Nội, 2016.
- 376tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu nguyên lý về kỹ thuật điện áp dụng vào thực tiễn. Cách tính toán
mạch các thiết bị điện một chiều. Cách tính toán cơ bản của các thiết bị điện xoay chiều
Ký hiệu môn loại: 621.31/H428Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010158
3/. Thao tác điện và hàn nối mạch điện tử : Sử dụng trong các trường trung cấp và dạy nghề / Nha
Phượng Lợi (ch.b.), Vị Sâm (phó ch.b.), La Minh Thuận...; Nguyễn Văn Chử dịch.... - H. : Bách khoa Hà
Nội, 2017. - 260tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 621.3815/TH108T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010157
KỸ THUẬT HOÁ HỌC
1/. PHẠM VIỆT CƯỜNG. Tối ưu hóa trong công nghiệp thực phẩm và công nghệ sinh học / Phạm
Việt Cường (ch.b.), Hoàng Đình Hòa. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2017. - 261tr. : hình vẽ,
bảng ; 24cm
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Tên sách ngoài bìa: Giáo trình tối ưu hoá trong công nghiệp thực phẩm và công nghệ sinh học,
Thư mục: tr. 261
Tóm tắt: Nghiên cứu, phân tích tối ưu hóa các quá trình công nghệ sinh học và thực phẩm; tối
ưu hóa trong quản lý sản xuất thực phẩm
Ký hiệu môn loại: 664.00711/T452U
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010154
QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH
1/. "Nghề" làm cha mẹ : Bản năng, khoa học và nghệ thuật / Phạm Thị Thúy (ch.b.), Vũ Gia Hiền, Vũ
Cẩm Vân.... - H. : Hồng Đức, 2017. - 231tr. : ảnh ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách này sẽ góp phần trang bị một số kỹ năng thiết yếu, giúp cha mẹ thực hiện
tốt nhất vai trò của mình.
Ký hiệu môn loại: 649.1/NGH250L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010149
2/. KISHI HIDEMITSU. Giúp con trưởng thành hay thất bại : Người Nhật dạy con tự lập, tự tin và bản
năng sinh tồn / Kishi Hidemitsu ; Trương Thúy Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 171tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách là lời khuyên của một chuyên gia Nhật Bản về phát triễn năng lực con
người và kĩ năng giao tiếp, đem lại một cách nhìn mới cho phụ huynh trong công việc rèn luyện sự kiên
trì và ý chí vươn lên của trẻ.
Ký hiệu môn loại: 649.1/GI-521C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039376
Kho Mượn: MV.057835-57836
Kho lưu động: LD.021449-21450
3/. NHIÊU THUYẾT LỊ. Chậm lại cùng con thưởng thức thời thơ ấu : Tản văn / Nhiêu Thuyết Lị. - H. :
Lao động, 2017. - 248tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách nói về cách cha mẹ làm thế nào để giáo dục và bầu bạn cùng con cái, là
những lời khuyên ân cần, nhẹ nhàng cho các bậc phụ huynh cùng con cái vun đắp tình cảm. Trong
từng thời khắc thơ ấu, trong mỗi một câu chuyện vụn vặt hằng ngày, cha mẹ nên bầu bạn cùng con thế
nào như đọc sách, đi dạo, xem phim, chia sẻ đồ ăn, ngắm nhìn màu sắc bầu trời,… từng việc từng việc
nhỏ gom góp lại thành một cuốn sổ tình yêu
Ký hiệu môn loại: 649.1/CH120L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039380
Kho Mượn: MV.057843-57844
QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ CÔNG CỘNG
1/. BERGER, WARREN. Sức mạnh của đặt câu hỏi : Khơi mào những ý tưởng đột phá / Warren
Berger ; 1980 books dịch. - H. : Lao động, 2017. - 481tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách này sẽ là lời giải đáp thỏa đáng cho câu hỏi của bạn. Nó cung cấp cho bạn
phương pháp đặt câu hỏi đúng và hiệu quả nhất, nó sẽ thay đổi chính bản thân bạn và đội ngũ nhân
viên của mình.
Ký hiệu môn loại: 650.1/S552M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039377
2/. CARDONE, GRANT. Kỹ năng bán hàng tuyệt đỉnh : Bí quyết sinh tồn trong ngành Sales / Grant
Cardone ; Bùi Thị Ngọc Hương dịch. - H. : Thế giới, 2017. - 294tr. ; 22cm
Tóm tắt: Cuốn sách nhằm giúp các nhân viên bán hàng nắm được những kỹ năng bán hàng
hiệu quả và thành công vượt trội trong kinh doanh như: nắm rõ sản phẩm của mình, phát triển khách
hàng tiềm năng, tạo ra danh tiếng và xây dựng lòng tin, thấu hiểu bí quyết trong thuyết phục, vượt qua
trở ngại lớn và chăm sóc khách hàng hậu mãi...
Ký hiệu môn loại: 658.85/K600N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039383
3/. COTTON, DAVID. Kỹ năng giải quyết vấn đề trong kinh doanh : 68 phương pháp quyết định thông
minh / David Cotton ; Mai Tâm dịch. - H. : Lao động, 2017. - 453tr. ; 21cm
Trang 4

- Thư mục thông báo sách mới
Tóm tắt: Cuốn sách giải thích tường tận từ cách sử dụng đến điểm mạnh và yếu. Những công
cụ này có thể áp dụng vào những vấn đề cấp bách cũng như lâu dài trên mọi quy mô doanh nghiệp.
Tóm tắt: Cuốn sách này sẽ cho thấy không cần biết bạn đến từ đâu – dù bạn xuất thân
giàuĐKCB:
có hay Ký
môn
loại: 658.403/K600N
Khohiệu
Đọc:
VN.039386
Số
Kho Mượn: MV.057851-57852
4/. CRAVEN, ROBERT. Marketing sáng tạo dành cho doanh nghiệp nhỏ : Giúp doanh nghiệp của
bạn nổi bật giữa đám đông / Robert Craven ; Lê Thị Hiền dịch. - H. : Thế giới, 2017. - 231tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh : Bright Marketing for small business Make your business stand out of the
crowd
Tóm tắt: Cuốn sách này để chia sẻ rộng rãi những kiến thức về marketing, và trình bày những
bước khởi đầu, những công cụ hiệu quả dành cho mọi người. giúp các khán giả của hội thảo tự tin rằng
họ có thể làm marketing hiệu quả hơn và thu được nhiều lợi nhuận hơn.
Ký hiệu môn loại: 658.87/M109K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039381
Kho Mượn: MV.057841-57842
5/. GRAZIOSI, DEAN. Mười thói quen của triệu phú = Millionaire success habits / Dean Graziosi ;
Nguyễn Chí Chung dịch. - H. : Lao động, 2017. - 359tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách “10 thói quen của triệu phú” – tác phẩm mới nhất của tác giả bestseller
Dean Graziosi sẽ “kích nổ” động lực trong bạn, để bạn từng bước hình thành các thói quen mới trong
cuộc sống hàng ngày. Đó chính là những thói quen trọng-yếu-nhất, giúp bạn hiện thực hóa các tham
vọng cá nhân, trở nên giàu có cả về vật chất lẫn tinh thần.
Ký hiệu môn loại: 650.1/M558T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039384
6/. GUILLEBEAU, CHRIS. Đo đam mê, tìm sự nghiệp / Chris Guillebeau ; Phong Linh dịch. - H. :
Công thương, 2017. - 308tr. ; 24cm
Tóm tắt: Nhiều người đang thực sự mắc kẹt trong những công việc nhàm chán mà không tìm
được lối thoát. Nếu thấy bản thân cũng đang gặp tình trạng như vậy, cuốn sách này sẽ chỉ cho bạn
phương án thứ ba mà bạn hằng mơ.
Ký hiệu môn loại: 650.14/Đ400Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010153
Kho Mượn: MV.057839-57840
7/. HUGOS, MICHAEL H.. Nguyên lý quản trị chuỗi cung ứng / Michael H. Hugos ; Phan Đình Mạnh
dịch. - H. : Thế giới, 2017. - 348tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách Nguyên Lý Quản Trị Chuỗi Cung Ứng hướng tới ba độc giả: chủ doanh
nghiệp – người quyết định mô hình chuỗi cung ứng phù hợp cũng như chi phí bỏ ra cho nó; các nhà
quản lý và nhân viên – những người sớm muộn gì cũng phải chịu trách nhiệm thiết lập và điều hành một
phần của chuỗi cung ứng; và cuối cùng là những ai mong muốn được nhanh chóng tiếp cận và tham
gia vào các cuộc trao đổi về cơ hội cũng như thách thức mà chuỗi cung ứng mang lại.
Ký hiệu môn loại: 658.7/NG527L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039374
8/. LÊ DUYÊN HẢI. Quan hệ quyết định thành bại / Lê Duyên Hải. - H. : Thanh niên, 2017. - 312tr. ;
21cm
Tóm tắt: Hướng dẫn cách thức để thiết lập được các mối quan hệ tốt, bền vững và lâu dài. Trình
bày các phương pháp để xác lập, xây dựng và duy trì mối quan hệ kinh doanh, quan hệ cá nhân hữu
ích trong sự nghiệp và cuộc sống
Ký hiệu môn loại: 650.1/QU105H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039378
Kho Mượn: MV.057853-57854
9/. MONE, LADY MICHELLE. Hành trình vươn tới đỉnh cao của bà trùm nội y / Lady Michelle Mone ;
Cẩm Chi dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 358tr. ; 21cm
Trang 5
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vật lộn để kiếm sống qua ngày – nếu có lòng quyết tâm và một thái độ ‘mình-làm-được’ thì bạn có thể
giành lấy bất cứ thứ gì bạn muốn, ngay cả khi bạn phải chiến đấu để có được nó.
Ký hiệu môn loại: 658.4092/H107T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039373
Kho Mượn: MV.057847-57848
10/. PHAN MINH THÔNG. Sáng tạo không giới hạn trong kinh doanh : Một cuốn sách đặc biệt về
khởi nghiệp, bí quyết kinh doanh và bí mật thành công trong cuộc sống của vua xuất khẩu nông sản
Việt Nam / Phan Minh Thông. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 256tr. ; 21cm
Tóm tắt: Bằng những câu chuyện cụ thể trong làm ăn, kinh doanh và quan sát cuộc sống tác
giả muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc khởi nghiệp, kinh doanh để đạt được thành công
Ký hiệu môn loại: 650.1/S106T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039387
11/. Tài chính dành cho sếp / David Stauffer, Jamie Bonomo, Andy Pasternak... ; Nguyễn Minh Thiên
Kim dịch. - H. : Thế giới; Công ty Sách Alpha, 2017. - 216tr. : bảng ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: HBR guide to finance basics for managers
Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức tài chính cơ bản mà nhà quản trị cần đến: các báo cáo tài
chính chủ yếu, quy luật cơ bản của kinh doanh, tinh gọn doanh nghiệp, lợi nhuận, hạn chế của các dữ
liệu tài chính...
Ký hiệu môn loại: 658.1/T103C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039385
12/. THOMAS, MATT. Làm chủ cửa hàng bán lẻ : Cẩm nang kinh doanh bán lẻ thành công / Matt
Thomas ; Ngân Lương dịch. - H. : Thế giới, 2017. - 378tr. ; 22cm
Tóm tắt: Nhưng làm thế nào để mở một cửa hàng bán lẻ? Và làm sao để cửa hàng ấy có một vị
trí vững chắc trong lòng người mua sắm? Hình thành ý tưởng, lên kế hoạch và thực hiện ước mơ sở hữu
một cửa hàng bán lẻ có phải là chuyện viển vông hay không? Với cuốn sách Làm Chủ Cửa Hàng Bán
Lẻ, bạn sẽ tìm ra câu giải đáp cho những thắc mắc trên.
Ký hiệu môn loại: 658.81/L104C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039390
13/. TRỊNH MINH THẢO. 4 quy luật bất biến trong bán hàng : 100 câu chuyện cảm hứng về nghệ
thuật bán hàng đỉnh cao / Trịnh Minh Thảo. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 385tr. ;
21cm
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu 100 câu chuyện đều có liên quan đến việc bán hàng, quản lý
bán hàng hay về dịch vụ khách hàng
Ký hiệu môn loại: 658.87/B454Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039389
14/. TRUMP, IVANKA. Phụ nữ hiện đại viết lại luật thành công / Ivanka Trump ; Nguyễn Thị Yến dịch.
- H. : Phụ nữ, 2017. - 369tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách trang bị cho phụ nữ hiện đại những kỹ năng hiệu quả nhất về nắm bắt cơ
hội, chuyển đổi nghề nghiệp, phương pháp đàm phán, lãnh đạo nhóm, khởi nghiệp, quản lý công việc
và gia đình, đồng thời giúp thay đổi cuộc sống tốt hơn vì quyền lợi của phụ nữ.
Ký hiệu môn loại: 650.1082/PH500N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039379
Y HỌC
1/. BẠCH MINH. Bệnh tăng huyết áp : Cách phòng và điều trị / Bạch Minh. - H. : Phụ nữ, 2017. 258tr. ; 19cm
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về bệnh cao huyết áp. Nguyên nhân tăng huyết áp
và những yếu tố nguy cơ đe doạ tăng huyết áp. Triệu chứng và những biến chứng của bệnh. Cách
phòng và các biện pháp điều trị bệnh cao huyết áp
Ký hiệu môn loại: 616.132/B256T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039371
Kho Mượn: MV.057831-57832
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2/. CAO TIẾN ĐỨC. Các rối loạn tâm thần cấp cứu và điều trị / Cao Tiến Đức. - H. : Y học, 2017. 291tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày cách điều trị và cách xử lí toàn diện đối với các trường hợp cấp cứu tâm
thần, bao gồm các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực tâm thần học và đặc biệt là khía cạnh cấp cứu.
Tâm thần học là chuyên ngành duy nhất hướng tới cách tiếp cận và điều trị toàn diện về y tế cũng như
tâm lý xã hội. Cấp cứu điều trị tâm thần yêu cầu sự kết hợp của tất cả các can thiệp về sinh học và tâm
lý xã Ký
hội.hiệu môn loại: 616.8581/C101R
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039382
Kho Mượn: MV.057855-57856
3/. Cấp cứu tai nạn thương tích : Bài giảng dùng cho sinh viên hệ bác sĩ đa khoa / B.s.: Nguyễn Hữu
Tú (ch.b.), Phạm Tuấn Cảnh, Nguyễn Đức Chính.... - H. : Y học, 2017. - 235tr. ; 27cm
ĐTTS ghi: Bộ Y tế. Trường đại học Y Hà Nội
Tóm tắt: Nội dung cơ bản về dịch tễ học tai nạn thương tích, các biện pháp phòng ngừa, các
quy tắc xử trí và kĩ năng cấp cứu những loại tai nạn thường gặp trong đời sống như: sốc chấn thương,
chấn thương sọ não, chấn thương ngực, chấn thương bụng, chấn thương cột sống...
Ký hiệu môn loại: 616.025/C123C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010150
Kho Mượn: MV.057833-57834
4/. LÊ DUYÊN HẢI. Sống khỏe mạnh nhờ ăn uống / Lê Duyên Hải. - H. : Lao động, 2017. - 262tr. ;
21cm
Tóm tắt: Giới thiệu với bạn đọc cụ thể về những nguyên tố dinh dưỡng cơ bản, ý nghĩa của
chúng đối với sức khỏe của chúng ta, nguồn dinh dưỡng chủ yếu có trong chúng. Đồng thời giới thiệu
những kiến thức thông dụng về nguyên tắc và phương pháp kết hợp hoặc kỵ nhau của một số thực
phẩm cơ bản. Qua đó, bạn sẽ biết được thế nào là dinh dưỡng hợp lý và có cách ăn uống khoa học
trong bốn mùa.
Ký hiệu môn loại: 613.2/S455K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039388
Kho Mượn: MV.057845-57846
5/. Nghiện game online và nghiện ma túy / B.s.: Bùi Quang Huy (ch.b.), Nguyễn Văn Dũng, Tô Thanh
Phương, Đinh Việt Hùng. - H. : Y học, 2017. - 191tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày chi tiết về triệu chứng, chẩn đoán, cách phát hiện, điều trị cắt cơn và điều trị
chống tái nghiện cho những người nghiện game online và những người nghiện ma túy, đồng thời đưa ra
một số phương pháp điều trị cai nghiện - chống tái nghiện ma tuý và các phương pháp điều trị nghiện
game online
Ký hiệu môn loại: 616.86/NGH305G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039372
Kho Mượn: MV.057849-57850
6/. QUỐC ĐƯƠNG. Tỏi với sức khỏe con người : 400 bài thuốc trị bệnh / Quốc Đương. - H. : Hồng
Đức, 2017. - 192tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu một số tác dụng của tỏi, Các bài thuốc chữa bệnh từ tỏi.
Ký hiệu môn loại: 613.2/T428V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039375
Kho Mượn: MV.057837-57838
Kho lưu động: LD.021451-21452
7/. Bài giảng nhi khoa. - H.: Y học. - 27cm
T.1. - 2017. - 435tr.: hình vẽ
Tóm tắt: Phần Nhi khoa đại cương trình bày đặc điểm sinh học và bệnh lý từng thời kỳ của trẻ
em. Nguyên tắc điều trị bằng thuốc cho trẻ em. Các bài giảng các chương: sơ sinh, sinh dưỡng, tiêu
hoá, hô hấp
Ký hiệu môn loại: 618.9200711/B103G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010156
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8/. Bài giảng nhi khoa. - H.: Y học. - 27cm
T.2. - 2017. - 342tr.: hình vẽ
Tóm tắt: Một số kiến thức về nhi khoa như hệ tuần hoàn, huyết học, tiết niệu, nội tiết - chuyển
hoá và thần kinh
Ký hiệu môn loại: 618.9200711/B103G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010155
NGHỆ THUẬT
1/. Mây họa ánh trăng / Thục Anh dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 341tr. : Tranh ảnh ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 741.5/M126H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.021453
VĂN HỌC & TU TỪ HỌC
1/. ACIMAN, ANDRE. Gọi em bằng tên anh / Andre Aciman ; Nhật Khoa dịch. - Tp. Hồ Chí Minh :
Nxb. Trẻ, 2017. - 316tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 813/G428E
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039363
Kho Mượn: MV.057915-57916
2/. ALLEN, WOODY. Lộn tùng phèo : Tiểu luận / Woody Allen ; Đăng Thư dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà
văn, 2017. - 204tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 818.5407/L454T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039362
Kho Mượn: MV.057917-57918
3/. ALLEN, WOODY. Tuyệt vọng lời : Tiểu luận / Woody Allen ; Trần Quốc Tân dịch. - H. : Nxb. Hội
Nhà văn, 2017. - 250tr. ; 21cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Without feathers
Ký hiệu môn loại: 813/T528V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039369
Kho Mượn: MV.057938-57939
4/. AN NI BẢO BỐI. Thanh tỉnh kỷ : Tản văn / An Ni Bảo Bối ; Nguyễn Vinh Chi dịch. - H. : Phụ nữ,
2017. - 302tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.13/TH107T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039339
Kho Mượn: MV.057948-57949
5/. BÙI CHÍ VINH. Ngũ quái sài gòn : Cuộc đời không hẹn trước / Bùi Chí Vinh. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb.
Trẻ. - 20cm
T. 6 : Truy tìm con trăn chúa. - 2017. - 246tr.
Ký hiệu môn loại: 895.92234/NG500Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039352
Kho Mượn: MV.057961-57962
6/. BÙI CHÍ VINH. Ngũ quái sài gòn : Cuộc đời không hẹn trước / Bùi Chí Vinh. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb.
Trẻ. - 20cm
T. 7 : Kho báu núi Gấm. - 2017. - 246tr.
Ký hiệu môn loại: 895.92234/NG500Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039353
Kho Mượn: MV.057963-57964
7/. CẨM THƠ. Tiếng chim đầu tiên : Thơ / Cẩm Thơ. - H. : Kim Đồng, 2017. - 69tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9221/T306C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012765-12766
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031240-31241
8/. CHEKHOV, ANTON. Lá thư : Tuyển tập truyện ngắn / Anton Chekhov ; Đỗ Khánh Hoan dịch. - H. :
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Văn học, 2017. - 272tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 891.7342/L100T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039333
Kho Mượn: MV.057898-57899
9/. Chú Ma Acchi: Đôi má và chiếc lưỡi đỏ / Lơi: Eiko Kadono ; Tranh: Yoko Sasaki ; Bùi Thị Mai
Trang dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 80tr. : tranh vẽ ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.63/CH500M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012770-12771
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031244-31245
10/. DHALLA, FARHANA. Em đã đúng khi rời xa anh! / Farhana Dhalla ; Nguyễn Ngọc Huyền dịch. H. : Thế giới, 2017. - 221tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 828.9203/E202Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039364
Kho Mượn: MV.057913-57914
11/. DOSTOEVSKY, FYODOR. Ghi chép dưới hầm / Fyodor Dostoevsky ; Phạm Ngọc Thạch dịch. H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 196tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 891.73/GH300C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039351
Kho Mượn: MV.057909-57910
12/. DRAPEK, SHARON M. Đầu óc ở nơi nào / Sharon M Drapek ; Lưu Chi dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà
văn, 2017. - 282tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 813/Đ125-O
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039341
Kho Mượn: MV.057957-57958
13/. ĐOÀN NGỌC TUYẾT ANH. Phụ nữ đâu chỉ có tình yêu : Tản văn / Đoàn Ngọc Tuyết Anh. - Tp.
Hồ Chí Minh : Văn hóa Văn nghệ, 2017. - 212tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228408/PH500N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039334
Kho Mượn: MV.057925-57926
14/. ĐỖ NHẬT NAM. Những bài học ngoài trang sách / Đỗ Nhật Nam. - H. : Lao động, 2017. - 150tr. ;
21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/NH556B
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012753-12754
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031296-31297
15/. ĐỖ THỊ HỒNG NHUNG. Lửa trời đuôi cáo : 100 câu chuyện Phần Lan / Đỗ Thị Hồng Nhung. Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 435tr. ; 21cm
Thư mục: tr. 432-435
Ký hiệu môn loại: 895.9228408/L551T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039329
16/. ĐỖ THU HÒA. Chú lợn nhỏ Peggy và những người bạn ở nông trại / Đỗ Thu Hòa. - H. : Mỹ thuật,
2017. - 63tr. : tranh màu ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 808.83/CH500L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012755-12756
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031269-31270
17/. ELLCHIRO ODA. One piece. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.79 : "Lucy". - 2017. - 196tr.: tranh vẽ
Ký hiệu môn loại: 895.63/O-430E
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031250-31251
18/. ELLIE KASHINA. 12 chòm sao và học viện ngân hà / Ellie Kashina ; Minh họa: SanĐa. - H. : Thế
giới, 2017. - 270tr. : Tranh màu ; 21cm
Trang 9

- Thư mục thông báo sách mới
Ký hiệu môn loại: 895.92234/M558H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039331
Kho Mượn: MV.057902
19/. EUN HEE KYUNG. Món quà từ cánh chim / Eun Hee Kyung ; Thiều Quang dịch. - Tp. Hồ Chí
Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 458tr. ; 20cm
Tên sách tiếng Hàn Quốc: 새의 선물
Ký hiệu môn loại: 895.73/M430Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039347
20/. FISHER, TARRYN. Chỉ đen : Tiểu thuyết trinh thám tâm lý / Tarryn Fisher ; Thùy Dương dịch. H. : Văn học, 2017. - 467tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 813/CH300Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039340
Kho Mượn: MV.057959-57960
21/. GALBRAITH, ROBERT. Nghiệp ác : Tiểu thuyết về thám tử Cormoran Strike / Robert Galbraith ;
Như Mai dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ,, 2017. - 722tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Career of evil
Ký hiệu môn loại: 823/NGH307A
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039346
22/. GREEN, JOHN. Đi tìm Alaska / John Green ; Bảo Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. 308tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 813.6/Đ300T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039366
Kho Mượn: MV.057944-57945
23/. HÀ ĐAN. Sức hấp dẫn của truyện kể Andersen / Hà Đan. - H. : Thanh niên, 2017. - 239tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 839.81/S552H
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031275-31276
24/. HAWKINS, PAULA. Vào trong dòng nước / Paula Hawkins ; Huyền Vũ dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà
văn, 2017. - 516tr. ; 21cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Into the water, Văn học hiện đại
Tóm tắt: Anh
Ký hiệu môn loại: 823/V108T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039345
25/. HIKA HARADA. Người mẹ lang thang : Tiểu thuyết / Hika Harada ; Thu Vũ dịch. - H. : Văn học,
2017. - 361tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.636/NG558M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039367
Kho Mượn: MV.057942-57943
26/. HIKARI. Tiếng Nhật dành cho nhân viên văn phòng : Kèm CD / Hoàng Quỳnh b.s. ; Vân Anh h.đ.
; Thu âm: Yamana - Masaru Horigome. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 255tr. ; 21cm + 1CD. (Tủ sách Học tốt tiếng Nhật)
Ký hiệu môn loại: 895.68/T306N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039401
Kho Mượn: MV.057929-57930
27/. Hồ sơ one piece green: Secret pieces : Truyện tranh / Eiichiro Oda ; Thuý Kim dịch. - H. : Kim
Đồng, 2017. - 394tr. : tranh vẽ ; 18cm. - (Dành cho lứa tuổi 15+)
Ký hiệu môn loại: 895.63/H450S
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031252-31253
28/. HUXLEY, ALDOUS. Thế giới mới tươi đẹp : Tiểu thuyết / Aldous Huxley ; Hiếu Tân dịch. - H. :
Văn học, 2017. - 331tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Brave new world
Trang 10

- Thư mục thông báo sách mới
Ký hiệu môn loại: 823.912/TH250G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039337
29/. IBBOTSON, EVA. Bí mật sân ga số 13 : Dành cho lứa tuổi 10+ / Eva Ibbotson ; Crimson Mai
dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 229tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 823/B300M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012761-12762
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031281-31282
30/. IMRE, KERTÉSZ. Kinh cầu nguyện Kaddis dành cho đứa trẻ không ra đời : Một cuốn tiểu thuyết
đầy ám ảnh về thảm hỏa diệt chủng / Kertész Imre ; Nguyễn Hồng Nhung dịch. - H. : Lao động, 2017. 141tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 894.51134/K312C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039332
Kho Mượn: MV.057900-57901
31/. KAO SƠN. Cuộc phiêu lưu của Sẻ Nâu / Kao Sơn. - H. : Kim Đồng, 2017. - 73tr. ; 21cm. - (Tủ
sách tuổi thần tiên)
Ký hiệu môn loại: 895.9223/C514P
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031271-31272
32/. KAZUKI TAKAHASHI. Yu-Gi-Oh / Kazuki Takahashi ; Rin dịch. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.30 : Thần Ra bất tử!!. - 2017. - 188tr.: tranh vẽ. - (Dành cho lứa tuổi 12+)
Ký hiệu môn loại: 895.63/Y610G
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031248-31249
33/. KRISP, CALEB. Ai cũng được miễn không phải Ivy Pocket / Caleb Krisp ; Barbara Cantini minh
họa ; Jen dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 413tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 823/A103C
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031283-31285
34/. LANGEN, ANNETTE. Những lá thư Felix gửi từ rạp xiếc : Chú thỏ bé lại lên đường phiêu lưu /
Annette Langen ; Constanza Droop minh họa ; Thu Trang dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 36tr. : tranh vẽ
; 22cm
Ký hiệu môn loại: 833/NH556L
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031232-31233
35/. LANGEN, ANNETTE. Những lá thư giáng sinh của Felix : Chú thỏ bé đi thăm ông già Noel /
Annette Langen ; Constanza Droop minh họa ; Thu Trang dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 36tr. : tranh vẽ
; 22cm
Ký hiệu môn loại: 833/NH556L
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031234-31235
36/. LANGEN, ANNETTE. Những lá thư mới của Felix : Một chú thỏ bé du hành về quá khứ / Annette
Langen ; Constanza Droop minh họa ; Thu Trang dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 36tr. : tranh vẽ ; 22cm
Ký hiệu môn loại: 833/NH556L
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031236-31237
37/. LEBLANC, GEORGETTE. Con chim xanh hạnh phúc : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 11 tuổi
/ Georgette Leblanc ; Nguyễn Thành Nhân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017. 206tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: The childen's blue bird
Ký hiệu môn loại: 843/C430C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012767-12769
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031242-31243
38/. LÊ MINH QUỐC. Ngày đi trên chữ : Tùy bút / Lê Minh Quốc. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. 384tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/NG112Đ
Trang 11
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Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010159
39/. LÊ MINH QUỐC. Thật tuyệt, tình ta thôi trúc trắc / Lê Minh Quốc. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa
Văn nghệ, 2017. - 240tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92284/TH124T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039356
Kho Mượn: MV.057903-57904
Kho lưu động: LD.021464-21465
40/. LÊ TRUNG CƯỜNG. Trong mắt trái tim / Lê Trung Cường. - H. : Kim Đồng, 2017. - 130tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/TR431M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012757-12758
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031063-31064
41/. LÊ VĂN NGHĨA. Nỗi buồn đàn ông : Trào phúng truyện và tạp nhạp văn / Lê Văn Nghĩa. - Tp. Hồ
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 207. - 196tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 895.92274/N452B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039368
Kho Mượn: MV.057940-57941
42/. LÝ THÀNH PHƯƠNG. Từ dòng thoại giang : Hồi ức thời trẻ ở Việt Nam / Lý Thành Phương. - H. :
Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 427tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228403/T550D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039370
Kho Mượn: MV.057936-57937
43/. MẠC LY. Tận thư hùng / Mạc Ly. - H. : Kim Đồng, 2017. - 118tr. ; 21cm. - (Văn học tuổi hoa)
Ký hiệu môn loại: 895.9223/TR121T
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031277-31278
44/. MAI BỬU MINH. Hạnh phúc đơn sơ / Mai Bửu Minh. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa Văn nghệ,
2017. - 252tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/H107P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039357
Kho Mượn: MV.057919-57920
Kho lưu động: LD.021462-21463
45/. NGỌC GIAO. Quán gió / Ngọc Giao. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 180tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/QU105G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039355
Kho Mượn: MV.057931-57932
46/. NGUYỄN KHẮC NGÂN VI. Phúc âm cho một người : Tiểu thuyết / Nguyễn Khắc Ngân Vi. - H. :
Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 244tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/PH506-Â
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039335
Kho Mượn: MV.057955-57956
47/. Ngữ pháp tình yêu : Tuyển truyện ngắn Nga chọn lọc thế kỷ XX-XXI / Đào Tuấn Ảnh tuyển chọn.
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 552tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 891.735/NG550P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010161
48/. PHẠM GIA TRANG. Sài Gòn kỳ án : Cuộc phiêu lưu của những giấc mơ / Phạm Gia Trang. - Tp.
Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 254tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/S103G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039365
Kho Mượn: MV.057946-57947
49/. PHAN ĐỨC LÔC. Cuộc phiêu lưu của Gà Ô và Qụa Khoang : Truyện đồng thoại / Phan Đức Lôc.
- H. : Văn học, 2017. - 174tr. ; 21cm
Trang 12
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Ký hiệu môn loại: 895.9223/C514P
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012759-12760
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031279-31280
50/. PHI THIÊN DẠ TƯỜNG. Trợ lý hạng sao / Phi Thiên Dạ Tường ; Oải Hương Tím dịch. - H.: Thanh
niên. - 21cm
T.2. - 2017. - 407tr.
Ký hiệu môn loại: 895.13/TR460L
Số ĐKCB: Kho Mượn: MV.057888, MV.057979
51/. PHI THIÊN DẠ TƯỜNG. Trợ lý hạng sao / Phi Thiên Dạ Tường ; Oải Hương Tím dịch. - H.: Thanh
niên. - 21cm
T.1. - 2017. - 407tr.
Ký hiệu môn loại: 895.13/TR460L
Số ĐKCB: Kho Mượn: MV.057977-57978
52/. REEVE, PHILIP. Oliver phiêu lưu ký / Philip Reeve, Sarah Mcintyre ; Phan Công Mỹ Anh dịch. H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 193tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 823/O-428-I
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031273-31274
53/. SAKAI KIKUKO. Bài hát tuổi 17 : Truyện ngắn / Sakai Kikuko ; Hương Giang dịch. - H. : Thanh
niên, 2018. - 319tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.63/B103H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039348
Kho Mượn: MV.057921-57922
54/. SUEKANE KUMIKO. Bí mật sau giờ học / Suekane Kumiko ; Miyuki Lê dịch. - Đồng Nai: Nxb.
Đồng Nai. - 21cm
T.5. - 2017. - 205tr.. - (Truyện tranh dành cho tuổi trưởng thành)
Ký hiệu môn loại: 895.63/B300M
Số ĐKCB: Kho Mượn: MV.057951-57952
Kho lưu động: LD.021458-21459
55/. Thần đồng đất Việt / Truyện: Uyên Nhã ; Tranh: Tiến Đạt. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Tp.
Hồ Chí Minh. - 18cm
T.217 : Tể tướng về làng. - 2018. - 136tr.: tranh vẽ
Ký hiệu môn loại: 895.9223/TH121Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012772-12773
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031246-31247
56/. THỤY KHUÊ. Phê bình văn học thế kỷ XX / Thụy Khuê. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 583tr. ;
24cm
Ký hiệu môn loại: 895.92209/PH250B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010160
57/. TOLSTOY, LEV. Chúa biết sự thật nhưng chẳng nói ngay : Tập truyện ngắn / Lev Tolstoy ; Trần
Thị Phương Phương dịch. - H. : Văn học, 2017. - 115tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 891.733/CH501B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039330
Kho Mượn: MV.057905-57906
58/. TÔ NGƯNG. Nhà có cô con gái / Tô Ngưng ; Phiêu dịch. - H.: Kim Đồng. - 21cm
T.4. - 2017. - 125tr.: tranh vẽ. - (Tủ sách làm cha mẹ)
Ký hiệu môn loại: 895.13/NH100C
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031292-31293
59/. TÔ NGƯNG. Nhà có cô con gái / Tô Ngưng ; Phiêu dịch. - H.: Kim Đồng. - 21cm
T.1. - 2017. - 125tr.: tranh vẽ. - (Tủ sách làm cha mẹ)
Ký hiệu môn loại: 895.13/NH100C
Trang 13
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Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031286-31287
60/. TÔ NGƯNG. Nhà có cô con gái / Tô Ngưng ; Phiêu dịch. - H.: Kim Đồng. - 21cm
T.3. - 2017. - 125tr.: tranh vẽ. - (Tủ sách làm cha mẹ)
Ký hiệu môn loại: 895.13/NH100C
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031290-31291
61/. TÔ NGƯNG. Nhà có cô con gái / Tô Ngưng ; Phiêu dịch. - H.: Kim Đồng. - 21cm
T.5. - 2017. - 125tr.: tranh vẽ. - (Tủ sách làm cha mẹ)
Ký hiệu môn loại: 895.13/NH100C
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031294-31295
62/. TÔ NGƯNG. Nhà có cô con gái / Tô Ngưng ; Phiêu dịch. - H.: Kim Đồng. - 21cm
T.2. - 2017. - 125tr.: tranh vẽ. - (Tủ sách làm cha mẹ)
Ký hiệu môn loại: 895.13/NH100C
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031288-31289
63/. TRẦN HOÀNG THIÊN KIM. Đi tìm những giấc mơ : Chân Dung Văn Học / Trần Hoàng Thiên
Kim. - H. : Kim Đồng, 2017. - 2000tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92209/Đ300T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039342
Kho Mượn: MV.057935
Kho lưu động: LD.021456-21457
64/. TÙY VŨ NHI AN. Không cẩn thận, họa lớn rồi ! / Tùy Vũ Nhi An ; Phương Thúy dịch. - H. : Văn
học, 2017. - 600tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.13/KH455C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039354
Kho Mượn: MV.057933-57934
65/. TỪ KẾ TƯỜNG. Aó tím qua đường : Truyện dài / Từ Kế Tường. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa Văn
nghệ, 2017. - 292tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/A108T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039343
Kho Mượn: MV.057927-57928
Kho lưu động: LD.021454-21455
66/. TỪ KẾ TƯỜNG. Còn những bóng mưa tan / Từ Kế Tường. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa Văn nghệ,
2017. - 276tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/C430N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039350
Kho Mượn: MV.057911-57912
67/. TỪ KẾ TƯỜNG. Mối tình như sương khoái : Truyện dài / Từ Kế Tường. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn
hóa Văn nghệ, 2017. - 368tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/M452T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039344
Kho Mượn: MV.057923-57924
68/. VĂN THÀNH LÊ. Như cánh chim trong mắt của chân trời : Chân dung văn học / Văn Thành Lê. H. : Kim Đồng, 2017. - 244tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92209/NH550C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039338
Kho Mượn: MV.057950
Kho lưu động: LD.021460-21461
69/. VI NHẤT ĐỒNG. Trẻ trừng phạt / Vi Nhất Đồng ; Lương Ngân dịch. - H. : Văn học, 2017. - 451tr. ;
21cm
Ký hiệu môn loại: 895.13/K200T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039336
Trang 14
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Kho Mượn: MV.057953-57954
70/. VÕ THANH AN. Hành trình lên cạn, lên cao : Truyện đồng thoại / Võ Thanh An. - H. : Văn học,
2017. - 179tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/H107T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012763-12764
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031238-31239
71/. VŨ ĐỨC SAO BIỂN. Ơi, cái tuổi trăng tròn / Vũ Đức Sao Biển. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa Văn
nghệ, 2017. - 248tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92283408/Ơ462C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039349
Kho Mượn: MV.057907-57908
LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ
1/. BROWER, KATE ANDERSEN. Nhà trắng – Những chuyện chưa kể / Kate Andersen Brower ;
Nguyễn Thị Kim Anh dịch. - In lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 320tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm những câu chuyện về quãng thời gian năm mươi năm trong Nhà
Trắng dưới mười đời tổng thống cùng vô số những cuộc khủng hoảng lớn nhỏ được kể lại trong “Nhà
trắng”
Ký hiệu môn loại: 975.3/NH100T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010165
2/. CHI PHAN. Những linh hồn bất tử vì tổ quốc : Ký sự chân dung / Chi Phan. - H. : Thanh niên,
2017. - 399tr. ; 24cm
Tóm tắt: Đây là tập hợp một số tấm gương của các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh,
những người đã cống hiến cuộc đời mình để giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, cho nhân dân
Ký hiệu môn loại: 959.700922/NH556L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010164
3/. Côn Đảo xưa và nay / Lê Trúc Vy b.s.. - H. : Tài nguyên môi trường và bản đồ Việt Nam, 2017. 219tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp những bài viết nhằm giới thiệu về lịch sử, danh lam thắng cảnh, con người và
đặc sản... của Côn Đảo với bạn đọc gần xa
Ký hiệu môn loại: 959.777/C454Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039325
Kho Mượn: MV.057975-57976
4/. JOHNSTON, DAVID CAY. Sự thật về Donald Trump / David Cay Johnston ; Huỳnh Nguyễn Anh
Đào dịch. - Tên sách Tiếng Anh : The making of Donald Trump. - H. : Thông tin truyền Thông, 2017. 439tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày những khía cạnh gay cấn và riêng tư nhất của nhân vật thời đại này sẽ được
tiết lộ một cách cẩn trọng, dựa trên những tài liệu vững chắc. Thông qua hàng chục năm nghiên cứu
các bài phỏng vấn, báo cáo tài chính, văn kiện tòa án... liên quan đến Donald Trump.
Ký hiệu môn loại: 973.932092/S550T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039327
5/. Một số nhân vật lịch sử đất phương Nam / Nguyễn Minh Tường, Nguyễn Đức Nhuệ, Hà Minh
Hồng.... - H. : Hồng Đức, 2017. - 625tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách là tiểu sử, hành trang và sự nghiệp của 125 nhân vật lịch sử có công lao
nổi bật đối với vùng đất phương Nam của Tổ quốc Việt Nam chúng ta, từ buổi đầu gầy dựng đến năm
1975...
Ký hiệu môn loại: 959.7700922/M458S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010163
6/. TRẦN THÙY CHI. Giải quyết những vấn đề khó trong ôn thi học sinh giỏi THPT môn Lịch sử / Trần
Thùy Chi (ch.b.), Trần Huy Đoàn, Nguyễn Thị Thanh Nga. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. 311tr. ; 24cm
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Ký hiệu môn loại: 907/GI-103Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010162
Kho Mượn: MV.057965-57966
ĐỊA LÝ VÀ DU HÀNH
1/. HOÀI SA. Bốn mùa chân bước, nghìn dặm nước Anh / Hoài Sa. - H. : Thanh niên, 2017. - 292tr. ;
21cm
Tóm tắt: Câu chuyện hành trình du học của Hoài Sa trong suốt một năm đến Anh theo học
bổng Chevel. Câu chuyện được kể theo bốn mùa với những cảm xúc chân thật nhưng cũng không kém
phần dí dỏm, hài hước theo kiểu phớt "Ăng-lê".
Ký hiệu môn loại: 914.204/B454M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039323
Kho Mượn: MV.057969-57970
2/. NGÔ KẾ TỰU. Sài Gòn còn chút gi để nhớ ? / Ngô Kế Tựu. - H. : Văn hóa Văn nghệ, 2017. - 272tr.
; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện xảy ra trong khoảng thập niên 1960 - 1970. Tái hiện một
cách sống động về lối ăn mặc, chuyện nghĩa trang, xóm ngoại ô, cháy nhà hay đánh ghen...
Ký hiệu môn loại: 915.9779/S103G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039326
3/. NGUYỄN THỊ HẬU. Sài Gòn bao giờ cũng thế / Nguyễn Thị Hậu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. 167tr. ; 21cm. - (Ký ức Sài Gòn)
Tóm tắt: Thông qua những ghi chép, hình ảnh và tình cảm của tác giả Sài Gòn hiện lên như
một bức tranh đa dạng sinh động, đầy màu sắc như dòng Cửu Long cuồn cuộn từ thưởng nguồn đổ về
mùa nước lớn, để rồi từ lớp phù sa màu mỡ từ lắng đọng nuôi cánh đồng lúa vàng và vươn cây trái ngọt
lành Ký hiệu môn loại: 915.9779/S103G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039322
Kho Mượn: MV.057971-57972
4/. NGUYỄN VÂN ANH. Đá nhọn vực sâu : Viết sau trải nghiệm Sơn Đoòng / Nguyễn Vân Anh. - H. :
Thế giới, 2017. - 90tr. : ảnh màu ; 21cm
Tóm tắt: Ghi lại những kỷ niệm thời ấu thơ, kỷ niệm về mẹ, gia đình cho tới khi trưởng thành
hòa vào chuyến đi trải nghiệm khám phá mạo hiểm về hang Sơn Đoòng với cảnh quan, đường đi,
sông, hồ, đá nhọn, núi non, vực sâu... cảnh quan tuyệt đẹp của đất nước
Ký hiệu môn loại: 915.9745/Đ100N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039328
Kho Mượn: MV.057967-57968
Kho lưu động: LD.021466-21467
5/. QUỐC BẢO. Sài Gòn của tôi / Quốc Bảo. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa Văn nghệ, 2017. - 296tr. ;
21cm
Tên sách tiếng Anh : The Sai Gon of Mine
Tóm tắt: Tập sách chứa đựng những điều nhỏ bé ; một niềm yêu, một nỗi nhớ, một suy nghiệm,
một cách sống, một đôi tia hy vọng mới.Nhiếp ảnh chụp bắt và lưu giữ giùm chúng ta trí tưởng tượng về
một thế giới lương thiện.
Ký hiệu môn loại: 915.9779/S103G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039324
6/. TRẦN THÙY LINH. Sài gòn những mùa yêu / Trần Thùy Linh. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa Văn
nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 187tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp những hình ảnh, ghi chép, về những tâm tư, tình cảm, tình yêu thương của
một người con gái Hà Nội bén duyên với thành phố Sài Gòn.
Ký hiệu môn loại: 915.9779/S103G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039321
Kho Mượn: MV.057973-57974
7/. Vòng quanh thế giới: Ai Cập / Viết: Hoài Nam ; Vẽ: Nguyễn Hào. - H. : Kim Đồng, 2017. - 16tr. ;
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19cm

Tóm tắt: Mỗi đất nước trên đều có nhiều điều thú vị để khám phá. Với chuyến du hành vòng
quanh thế giới bạn các em nhỏ sẽ được ghé thăm rất nhiều quốc gia, địa điểm nổi tiếng, biết nhiều
thêm truyền thống văn hóa, lễ hội lí thú của con người khắp mọi nơi trên thế giới.
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu nước là tài nguyên đặc biệt quan trọng, là yếu tố thiết yếu
cho
cuộc
hiệulưu
môn
loại:LDTN.012790-12791
916.204/V431Q
động:
Số ĐKCB:Ký Kho
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031224-31225
8/. Vòng quanh thế giới: Anh / Viết: Hoài Nam ; Vẽ: Nguyễn Hào. - H. : Kim Đồng, 2017. - 16tr. ; 19cm
Tóm tắt: Mỗi đất nước trên đều có nhiều điều thú vị để khám phá. Với chuyến du hành vòng
quanh thế giới bạn các em nhỏ sẽ được ghé thăm rất nhiều quốc gia, địa điểm nổi tiếng, biết nhiều
thêm truyền thống văn hóa, lễ hội lí thú của con người khắp mọi nơi trên thế giới.
Ký hiệu môn loại: 914.204/V431Q
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012792-12793
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031226-31227
9/. Vòng quanh thế giới: Ấn Độ / Viết: Hoài Nam ; Vẽ: Nguyễn Hào. - H. : Kim Đồng, 2017. - 16tr. ;
19cm
Tóm tắt: Mỗi đất nước trên đều có nhiều điều thú vị để khám phá. Với chuyến du hành vòng
quanh thế giới bạn các em nhỏ sẽ được ghé thăm rất nhiều quốc gia, địa điểm nổi tiếng, biết nhiều
thêm truyền thống văn hóa, lễ hội lí thú của con người khắp mọi nơi trên thế giới.
Ký hiệu môn loại: 915.404/V431Q
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012788-12789
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031222-31223
10/. Vòng quanh thế giới: Nigeria / Viết: Hoài Nam ; Vẽ: Nguyễn Hào. - H. : Kim Đồng, 2017. - 16tr. ;
19cm
Tóm tắt: Mỗi đất nước trên đều có nhiều điều thú vị để khám phá. Với chuyến du hành vòng
quanh thế giới bạn các em nhỏ sẽ được ghé thăm rất nhiều quốc gia, địa điểm nổi tiếng, biết nhiều
thêm truyền thống văn hóa, lễ hội lí thú của con người khắp mọi nơi trên thế giới.
Ký hiệu môn loại: 916.6904/V431Q
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012794-12795
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031228-31229
11/. Vòng quanh thế giới: Trung Quốc / Viết: Hoài Nam ; Vẽ: Nguyễn Hào. - H. : Kim Đồng, 2017. 16tr. ; 19cm
Tóm tắt: Mỗi đất nước trên đều có nhiều điều thú vị để khám phá. Với chuyến du hành vòng
quanh thế giới bạn các em nhỏ sẽ được ghé thăm rất nhiều quốc gia, địa điểm nổi tiếng, biết nhiều
thêm truyền thống văn hóa, lễ hội lí thú của con người khắp mọi nơi trên thế giới.
Ký hiệu môn loại: 915.104/V431Q
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012786-12787
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031220-31221
KINH TẾ
1/. NADELLA, SATYA. Nhấn nút tái tạo : Hành trình tìm lại linh hồn cho Microsoft và định hình tương
lai tốt đẹp hơn cho mọi người / Satya Nađella ; Nguyễn Bá Quỳnh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ,
2018. - 276tr. ; 23cm
Tên sách tiếng Anh: Hit refresh, Thư mục: tr. 255-262
Tóm tắt: Câu chuyện về sự thay đổi xảy ra bên trong Microsoft và làn sóng công nghệ đột phá
đang ập tới nhân loại bao gồm trí tuệ nhân loại, thực tại kết hợp, vi tính lượng tử; phân tích cách con
người và các tổ chức, xã hội có thể và phải thay đổi, không ngừng tìm kiếm năng lượng mới, ý tưởng
mới và tiếp tục làm mới mình
Ký hiệu môn loại: 338.7610053/NH121N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010137
2/. NGÔ TRỌNG THUẬN. Nước và con người / Ngô Trọng Thuận, Vũ Văn Tuấn. - H. : Tài nguyên Môi
trường và Bản đồ Việt Nam, 2017. - 381tr. : bảng ; 24cm
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sống của chúng ta và muôn loài. Không có nước không thể có sự sống. Vai trò của nước trong đời sống
và các nhân tố ảnh hưởng đến tài nguyên nước
Ký hiệu môn loại: 333.91/N557V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010140
3/. RYOICHI MIKITANI. Hồi sinh sự thần kỳ Nhật Bản : Bàn về cuộc tái thiết nước Nhật trong nền kinh
tế toàn cầu / Ryoichi Mikitani, Hiroshi Mikitani ; Trần Trọng Hải Minh dịch. - H. : Tri thức, 2017. - 294tr. ;
21cm
Tóm tắt: Cuốn sách là những cuộc đối thoại của hai cha con Mikitani về công cuộc tái kiến thiết
Nhật Bản dựa trên nền tảng là đề xuất “Lại là Nhật Bản”. những đối thoại của họ không chỉ là sự phê
phán sâu sắc với xã hội Nhật Bản, mà còn là sự phẫu tích cho từng vấn đề mà Nhật Bản đang phải đối
mặt, với mong muốn rằng việc đưa ra cuốn sách “sẽ giúp mọi người nhận ra tình thế khó khăn mà Nhật
Bản đang phải đối mặt, cũng như đưa ra tầm nhìn về một tương lai tươi sáng hơn và lộ trình để tới đó”.
Ký hiệu môn loại: 330.952/H452S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039400
4/. TUYẾT HƯỜNG. 9 nghề cho chín / Tuyết Hường. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 184tr : Ảnh
; 20cm. - (Nghĩ thử làm thật)
Tóm tắt: Chia sẻ những trải nghiệm về những công việc khác nhau, giúp bạn trẻ chủ động, linh
hoạt trong quá trình tìm việc, học nghề từ đó mở ra nhiều cơ hội thành công hơn trong cuộc sống
Ký hiệu môn loại: 331.7/CH311N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039396
Kho Mượn: MV.057894-57895
5/. WHEELAN, CHARLES. Đô-La hay là nho?: Lột trần cô nàng kinh tế học = Naked economics /
Charles Wheelan ; Bích Ngọc dịch. - H. : Lao động xã hội, 2017. - 448tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách Đô la hay lá nho – Lột trần cô nàng kinh tế của Wheelan bàn về những vấn
đề cơ bản của kinh tế học, hay cụ thể hơn, các nguyên lý về nền kinh tế thị trường. Chúng được giới
thiệu thông qua việc mổ xẻ các sự kiện, biến cố hay các vấn đề kinh tế cụ thể, gần như thường nhật,
theo một cách đơn giản và dễ hiểu.
Ký hiệu môn loại: 330/Đ450L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039399
CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI
1/. Chúng em viết về môi trường / Nguyễn Hoàng Dung, Huỳnh Thị Thúy Vân, Trần Thị Kim Trinh...;
Tuyển chọn: Nguyễn Đình Kiểm, Nguyễn Phương Liên. - H. : Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt
Nam, 2017. - 311tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 363.7/CH513E
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031298-31299
2/. NGÔ TRỌNG THUẬN. Những thông tin cập nhập về biến đổi khí hậu dùng cho các đối tượng cộng
đồng / Ngô Trọng Thuận (ch.b), Nguyễn Văn Liêm. - Tái bản có sửa chữa và bổ sung. - H. : Nxb. Hà
Nội, 2017. - 292tr. ; 21cm
Tóm tắt: Khái niệm về biến đổi khí hậu; biến đổi khí hậu trên thế giới và ở Việt Nam; kịch bản
biến đổi khí hậu; tác động của biến đổi khí hậu đến một số lĩnh vực chính; các giải pháp thích ứng và
giảm nhẹ biến đổi khí hậu
Ký hiệu môn loại: 363.7/NH556T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039394
Kho Mượn: MV.057884-57885
3/. Sổ tay tuyên truyền về biến đổi khí hậu. - H. : Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2017. 169tr. ; 21cm
ĐTTS ; Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
Tóm tắt: Giới thiệu khái niệm và những kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu và một số tác
động, biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu cho cộng đồng dân cư.
Ký hiệu môn loại: 363.7/S450T
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Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039397
Kho Mượn: MV.057896-57897
GIÁO DỤC
1/. KRENGEL, MARTIN. Đại học hay học "đại" : 10 chỉ dẫn thông minh giúp bạn vượt qua những tình
huống khó khăn và đầy thách thức trong học tập... / Martin Krengel ; Ngân Hà dịch. - H. : Đại học Kinh
tế Quốc dân, 2017. - 457tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Đức: Der studi - survival guide : Erfolgreich und gelassen durchs studium, Thư
mục: tr. 455-457
Tóm tắt: Hướng dẫn các bạn sinh viên những bí quyết vừa có thể học tập tốt, vừa có thể thoải
mái vui chơi và tận hưởng niềm vui nơi giảng đường đại học giúp bạn trở thành một sinh viên thành
công
Tóm tắt: Giới thiệu những kỹ năng sống cần thiết cho trẻ mà các bậc cha mẹ cần giáo dục
choĐKCB:
Ký hiệu môn
loại: 378.17/Đ103H
Kho Đọc:
VN.039391
Số
Kho Mượn: MV.057892-57893
2/. Kỹ năng sống cho trẻ: "Làm nguội" cơn giận dữ / Lời: Nguyễn Thu Hương ; Minh họa: Khánh Chi. H. : Phụ nữ, 2017. - 20tr. : tranh vẽ ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu những kỹ năng sống cần thiết cho trẻ mà các bậc cha mẹ cần giáo dục cho
con: Xử lý khi bị lạc, an toàn với điện, xử lý khi bị côn trùng đốt, học cách thể hiện yêu thương.... Bằng
lời ngắn gọn, dễ hiểu, hình ảnh sinh động, đẹp mắt sẽ giúp các bé tiếp thu một cách dễ dàng, nhanh
chóng.
Ký hiệu môn loại: 372.21/K600N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012774-12775
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031257-31258
3/. Kỹ năng sống cho trẻ: An toàn với điện / Lời: Nguyễn Thu Hương ; Minh họa: Khánh Chi. - H. : Phụ
nữ, 2017. - 20tr. : tranh vẽ ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu những kỹ năng sống cần thiết cho trẻ mà các bậc cha mẹ cần giáo dục cho
con: Xử lí khi bị lạc, an toàn với điện, xử lí khi bị côn trùng đốt, học cách thể hiện yêu thương.... Bằng lời
ngắn gọn, dễ hiểu, hình ảnh sinh động, đẹp mắt sẽ giúp các bé tiếp thu một cách dễ dàng, nhanh
chóng.
Ký hiệu môn loại: 372.21/K600N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012778-12779
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031261-31262
4/. Kỹ năng sống cho trẻ: Học cách thể hiện yêu thương / Lời: Nguyễn Thu Hương ; Minh họa: Khánh
Chi. - H. : Phụ nữ, 2017. - 20tr. : tranh vẽ ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu những kỹ năng sống cần thiết cho trẻ mà các bậc cha mẹ cần giáo dục cho
con: Xử lí khi bị lạc, an toàn với điện, xử lí khi bị côn trùng đốt, học cách thể hiện yêu thương.... Bằng lời
ngắn gọn, dễ hiểu, hình ảnh sinh động, đẹp mắt sẽ giúp các bé tiếp thu một cách dễ dàng, nhanh
chóng.
Ký hiệu môn loại: 372.21/K600N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012784-12785
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031267-31268
5/. Kỹ năng sống cho trẻ: Tránh uất ức khi bị chọc tức / Lời: Nguyễn Thu Hương ; Minh họa: Khánh
Chi. - H. : Phụ nữ, 2017. - 20tr. : tranh vẽ ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu những kỹ năng sống cần thiết cho trẻ mà các bậc cha mẹ cần giáo dục cho
con: Xử lí khi bị lạc, an toàn với điện, xử lí khi bị côn trùng đốt, học cách thể hiện yêu thương.... Bằng lời
ngắn gọn, dễ hiểu, hình ảnh sinh động, đẹp mắt sẽ giúp các bé tiếp thu một cách dễ dàng, nhanh
chóng.
Ký hiệu môn loại: 372.21/K600N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012782-12783
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031265-31266
6/. Kỹ năng sống cho trẻ: Xử lí khi bị lạc / Lời: Nguyễn Thu Hương ; Minh họa: Khánh Chi. - H. : Phụ
nữ, 2017. - 20tr. : tranh vẽ ; 21cm
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con: Xử lí khi bị lạc, an toàn với điện, xử lí khi bị côn trùng đốt, học cách thể hiện yêu thương.... Bằng lời
ngắn gọn, dễ hiểu, hình ảnh sinh động, đẹp mắt sẽ giúp các bé tiếp thu một cách dễ dàng, nhanh
chóng.
Ký hiệu môn loại: 372.21/K600N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012776-12777
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031259-31260
7/. Kỹ năng sống cho trẻ: Xử lí khi bị côn trùng đốt / Lời: Nguyễn Thu Hương ; Minh họa: Khánh Chi. H. : Phụ nữ, 2017. - 20tr. : tranh vẽ ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu những kỹ năng sống cần thiết cho trẻ mà các bậc cha mẹ cần giáo dục cho
con: Xử lí khi bị lạc, an toàn với điện, xử lí khi bị côn trùng đốt, học cách thể hiện yêu thương.... Bằng lời
ngắn gọn, dễ hiểu, hình ảnh sinh động, đẹp mắt sẽ giúp các bé tiếp thu một cách dễ dàng, nhanh
chóng.
Ký hiệu môn loại: 372.21/K600N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012780-12781
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031263-31264
8/. LUDWIG, TRUDY. Bạo lực học đường chuyện chưa kể: Tớ đáng sợ thế nào? : Sách tham khảo
cho phụ huynh, giáo viên và học sinh cấp 1, 2, 3 / Trudy Ludwig ; Minh hoạ: Beth Adams ; Hoàng Thị
Minh Quyên dịch. - H. : Thế giới, 2017. - 48tr. ; 23cm. - (Cùng con trưởng thành)
Tóm tắt: Hướng dẫn cách nhận diện những hành vi bạo lực trong môi trường học đường, tìm
hiểu nguyên nhân và phân loại các hành vi bạo lực đó, đồng thời đưa ra các biện pháp để giảm thiểu,
phòng tránh và đẩy lùi bạo lực học đường
Ký hiệu môn loại: 371.782/B108L
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031254-31256
9/. MAYROCK, AIJA. Bạo lực học đường chuyện chưa kể: Đừng sợ bắt nạt! : Sách tham khảo cho phụ
huynh, giáo viên và học sinh cấp 1, 2, 3 / Aija Mayrock ; Trần Mai Loan dịch. - H. : Thế giới; Công ty
Văn hóa Đinh Tị, 2017. - 162tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Cùng con trưởng thành)
Tóm tắt: Hướng dẫn cách nhận diện những hành vi bạo lực trong môi trường học đường, tìm
hiểu nguyên nhân và phân loại các hành vi bạo lực đó, đồng thời đưa ra các biện pháp để giảm thiểu,
phòng tránh và đẩy lùi bạo lực học đường
Ký hiệu môn loại: 371.782/B108L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039392
Kho Mượn: MV.057890-57891
Kho lưu động: LD.021273-21274
THƯƠNG MẠI, CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THỐNG VÀ GTVT
1/. STEPHENS, DOUG. Tái cấu trúc hoạt động bán lẻ / Doug Stephens ; 1980 books dịch. - H. : Lao
động, 2017. - 453tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách của ông là hướng dẫn tiến tới tương lai cho những nhân viên bán hàng và
tiếp thị. Phân tích thực trạng của thị trường và người tiêu dùng trong thời đại mới. cuốn sách này giúp
những lãnh đạo có tầm nhìn – chủ nhân của những thương hiệu táo bạo hình dung ra các tiềm năng to
lớn. Đây chính là cơ sở để họ đột phá vững vàng và hiệu quả.
Ký hiệu môn loại: 381/T103C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039398
PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HÓA DÂN GIAN
1/. BÙI QUANG THẮNG. Nét cũ duyên xưa / Bùi Quang Thắng. - H. : Lao động, 2017. - 273tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cung cấp cho bạn đọc những câu chuyện xác thực và lý thú về lai lịch của những thứ
y phục tưởng chừng đã quá đỗi quen thuộc như nón thúng, áo dài, hay những bước thăng trầm trong
câu chuyện tóc dài - tóc ngắn của người Việt. Những mong văn hóa dân gian, trong đó có trang phục
dân gian, sẽ mãi là nét son tô đậm thêm và tô đẹp hơn hình ảnh Việt Nam trên tấm bản đồ văn hóa
nhân loại.
Ký hiệu môn loại: 391.009597/N207C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039393
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Kho Mượn: MV.057886-57887
Kho lưu động: LD.021447-21448
2/. NGUYỄN VĂN HUYÊN. Hội hè lễ tết của người Việt / Nguyễn Văn Huyên ; Dịch: Đỗ Trọng Quang,
Trần Đỉnh. - H. : Thế giới; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2017. - 420tr. : minh họa ;
24cm
Phụ lục: tr. 237-242
Tóm tắt: Tập hợp những tiểu luận nghiên cứu của Nguyễn Văn Huyên về lễ - tết - hội, tín
ngưỡng, tâm thức tôn giáo của người Việt Nam trong xã hội truyền thống như: Tết Nguyên đán, tết
Thanh Minh, tết Đoan Ngọ, tết Trung thu, lễ xá tội vong nhân...
Tóm tắt: Tập hợp những bài viết dự trên quan niệm của nhà phật. Những bài viết nhẹ
nhàng
Ký
môn
loại:
394.269597/H452H
Kho
Đọc:
VV.010139
Số ĐKCB:hiệu
3/. Vào đời cùng lời ca dao / B.s.: Phạm Đình Ân ; Minh họa: Thanh Lê. - H. : Kim Đồng, 2017. - 99tr. :
tranh vẽ ; 19cm
Ký hiệu môn loại: 398.809597/V108Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012796-12797
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031230-31231
TIN HỌC, THÔNG TIN VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT
1/. Gia Định báo - tờ báo Việt ngữ đầu tiên / B.s.: Nguyễn Văn Hà, Lê Thị Thanh Nhà, Nguyễn Thị
Phương Trang, Ưng Sơn Ca. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 340tr. ;
24cm
Tóm tắt: Giới thiệu những bài viết của nhiều tác giả về quá trình ra đời, lịch sử nghiên cứu Gia
Định báo và các phương diện nội dung, đặc điểm ngôn ngữ, kinh nghiệm làm báo...
Ký hiệu môn loại: 079.597/GI-100Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010134
Kho Mượn: MV.057858-57859
2/. TRƯƠNG LỆ QUYÊN. 220 trò chơi phân tích thanh thiếu niên yêu thích nhất / Trương Lệ Quyên ;
Dương Kim Nguyệt dịch. - H. : Thanh niên, 2017. - 283tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu 220 trò chơi phân tích mang tính khoa học thường thức dành cho thanh
thiếu niên: Bật mí đom đóm phát sáng, trọng lượng của chim Hoàng Yến, đầu đạn mất tích...
Ký hiệu môn loại: 001/H103T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039404
Kho Mượn: MV.057857, MV.057889
TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC
1/. AKIRA UENISHI. Tôi trồng cỏ bốn lá / Akira Uenishi ; Nguyễn Hồng Liên dịch. - H. : Công thương,
2017. - 259tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách giải đáp những câu hỏi trên thật cặn kẽ và rõ ràng, đồng thời đưa ra những
ví dụ thực tế giúp các bạn dễ hiểu hơn. Và sau khi đọc cuốn này, bạn hãy áp dụng những bí quyết ấy
vào cuộc sống hằng ngày để chúng trở thành những thói quen đồng hành cùng bạn.
Ký hiệu môn loại: 158/T452T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039395
Kho Mượn: MV.057864-57865
2/. HUY ĐỨC. Tại sao em ít nói thế ? / Huy Đức. - H. : Phụ nữ, 2017. - 327tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách sẽ giúp bạn hiểu hơn về chính mình, hiểu hơn về người ấy và có thể dũng
cảm hơn khi đối mặt với những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống.
Ký hiệu môn loại: 158.1/T103S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039409
Kho Mượn: MV.057866-57867
3/. LƯU ĐÌNH LONG. Như mây thong dong / Lưu Đình Long. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa Văn nghệ
Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 251tr. ; 21cm
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nhưng sâu sắc nuôi dưỡng tâm hồn bạn và giúp bạn có cuộc sống nhẹ nhàng hơn, an lạc hơn
Ký hiệu môn loại: 158.1/NH550M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039406
Kho Mượn: MV.057860-57861
4/. MACKEY, JOHN. Chủ nghĩa tư bản có ý thức : Giải phóng tinh thần, kinh doanh anh hùng /
JohnMackey ; Trần Trọng Hải Minh dịch. - H. : Tri thức, 2017. - 374tr. ; 24cm
Tóm tắt: Bạn đọc sẽ cùng các tác giả khám phá bốn nguyên lý mang tính nền tảng của Chủ
nghĩa tư bản có ý thức: mục đích cao đẹp hơn, sự tích hợp các bên có lợi ích liên quan, sự lãnh đạo có ý
thức, và nền văn hóa và lãnh đạo có ý thức
Ký hiệu môn loại: 174.4/CH500N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010135
5/. SINGER, MICHAEL A. Cởi trói linh hồn : Hành trình vượt qua giới hạn của chính mình / Michael A
Singer ; Bùi Thị Ngọc Hương dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 302tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh : The untethered soul the ioyrney beyond yourself
Tóm tắt: Trình bày lời khuyên về cách giải phóng bản thân khỏi những suy nghĩ thường xuyên,
cảm xúc, và các mô hình năng lượng hạn chế ý thức của một người.
Ký hiệu môn loại: 153/C462T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039410
Kho Mượn: MV.057872-57873
Kho lưu động: LD.021443-21444
6/. TAKETOSHI OZAWA. Sống hết mình cho ngày / Taketoshi Ozawa ; Lê Thu Trang dịch. - H. : Thế
giới, 2017. - 149tr. ; 21cm. - (Tủ sách Sống khác)
Tóm tắt: Cuốn sách hướng dẫn bạn phải thực hiện việc tìm lại những sự kiện gắn với những kỷ
niệm sâu sắc của cuộc đời từ đó giúp con người có một cuộc sống hạnh phúc và mạnh mẽ hơn, phải
tích cực, phải làm điều này điều kia. Nó vượt qua một cuốn sách thông thường và chạm đến người đọc
bằng những triết lý dung dị nhưng sâu sắc.
Ký hiệu môn loại: 158.1/S455H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039408
Kho Mượn: MV.057870-57871
7/. TAKETOSHI OZAWA. Tôi chọn hôm nay tôi chọn hạnh phúc / Taketoshi Ozawa ; Lê Minh, Thảo
My dịch. - H. : Thế giới, 2017. - 180tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách hướng dẫn bạn phải cố gắng, phải tích cực, phải làm điều này điều kia. Nó
vượt qua một cuốn sách thông thường và chạm đến người đọc bằng những triết lý dung dị nhưng sâu
sắc.
Ký hiệu môn loại: 158.1/T452C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039407
Kho Mượn: MV.057868-57869
8/. TRƯƠNG LỆ QUYÊN. 180 Câu chuyện tư duy kinh điển Thanh thiếu niên thích đọc nhất / Trương
Lệ Quyên ; Nguyễn Thị Quỳnh Chi dịch. - H. : Thanh niên, 2017. - 339tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp tất cả các tư duy kinh điển mà thanh thiếu niên thích đọc nhất trong.
Ký hiệu môn loại: 153.42/M458T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039411
Kho Mượn: MV.057874-57875
9/. VON OECH, ROGER.. Cú đánh thức tỉnh trí sáng tạo : Mở khóa ổ khóa trí tuệ để vươn tới đỉnh cao
sáng tạo / Roger von Oech ; Quỳnh Chi dịch. - H. : Lao động, 2017. - 320tr. ; 21cm. - (Tên sách tiếng
Anh ; Whack! on the side of the head)
Tóm tắt: Cuốn sách tạo cảm hứng gần gũi với người đọc, cần phải thay đổi lối tư duy đã sáo
mòn, cần tiếp cận vấn đề từ nhiều góc độ và bằng nhiều phương pháp khác nhau.
Ký hiệu môn loại: 153.35/C500Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039405
Kho Mượn: MV.057862-57863
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