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- Thư mục thông báo sách mới
TÔN GIÁO

1/. CHAPMAN, GARI. Hôn nhân chân kinh : Đọc kỹ trước khi kết hôn / Gari Chapman ; Chung Quý
dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Lao động, 2018. - 179tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Things I wish I'd known before we got married
Tóm tắt: Chia sẻ cách giải quyết những bất đồng hôn nhân qua những tình huống thực tế như
phân công việc nhà, chăm sóc con cái, quan hệ với gia đình chồng/vợ, xung đột tín ngưỡng, nhằm giúp
chúng ta có sự chuẩn bị trước khi bước vào hôn nhân hoặc giúp chúng ta hàn gắn cuộc hôn nhân đang
tồn tại rạn nứt
Ký hiệu môn loại: 248.844/H454N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040054
Kho Mượn: MV.059303-59304
Kho lưu động: LD.024625-24626
2/. OLENDZKI, ANDREW. Tâm vô lượng : Tâm lí học Phật giáo triệt để trải nghiệm / Andrew Olendzki
; Nguyễn Tiến Văn dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 263tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Unlimiting mind
Tóm tắt: Giải mật những trực quan tâm lí triệt để của Đức Phật khiến chúng ta có thể dễ tiếp
cận trong một chuỗi những luận văn soi sáng một cách thiện xảo. Đây là một tác phẩm đặc sắc cho bất
cứ ai quan tâm tới thân phận con người.
Ký hiệu môn loại: 294.3/T120V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039885
Kho Mượn: MV.058934-58935
Kho lưu động: LD.024521-24522
3/. PHẠM NGỌC ANH. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo, tín ngưỡng : Sách chuyên khảo / Ch.b.:
Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Xuân Trung. - H. : Công an nhân dân, 2017. - 327tr. ; 21cm. - (Học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh)
Phụ lục: tr. 196-316. - Thư mục: tr. 317-325
Tóm tắt: Trình bày bối cảnh hình thành và quá trình phát triển và những nội dung tư tưởng Hồ
Chí Minh về tôn giáo, tín ngưỡng, sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo, tín ngưỡng của Đảng
và Nhà nước ta trong thời kỳ đổi mới đất nước hiện nay.
Ký hiệu môn loại: 200.9597/T550T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040055
Kho Mượn: MV.059330-59331
Kho lưu động: LD.024593-24594
4/. PHẬT ĐÀ DA XÁ. Giới luật bậc tỳ - kheo / Phật Đà Da Xá ; Nguyễn Minh Tiến dịch. - H. : Tôn giáo,
2018. - 207tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày về lễ thọ giới tỳ - kheo. Giới luật tỳ - kheo: Gồm phần mở đầu giới kinh, bốn
pháp ba la di, mười ba pháp tăng...
Ký hiệu môn loại: 294.3/GI-462L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040053
Kho Mượn: MV.059305, MV.059658
Kho lưu động: LD.024543-24544
KHXH, XÃ HỘI HỌC, NHÂN LOẠI HỌC VÀ DÂN TỘC HỌC
1/. Bác Hồ với nông dân / Lương Thị Lan s.t. và b.s.. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 247tr. ; 21cm. (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)
Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện cảm động nêu lên tình cảm của Bác Hồ đối với nông dân
cũng như tình cảm nồng hậu, kính trọng của người dân đối với Bác Hồ.
Ký hiệu môn loại: 305.563309597/B101H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040076
Kho Mượn: MV.059332
Kho lưu động: LD.024591-24592
2/. Cẩm nang pháp luật và các chính sách dành cho hội người cao tuổi - Bí quyết sống vui, sống khỏe
Trang 1
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dành cho người cao tuổi / Vũ Tươi hệ thống. - H. : Lao động, 2018. - 391tr. ; 28cm
Tóm tắt: Giới thiệu luật người cao tuổi và văn bản hướng dẫn thi hành. Điều lệ hội người cao
tuổi của Việt Nam. Quy định quản lí sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi.
Ký hiệu môn loại: 305.26/C120N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010478
3/. HÀ MINH ĐỨC. Cõi học và người thầy : Chân dung các giáo sư ngành khoa học xã hội: Bút ký /
Hà Minh Đức. - H. : Công an nhân dân, 2017. - 295tr. : ảnh chân dung ; 21cm
Tóm tắt: Ghi lại chân dung, phong cách gần gũi trong đời sống thường nhật của các thầy giáo:
Nguyễn Khánh Toàn, Đặng Thai Mai, Trần Văn Giàu, Hoàng Xuân Nhị, Trần Đức Thảo, Trương Tửu,
Nguyễn Lương Ngọc..
Ký hiệu môn loại: 300.922/C428H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040075
Kho Mượn: MV.059333
Kho lưu động: LD.024509-24510
4/. Những sáng kiến Phần Lan : Lý do Phần Lan phát triển như ngày nay / / Ilkka Taipale biên soạn ;
Trần Minh Anh Thư, Đỗ Mạnh Toàn, Trần Phương Thảo dịch.. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. 456tr. ; 24cm
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện về thú vui hàng ngày, chính sách xã hội, chăm sóc y tế, văn
hoá, công nghệ xã hội, xã hội dân sự, quan hệ quốc tế, quản lý hành chính đã và đang diễn ra ở Phần
Lan
Ký hiệu môn loại: 303.4094897/NH556S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010465
Kho Mượn: MV.059251-59252
Kho lưu động: LD.024619-24620
5/. Những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh năm 2017. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 288tr. ; 24cm
ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào
học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2017 trên các lĩnh vực: Xây dựng và phát
triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh...
Ký hiệu môn loại: 302.09597/NH556T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.024703-24704
6/. Tiếp biến và hội nhập văn hóa ở Việt Nam / B.s.: Nguyễn Văn Kim (ch.b.), Phạm Xuân Nam,
Nguyễn Thừa Hỷ.... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 533tr. : hình vẽ, bảng ;
24cm. - (Tủ sách Khoa học)
Thư mục: tr. 503-523. - Phụ lục: tr. 525-533
Tóm tắt: Trình bày các vấn đề lý thuyết, lý luận về tiếp biến và hội nhập văn hóa; phân tích các
bước chuyển hóa trong lịch sử Việt Nam. Phân tích các bước chuyển lịch sử, cơ sở, cách thức ứng đối
và quá trình tiếp biến, hội nhập văn hóa trong lịch sử Việt Nam...
Ký hiệu môn loại: 306.09597/T307B
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.001687
7/. Tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng con người
mới ở Việt Nam. - H. : Thanh niên, 2017. - 259tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phủ Chủ tịch
Tóm tắt: Gồm những bản báo cáo có chất lượng khoa học về tuyên truyền, giáo dục tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng con người mới ở Việt Nam.
Ký hiệu môn loại: 301.09597/T527T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023963-23964, LD.024557-24558
NGÔN NGỮ
1/. AMERY, HEATHER. 100 từ Nhật - Việt đầu tiên / Heather Amery ; Minh họa: Stephen Cartwright ;
Minh Ánh dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 36tr. : tranh màu ; 28cm
Trang 2
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ĐTTS ghi: Usborne
Tóm tắt: Giới thiệu 100 mục từ Nhật - Việt với nhiều chủ đề khác nhau được trình bày cùng với
các tranh vẽ sinh động dành cho trẻ em.
Ký hiệu môn loại: 495.681/M458T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017741-17742
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032848-32849
2/. AMERY, HEATHER. 100 từ Pháp - Việt đầu tiên / Heather Amery ; Minh họa: Stephen Cartwright ;
Ngọc Mai dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 29tr. : tranh màu ; 28cm
ĐTTS ghi: Usborne
Tóm tắt: Giới thiệu 100 mục từ Pháp - Việt với nhiều chủ đề khác nhau được trình bày cùng với
các tranh vẽ sinh động dành cho trẻ em.
Ký hiệu môn loại: 448.1/M458T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017740
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032846-32847
3/. AMERY, HEATHER. 100 từ Trung - Việt đầu tiên / Heather Amery ; Minh họa: Stephen Cartwright
; Minh Ánh dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 32tr. : tranh màu ; 28cm
ĐTTS ghi: Usborne
Tóm tắt: Giới thiệu 100 mục từ Trung - Việt với nhiều chủ đề khác nhau được trình bày cùng với
các tranh vẽ sinh động dành cho trẻ em.
Ký hiệu môn loại: 495.181/M458T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017318-17319
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032844-32845
4/. ĐỖ THÁI HÒA. Tiếng hàn dùng trong chào hỏi xã giao hàng ngày / Đỗ Thái Hòa. - Tái bản lần 4. H. : Hồng Đức, 2018. - 247tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 495.7/T306H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039924
Kho Mượn: MV.058999-59000
Kho lưu động: LD.024527-24528
5/. Giao tiếp tiếng Anh căn bản : English expressions in your poket / Nguyễn Thành Yến dịch. - Tp.
Hồ chí Minh : Nxb. Tp. Hồ chí Minh, 2018. - 86tr. ; 12cm
Tóm tắt: Gồm 42 bài giao tiếp tiếng Anh theo từng chủ đề thông dụng như: Chào hỏi, giới thiệu,
bắt chuyện, yêu cầu lặp lại...
Ký hiệu môn loại: 428/GI-108T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040080
Kho Mượn: MV.059353-59354
Kho lưu động: LD.024533-24534
6/. HOÀNG NGỌC QUỲNH. Luyện nói tiếng Anh đột phá = Hacking your English speaking / Hoàng
Ngọc Quỳnh. - H. : Hồng Đức, 2018. - 311tr. ; 23cm
Tóm tắt: Gồm 251 mẫu câu giao tiếp phổ biến luyện nói tiếng Anh hàng ngày
Ký hiệu môn loại: 428.3/L527N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010517
Kho Mượn: MV.059360-59361
Kho lưu động: LD.024753-24754
7/. KHRONGKHWAN CHIMNARONG. Nói tiếng Hàn cấp tốc = Quick Korean / Khrongkhwan
Chimnarong. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ chí Minh, 2018. - 492tr. : bảng, tranh vẽ ; 17cm
Tóm tắt: Gồm 22 bài học cùng các mẫu câu cơ bản, mẩu đối thoại ngắn gọn để giao tiếp trong
cuộc sống hàng ngày như: Chào hỏi, giới thiệu bản thân, cảm ơn, xin lỗi, ngày và giờ, gọi điện thoại...
giúp bạn học tiếng Hàn một cách hiệu quả trong thời gian ngắn nhất.
Ký hiệu môn loại: 495.78/N428T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040082
Kho Mượn: MV.059347-59348
Kho lưu động: LD.024571-24572
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8/. LÂM MINH QUYỀN. 1300 câu đàm thoại tiếng Hoa phổ thông / Lâm Minh Quyền. - H.: Dân trí. 21cm
T.1. - 2018. - 214tr.
Ký hiệu môn loại: 495.1/M458N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.024613-24614
9/. MỸ DUNG. 100 bài luận mẫu tiếng Anh : Theo chủ điểm hiện đại / Mỹ Dung. - H. : Dân trí, 2018. 334tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 428/M458T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010505
Kho Mượn: MV.059356-59357
Kho lưu động: LD.024713-24714
10/. Những mẫu văn bản tiếng Hàn / Lê Huy Khoa tổng hợp, b.s.. - Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Văn
hóa Sáng tạo Trí Việt; Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 343tr. : ảnh, bảng ; 21cm
ĐTTS ghi: Trường Hàn ngữ Việt - Hàn Kanata
Tóm tắt: Cung cấp 158 mẫu văn bản tiếng Hàn theo đúng văn phong, cách trình bày rõ ràng,
dễ hiểu, giúp người học có thể hiểu một cách chính xác và đúng nhất những điều người Hàn muốn diễn
đạt.
Ký hiệu môn loại: 495.78/NH556M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040081
Kho Mượn: MV.059351-59352
Kho lưu động: LD.024783-24784
11/. THÁI HÒA. Giao tiếp Hàn - Việt trong cuộc sống hàng ngày / Thái Hòa, Mỹ Trinh. - H. : Từ điển
Bách Khoa, 2018. - 205tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu và hướng dẫn cách giao tiếp bằng tiếng Hàn Quốc như cách chào hỏi, cách
nói về thời gian, ngày tháng, thời tiết, môi trường, cách giao tiếp trong ăn uống...
Ký hiệu môn loại: 495.7/GI-108T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040083
Kho Mượn: MV.059471-59472
Kho lưu động: LD.024525-24526
12/. THIÊN PHÚC. Luyện kỹ năng đọc - hiểu tiếng Anh : Dành cho học sinh - sinh viên / Thiên Phúc. H.: Dân trí. - 24cm
T.1. - 2018. - 253tr.
Ký hiệu môn loại: 428/L527K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010518
Kho Mượn: MV.059358-59359
Kho lưu động: LD.024615-24616
13/. THIÊN PHÚC. Tuyển chọn 430 truyện cười tiếng Anh thông dụng / Thiên Phúc. - H. : Công ty
Văn hóa và Giáo dục Tân Việt; Dân trí, 2018. - 386tr. ; 24cm
Tóm tắt: Gồm 430 câu chuyện cười giúp người học tiếng Anh nâng cao kỹ năng đọc, dịch và sử
dụng tiếng Anh trong giao tiếp.
Ký hiệu môn loại: 428/T527C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010506
Kho Mượn: MV.059355, MV.059510
Kho lưu động: LD.024711-24712
14/. Tiếng Anh giao tiếp hiện đại = Modern English communication : Quan tâm thăm hỏi - Miêu tả huy
vọng - Buồn phiền - Lo lắng / Tri thức Việt b.s. ; Nguyễn Thị Thanh Yến h.đ. - H. : Hồng Đức, 2018. 218tr. ; 18cm + 1CD
Ký hiệu môn loại: 428/T306A
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039925
Kho Mượn: MV.059003-59004
Kho lưu động: LD.024531-24532
15/. Tiếng Anh giao tiếp hiện đại = Modern English communication : Quan điểm - lý giải - yêu cầu Trang 4
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cảm ơn / Tri thức Việt b.s. ; Nguyễn Thị Thanh Yến h.đ. - H. : Hồng Đức, 2018. - 214tr. ; 18cm + 1CD
Tóm tắt: Gồm những mẫu câu, thành ngữ thông dụng, đàm thoại theo tình huống. Quan điểm lý giải, yêu cầu - cảm ơn và phần giải thích từ mới, có phiên âm.
Ký hiệu môn loại: 428/T306A
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039923
Kho Mượn: MV.058997-58998
Kho lưu động: LD.024529-24530
16/. Tiếng Việt lịch sử trước thế kỷ XX - Những vấn đề quan yếu / Đinh Văn Đức (ch.b.), Trần Chí Dõi,
Vũ Đức Nghiệu.... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 579tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 495.92209/T306V
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.001683
HOÁ HỌC
1/. Chìa khóa vàng - Hóa học / Từ Văn Mặc, Trần Thị Ái biên khảo ; Đặng Dinh người chỉnh lí. - H. :
Dân trí, 2017. - 79tr. ; 23cm. - (Sách bổ trợ kiến thức)
Tóm tắt: Sách đề cập tới các môn khoa học tự nhiên, các lĩnh vực khoa học kĩ thuật...Đồng thời
trình bày những tri thức về khoa học xã hội, đề cập tới các vấn đề gần gũi với đời sống hanwge ngày
của mỗi chúng ta.
Ký hiệu môn loại: 540/CH301K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017530-17531
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032987-32988
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
1/. Bí mật của mùa đông / Lời: Carron Brown ; Tranh: Georgina Tee ; Quỳnh Mai dịch. - H. : Kim
Đồng, 2017. - 34tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Bật đèn soi bí mật)
Ký hiệu môn loại: 508.2/B300M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017650-17651
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032860-32861
2/. Chìa khóa vàng - Những dạng chuyển động của vật chất / Nguyễn Kim Đẩu biên dịch ; Nguyễn
Mộng Hưng h.đ ; Đặng Dinh người chỉnh lí. - H. : Dân trí, 2017. - 55tr. ; 21cm. - (Sách bổ trợ kiến thức)
Tóm tắt: Cung cấp một số các tri thức khoa học phổ thông đề cập tới các môn khoa học tự
nhiên cơ bản, các lĩnh vực khoa học kỹ thuật cũng như những tri thức về xã hội và các vấn đề gần gũi
với đời sống hàng ngày của mỗi chúng ta.
Ký hiệu môn loại: 500/CH301K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017534-17535
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032995-32996
3/. Chuyện lạ thường / Tạ Ngọc Thu Trâm dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Văn hóa văn nghệ Tp. Hồ
Chí Minh, 2017. - 24tr. : tranh màu ; 23cm. - (Những điều kỳ thú bạn cần biết!)
Tóm tắt: Những điều kỳ thú mang đến cho các em thiếu nhi những kiến thức tuyệt vời thú vi,
qua đó các em sẽ biết thêm những điều bổ ích, làm phong phú vốn kiến thức cho mình về nhiều lĩnh
vực như: Thế giới tự nhiê, địa lí, khoa học kỹ thuât...
Ký hiệu môn loại: 500/CH527L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017434-17435
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032926-32927
4/. Chuyện trong vương quốc khoa học những dạng chuyển động của vật chất / Nguyễn Kim Đẩu biên
khảo ; Nguyễn Mộng Hưng người chỉnh lí. - H. : Dân trí, 2018. - 187tr. ; 23cm. - (Bộ sách bổ trợ kiến
thức. Chìa khóa vàng)
Tóm tắt: Thông qua các câu chuyện cung cấp cho các em một số các tri thức khoa học phổ
thông đề cập tới các môn khoa học tự nhiên cơ bản, các lĩnh vực khoa học kỹ thuật cũng như những tri
thức về xã hội và các vấn đề gần gũi với đời sống hàng ngày của mỗi chúng ta.
Ký hiệu môn loại: 500/CH527T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017730-17731
Trang 5
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5/. Kiến thức thú vị / Tạ Ngọc Thu Trâm dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Văn hóa văn nghệ Tp. Hồ Chí
Minh, 2017. - 24tr. : tranh màu ; 23cm. - (Những điều kỳ thú bạn cần biết!)
Tóm tắt: Những điều kỳ thú mang đến cho các em thiếu nhi những kiến thức tuyệt vời thú vi,
qua đó các em sẽ biết thêm những điều bổ ích, làm phong phú vốn kiến thức cho mình về nhiều lĩnh
vực như: Thế giới tự nhiên, địa lí, khoa học kỹ thuât...
Ký hiệu môn loại: 500/K305T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017422-17423
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032930-32931
6/. MULLENHEIM, SOPHIE DE. Thiên nhiên kỳ thú / Sophie de Mullenheim ; Minh hoạ: Mauro
Mazarri ; Mai Linh dịch. - H. : Thế giớ, 2017. - 95tr. : minh họa ; 34cm. - (Bách khoa thư Larousse)
Tên sách tiếng Pháp: Le tres grand
Tóm tắt: Giới thiệu những điều kỳ thú về thiên nhiên về địa lý, khí hậu, các loài thực vật, động
vật...
Ký hiệu môn loại: 508/TH305N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017540-17541
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032886-32887
7/. MUNROE, RANDALL. Nếu ... Thì : Giải đáp khoa học cho những câu hỏi quái chiêu / Randall
Munroe ; Nguyễn Hoài Anh, Nguyễn Văn Trà dịch. - H. : Lao động, 2018. - 381tr. ; 23cm
Tóm tắt: Hãy đặt câu hỏi. Trả lời chúng tất nhiên là tốn công tốn sức, và rồi sẽ có lúc bạn cảm
thấy hoang mang. Nhưng nhờ thế, bạn thấy yên tâm hơn với những điều hiện tại. Nhưng hay hơn cả, là
đặt câu hỏi cho những điều tưởng như không bao giờ tồn tại. Biết đâu một ngày nào đó nó có thực thì
sao? Mà cho dù nó không đến, thì bạn cũng đã có trong tay vô số lối đi để tiếp tục cuộc hành trình.
Ký hiệu môn loại: 500/N259T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010519
Kho Mượn: MV.059381-59382
Kho lưu động: LD.024751-24752
8/. Mười vạn câu hỏi vì sao - Trái đất, khí tượng Hải dương, môi trường / Đào Duy Đức sưu tầm, biên
soạn. - Cà Mau : Nxb. Phương Đông, 2018. - 160tr. ; 23cm
Tóm tắt: Cung cấp cho bạn đọc những hiểu biết lí thú về thế giới xung quyanh với những giải
thích khoa học, chuyên sâu và xác đáng....
Ký hiệu môn loại: 508/M558V
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017252-17253
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032768-32769
KHOA HỌC VỀ SỰ SỐNG, SINH VẬT HỌC
1/. Bí mật ngoài bãi biển / Lời: Carron Brown ; Tranh: Alyssa Nassner ; Quỳnh Mai dịch. - H. : Kim
Đồng, 2017. - 34tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Bật đèn soi bí mật)
Ký hiệu môn loại: 578.77/B300M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017654-17655
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032959-32960
2/. HOPKINSON, DEBORAH. Charles Darwwin là ai / Deborah Hopkinson, Nancy Harison ; Dịch:
Nguyễn Thanh Hải.... - H. : Dân trí, 2017. - 109tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Bộ sách chân dung những người
thay đổi thế giới)
Ký hiệu môn loại: 570.092/CH109L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017228-17229
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032740-32741
3/. MILLER, BEN. Trái đất này là của chúng mình? : Cuốn sách hài hước nhưng cực kỳ nghiêm túc về
hành trình tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất / Ben Miller ; Voldy dịch. - H. : Thế giới; Công ty Văn hóa và
Truyền thông AZ Việt Nam, 2017. - 305tr. : hình vẽ ; 24cm
Tên sách tiếng Anh: The aliens are coming!: the extraordinary science behind our search for
life in the universe
Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức về vũ trụ, các hành tinh tương tự như trái đất, chương trình tìm
kiếm sự sống ngoài trái đất và các giả thuyết về người ngoài hành tinh.
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Ký hiệu môn loại: 576.839/TR103Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.024689-24690
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032764-32765
4/. Mười vạn câu hỏi vì sao - Sinh học / Nguyễn Huy Tuấn sưu tầm, biên soạn. - Cà Mau : Nxb.
Phương Đông, 2018. - 184tr. ; 23cm
Tóm tắt: Cung cấp cho bạn đọc những hiểu biết lí thú về thế giới xung quyanh với những giải
thích khoa học, chuyên sâu và xác đáng....
Ký hiệu môn loại: 570/M558V
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017250-17251
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032772-32773
KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT
1/. Chìa khóa vàng - Tiềm năng biển cả / Nguyễn Chín biên khảo ; Đặng Dinh, Nguyễn Mộng Hưng
người chỉnh lí. - H. : Dân trí, 2017. - 63tr. ; 23cm. - (Sách bổ trợ kiến thức)
Tóm tắt: Sách đề cập tới các môn khoa học tự nhiên, các lĩnh vực khoa học kĩ thuật...Đồng thời
trình bày những tri thức về khoa học xã hội, đề cập tới các vấn đề gần gũi với đời sống hàng ngày của
mỗi chúng ta.
Ký hiệu môn loại: 551.46/CH301K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017524-17525
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032989-32990
2/. SLAYMAKER, OLAV. Địa mạo và thay đổi môi trường toàn cầu / Olav Slaymaker, Thomas
Spencer, Christine Embleton-Hamann ; Dịch: Vũ Tuấn Anh.... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc
gia Hà Nội, 2018. - 750tr. : minh họa ; 24cm. - (Tủ sách Khoa học)
Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Geomorphology and global environnemental change, Phụ lục
trong chính văn. - Thư mục: tr. 737-750
Tóm tắt: Trình bày 13 kiểu lãnh thổ, điều kiện tự nhiên, môi trường khác nhau trên toàn bộ
phần đất liền bao gồm: miền núi; hồ và lưu vực hồ; sông suối; cửa sông, bãi lầy ven biển, bãi triều, cồn
cát ven biển; bãi biển; vách biển và delfe; rạn san hô; rừng mưa nhiệt đới; sowan nhiệt đới; cảnh quan
sa mạc; cảnh quan Địa Trung Hải; rừng và bờ chăn thả ôn đới; tài nguyên và rừng taiga; các khiêng
băng và mũ băng
Ký hiệu môn loại: 551.41/Đ301M
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.001679
3/. URBAN, KARL. Trái đất của chúng ta - Hành tinh xanh / Karl Urban ; Đào Minh Khánh dịch ; H.đ.:
Nguyễn Quý Thao, Trần Ngọc Điệp. - H. : Phụ nữ; Nhà sách Tân Việt, 2017. - 48tr. ; 28cm. - (Thế nào
và tại sao)
Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về khoa học trái đất như: Lịch sử, cấu tạo, các lục địa, chuyển
động của trái đất, sự sống, con người và trái đất, không khí...
Ký hiệu môn loại: 550/TR103Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015058-15063, LDTN.017755-17756
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032890-32891
SINH VẬT HOÁ THẠCH VÀ ĐỜI SỐNG TIỀN SỬ
1/. Atlas thế giới khủng long / Việt Hoàng, Việt Chung dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thế giới, 2017. 144tr. : ảnh màu ; 28cm
Tên sách tiếng Anh ; World Atlas of Dinosaurs
Tóm tắt: Giới thiệu các châu lục trên thế giới cùng với các loài khủng long
Ký hiệu môn loại: 567.9/A110L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017764-17765
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032876-32877
2/. PARKER, STEVE. Tìm hiểu về khủng long / Steve Parker ; Hiệu đính: Qúy Thao ; Thảo Nguyên
dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 31tr. ; 25cm
Tóm tắt: Kể về cuộc sống, sinh hoạt, tập tính hàng ngày của khủng long qua các giai đoạn
khác nhau, với mỗi loài là một câu chuyện bằng hình ảnh minh họa.
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Ký hiệu môn loại: 567.9/T310H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017012-17017, LDTN.017544-17545
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032983-32984
THIÊN VĂN HỌC
1/. DEMUTH, PATRICIA BRENNAN. Galileo là ai? / Patricia Brennan Demuth, John O'Brien ; Thanh
Bình dịch. - H. : Dân trí, 2017. - 109tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Bộ sách chân dung những người thay đổi thế
giới)
Ký hiệu môn loại: 520.092/G103-I
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017226-17227
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032738-32739
2/. FIRTH, RACHEL. Thiên văn học / Rachel Firth ; Phan Trần Hồng Hạnh dịch. - Tái bản lần thứ 1. H. : Thế giới, 2017. - 51tr. ; 24cm. - (Bách khoa tri thức về khám phá thế giới cho trẻ em)
Tên sách tiếng Anh: Astronomy
Tóm tắt: Tìm hiểu về thiên văn học. Cách quan sát bầu trời về đêm, dùng kính thiên văn, tìm
hiểu về mặt trăng, mặt trời, các ngôi sao, chòm sao...
Ký hiệu môn loại: 520/TH305V
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017596-17597
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032976
3/. Ngày và đêm : Truyện tranh : Cho trẻ từ 4 đến 7 tuổi / Lời: Mi Hye Kim ; Tranh: Yoon Jung Shim ;
Chung Qúy dịch. - H. : Giáo dục, 2018. - 31tr. : tranh màu ; 24cm. - (Bé khám phá khoa học. Hiện
tượng tự nhiên)
Ký hiệu môn loại: 525/NG112V
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016834-16835, LDTN.017636-17637
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032425-32426, TN.032971-32973
4/. Vũ trụ lạ thường / Tạ Ngọc Thu Trâm dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Văn hóa văn nghệ Tp. Hồ Chí
Minh, 2018. - 24tr. : tranh màu ; 23cm. - (Những điều kỳ thú bạn cần biết)
Tóm tắt: Những điều kỳ thú mang đến cho các em thiếu nhi những kiên thức tuyệt vời và thú vị,
qua đó các em biết thêm những điều bổ ích, làm phong phú vốn kiến thức cho mình về nhiều lĩnh vực:
Thế giới tự nhiên, địa lý, khoa học kỹ thuật...
Ký hiệu môn loại: 523.1/V500T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017716-17717
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032934-32935
THỰC VẬT
1/. Mười vạn câu hỏi vì sao - Thực vật / Nguyễn Thùy Linh sưu tầm và biên soạn. - Cà Mau : Nxb.
Phương Đông, 2018. - 184tr. ; 23cm
Tóm tắt: Cung cấp cho bạn đọc những hiểu biết lí thú về thế giới xung quyanh với những giải
thích khoa học, chuyên sâu và xác đáng....
Ký hiệu môn loại: 580/M558V
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017248-17249
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032770-32771
TOÁN HỌC
1/. Chìa khóa vàng - Toán học / Từ Văn Mặc, Trần Thị Ái biên khảo ; Đặng Dinh, Nguyễn Mộng Hưng
người chỉnh lí. - H. : Dân trí, 2017. - 55tr. ; 23cm. - (Sách bổ trợ kiến thức.)
Tóm tắt: Sách đề cập tới các môn khoa học tự nhiên, các lĩnh vực khoa học kĩ thuật...Đồng thời
trình bày những tri thức về khoa học xã hội, đề cập tới các vấn đề gần gũi với đời sống hàng ngày của
mỗi chúng ta.
Ký hiệu môn loại: 510/CH301K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017526-17527
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032991-32992
2/. Mười vạn câu hỏi vì sao - Toán học / Nguyễn Thuy Thủy sưu tầm, biên soạn. - Cà Mau : Nxb.
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Phương Đông, 2018. - 175tr. ; 23cm
Tóm tắt: Tập hợp một loạt các câu hỏi và lời giải đáp về toán học, con số và tính toán, hình
học, xác suất và trò chơi, toán học trong cuộc sống, tri thức mới về toán học.
Ký hiệu môn loại: 510/M558V
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017244-17245
3/. Luyện thi Olympic toán quốc tế / Terry Chew ; Nguyễn Thu An dịch. - H.: Thế giới. - 24cm
T.4 : 10 - 12 tuổi. - 2017. - 241tr.: hình vẽ, bảng
Ký hiệu môn loại: 510.711/L527T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017342-17343
4/. Luyện thi Olympic toán quốc tế / Terry Chew ; Nguyễn Thu An dịch. - H.: Thế giới. - 24cm
T.5 : 13 - 15 tuổi. - 2017. - 241tr.: hình vẽ, bảng
Ký hiệu môn loại: 510.711/L527T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017338-17339
5/. Luyện thi Olympic toán quốc tế / Terry Chew ; Nguyễn Thu An dịch. - H.: Thế giới. - 24cm
T.5 : 11 - 13 tuổi. - 2017. - 241tr.: hình vẽ, bảng
Ký hiệu môn loại: 510.711/L527T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017340-17341
6/. Toán học / Từ Văn Mặc, Trần Thị Ái biên khảo ; Đặng Dinh người chỉnh lí. - H. : Dân trí, 2018. 183tr. ; 23cm. - (Bộ sách bổ trợ kiến thức. Chìa khóa vàng)
Tóm tắt: Sách đề cập tới các môn khoa học tự nhiên, các lĩnh vực khoa học kĩ thuật...Đồng thời
trình bày những tri thức về khoa học xã hội, đề cập tới các vấn đề gần gũi với đời sống hàng ngày của
mỗi chúng ta.
Ký hiệu môn loại: 510/T406H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017726-17727
VẬT LÝ
1/. BRALLIER, JESS M.. Albert Einstein là ai? / Jess M. Brallier, Rober Andrew Parker ; Thanh Bình
dịch. - H. : Dân trí, 2017. - 109tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Bộ sách chân dung những người thay đổi thế giới)
Ký hiệu môn loại: 530.092/A103B
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017232-17233
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032742-32743
2/. Chìa khóa vàng - Vật lí / Dương Quốc Anh biên khảo ; Đặng Dinh, Nguyễn Mộng Hưng người chỉnh
lí. - H. : Dân trí, 2017. - 63tr. ; 23cm. - (Sách bổ trợ kiến thức)
Tóm tắt: Sách đề cập tới các môn khoa học tự nhiên, các lĩnh vực khoa học kĩ thuật...Đồng thời
trình bày những tri thức về khoa học xã hội, đề cập tới các vấn đề gần gũi với đời sống hàng ngày của
mỗi chúng ta.
Ký hiệu môn loại: 530/CH301K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017528-17529
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032997-32998
3/. DR. GIÁP. Con mèo của Schodinger và quả táo của Newton / Dr. Giáp. - H. : Kim Đồng, 2018. 111tr. : hình vẽ, ảnh ; 21cm. - (Trò chuyện khoa học 4.0)(Dành cho lứa tuổi 9 đến 16)
Tóm tắt: Những thành tựu khoa học được khám phá qua các câu chuyện bí mật của cuộc sống
Ký hiệu môn loại: 530/C430M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017292-17293
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032724-32725
4/. DR. GIÁP. Gọi tên hạt của Chúa / Dr. Giáp. - H. : Kim Đồng, 2018. - 111tr. : hình vẽ, ảnh ; 21cm. (Trò chuyện khoa học 4.0)(Dành cho lứa tuổi 9 đến 16)
Tóm tắt: Những thành tựu khoa học được khám phá qua các câu chuyện bí mật của cuộc sống
Ký hiệu môn loại: 530/G428T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017290-17291
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032722-32723
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5/. Mười vạn câu hỏi vì sao - Vật lý / Bùi Định Trường sưu tầm, biên soạn. - Cà Mau : Nxb. Phương
Đông, 2018. - 160tr. : ảnh ; 23cm
Tóm tắt: Tập hợp một loạt các câu hỏi và lời giải đáp về vật lý, vật lý cơ học, nhiệt học, điện từ
học, quang học, hạt nhân và hạt, thuyết tương đối, trạng thái ngưng tụ, vật chất mềm và vật lý sinh vật
Ký hiệu môn loại: 530/M558V
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017246-17247
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032780-32781
ĐỘNG VẬT
1/. ẤU TỬ VĂN HÓA. Thế giới động vật kì thú - Thế giới loài chim / Ấu Tử Văn Hóa ; Tâm Hoa dịch. H. : Hồng Đức, 2017. - 47tr. ; 27cm
Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về một số loài chim như: chim cánh cụt, chim én, chim Hoatzin... từ
đặc điểm sinh học đến tập tính sinh hoạt, sinh sản...
Ký hiệu môn loại: 590/TH250G
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017678-17679
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032559-32560
2/. ẤU TỬ VĂN HÓA. Thế giới động vật kì thú - Động vật thời cổ đại / Ấu Tử Văn Hóa ; Tâm Hoa dịch.
- H. : Hồng Đức, 2017. - 47tr. ; 27cm
Tóm tắt: Giới thiệu đặc điểm sinh học, tập tính sinh hoạt, sinh sản của một số động vật cổ đại
trên thế giới như các loài chim cổ đại, loài voi cổ đại, hải ly cổ đại, các loài hươu, chim không bay
khổng lồ, động vật có mai...
Ký hiệu môn loại: 590/TH250G
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017680-17681
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032581-32582
3/. ẤU TỬ VĂN HÓA. Thế giới động vật kì thú - Đại dương kỳ bí / Ấu Tử Văn Hóa ; Tâm Hoa dịch. - H.
: Hồng Đức, 2017. - 47tr. ; 27cm
Tóm tắt: Giải đáp những bí ẩn về cuộc sống của các loài động vật trong lòng đại dương như cá
heo, cá voi, hải tượng,kỳ nhông biển...
Ký hiệu môn loại: 590/TH250G
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017684-17685
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032577-32578
4/. ẤU TỬ VĂN HÓA. Thế giới động vật kì thú - Vườn côn trùng / Ấu Tử Văn Hóa ; Tâm Hoa dịch. - H.
: Hồng Đức, 2017. - 47tr. ; 27cm
Tóm tắt: Giới thiệu các loại côn trùng trên thế giới....
Ký hiệu môn loại: 590/TH250G
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017686-17687
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032573-32574
5/. ẤU TỬ VĂN HÓA. Thế giới động vật kì thú - Vương quốc khủng long / Ấu Tử Văn Hóa ; Tâm Hoa
dịch. - H. : Hồng Đức, 2017. - 47tr. ; 27cm
Tóm tắt: Giới thiệu các loại khủng long trên thế giới...
Ký hiệu môn loại: 590/TH250G
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017688-17689
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032575-32576
6/. ẤU TỬ VĂN HÓA. Thế giới động vật kì thú - Động vật có vú / Ấu Tử Văn Hóa ; Tâm Hoa dịch. - H. :
Hồng Đức, 2017. - 47tr. ; 27cm
Tóm tắt: Giới thiệu đặc điểm sinh học, cấu tạo sinh lí cơ thể, môi trường sinh trưởng, cách tự vệ,
đời sống xã hội một số loại động vật có vú trên thế giới như: Linh dương, ngựa vằn, tê giác, gấu trúc,
thú mỏ vịt...
Ký hiệu môn loại: 590/TH250G
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017682-17683
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032579-32580
7/. Bách khoa toàn thư - Động vật biển / Hương Anh dịch ; Qúy Thao hiệu đính. - H. : Mỹ thuật, 2018.
Trang 10

- Thư mục thông báo sách mới
171tr. ; 29cm

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về đại dương, biển và các loài động vật phân theo khu vực biển
(biển nhiệt đới, biển ôn đới, biển hàn đới...)
Ký hiệu môn loại: 591.7703/B102K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017758-17759
8/. Chìa khóa vàng - Động vật / Trần Thị Nguyệt Thu biên khảo ; Đặng Dinh người chỉnh lí. - H. : Dân
trí, 2017. - 63tr. ; 23cm. - (Sách bổ trợ kiến thức)
Tóm tắt: Sách đề cập tới các môn khoa học tự nhiên, các lĩnh vực khoa học kĩ thuật...Đồng thời
trình bày những tri thức về khoa học xã hội, đề cập tới các vấn đề gần gũi với đời sống hanwge ngày
của mỗi chúng ta.
Ký hiệu môn loại: 590/CH301K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017532-17533
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032999-33000
9/. DAVIDSON, SUSANNA. Cá voi và cá heo / Susanna Davidson ; Phan Trần Hồng Hạnh dịch. - Tái
bản lần thứ 1. - H. : Thế giới, 2017. - 47tr. ; 24cm. - (Bách khoa tri thức về khám phá thế giới cho trẻ
em)
Tên sách tiếng Anh: Whales and dolphins
Tóm tắt: Tìm hiểu về động vật có vú dưới lòng đại dương, cơ thể cá voi, bộ não cá heo, những
con cá voi khổng lồ...
Ký hiệu môn loại: 599.5/C100V
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017598-17599
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032678-32679
10/. DENNE, BEN. Các loài chim / Ben Denne, Eileen O'Brien ; Phan Trần Hồng Hạnh dịch. - Tái bản
lần thứ 1. - H. : Thế giới, 2017. - 63tr. ; 24cm. - (Bách khoa tri thức về khám phá thế giới cho trẻ em)
Tên sách tiếng Anh: Snakes
Tóm tắt: Tìm hiểu các loài chim trên thế giới về kiểu bay, hình dạng, cách xây tổ, tự vệ, di trú,
săn mồi...
Ký hiệu môn loại: 598/C101L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017600-17601
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032680-32681
11/. DICKINS, ROSIE. Các loại sâu bọ / Rosie Dickins ; Phan Trần Hồng Hạnh dịch. - H. : Thế giới,
2017. - 47tr. : ảnh màu ; 24cm. - (Bách khoa tri thức về khám phá thế giới cho trẻ em)
Tóm tắt: Giới thiệu các loài sâu bọ xung quanh chúng ta như: Bướm và ngài, ruồi, kiến, ong và
ong bắp cày, nhện, bọ cánh cứng...
Ký hiệu môn loại: 595.7/C101L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017484-17485
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032684-32685
12/. Động vật / Trần Thị Nguyệt Thu biên khảo ; Bùi Sao người chỉnh lí. - H. : Dân trí, 2018. - 179tr. ;
23cm. - (Bộ sách bổ trợ kiến thức. Chìa khóa vàng)
Tóm tắt: Sách đề cập tới các môn khoa học tự nhiên, các lĩnh vực khoa học kĩ thuật...Đồng thời
trình bày những tri thức về khoa học xã hội, đề cập tới các vấn đề gần gũi với đời sống hàng ngày của
mỗi chúng ta.
Ký hiệu môn loại: 590/Đ455V
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017728-17729
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032503-32504
13/. FIRTH, RACHEL. Các loài rắn / Rachel Firth, Jonathan Sheikh-Miller ; Phan Trần Hồng Hạnh
dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thế giới, 2017. - 63tr. ; 24cm. - (Bách khoa tri thức về khám phá thế giới
cho trẻ em)
Tên sách tiếng Anh: Snakes
Tóm tắt: Trình bày các kiến thúc cơ bản về các loài rắn: Hình dáng và bộ xương, da, vảy, cách
di chuyển, săn mồi...
Ký hiệu môn loại: 597.96/C101L
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Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017604-17605
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032686-32687
14/. 125 loài động vật đáng yêu : Sách dành cho trẻ từ 6 tuổi / Dịch: Kim Cúc ; Hiệu đính: Nguyễn
Quý Thao. - H. : Phụ nữ, 2017. - 111tr. : ảnh màu ; 28cm. - (National geographic Kids)
Tóm tắt: Giới thiệu một số đặc điểm, kĩ năng, thói quen, thông tin... của nhiều loài động vật
phong phú
Tóm tắt: Thế giới xung quanh ta vô cùng sinh động và ẩn chứa nhiều điều thú vị. Chính sự
thú ĐKCB:
vị Ký hiệu
môn
590/M458T
Kho
lưuloại:
động:
LDTN.014902-14907, LDTN.017753-17754
Số
15/. PHAN MINH ĐẠO. Atlas động vật : Đại dương kì bí / Phan Minh Đạo. - H. : Mỹ thuật, 2018. - 43tr.
: tranh màu ; 33cm. - (Atlas cho trẻ em)
Tóm tắt: Trình bày về thế giới động vật thời tiền sử, thời đại khủng long và những động vật có
vú đầu tiên. Nêu lên đặc điểm sinh học của những động trên thế giới và những động vật đã bị tuyệt
chủng.
Ký hiệu môn loại: 590/A110L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017536-17537
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032878-32879
16/. SHEIKH MILLER, JONATHAN. Cá mập / Jonathan Sheikh Miller ; Phan Trần Hồng Hạnh dịch. Tái bản lần thứ 1. - H. : Thế giới, 2017. - 63tr. ; 24cm. - (Bách khoa tri thức về khám phá thế giới cho trẻ
em)
Tên sách tiếng Anh: Snakes
Tóm tắt: Tìm hiểu cá mập về các bộ phận, cách bơi, giác quan, cách tấn công, sinh con, đẻ
trứng... với một số loài cá mập phổ biến
Ký hiệu môn loại: 597.3/C100M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017602-17603
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032682-32683
17/. Thú vị các loài chim / Tạ Ngọc Thu Trâm dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Văn hóa văn nghệ Tp. Hồ
Chí Minh, 2017. - 24tr. : tranh màu ; 23cm. - (Những điều kỳ thú bạn cần biết!)
Tóm tắt: Những điều kỳ thú mang đến cho các em thiếu nhi những kiến thức tuyệt vời thú vi,
qua đó các em sẽ biết thêm những điều bổ ích, làm phong phú vốn kiến thức cho mình về nhiều lĩnh
vực như: Thế giới tự nhiê, địa lí, khoa học kỹ thuât...
Ký hiệu môn loại: 598/TH500V
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017432-17433
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032918-32919
KỸ THUẬT
1/. CHÂU TUYỀN LÂM. 100 cách bảo dưỡng xe ô tô / Châu Tuyền Lâm ; Nguyễn Hoàng Yến b.d.. H. : Thanh niên, 2018. - 355tr. ; 21cm. - (Kỹ năng xử lý tình huống thường ngày)
Tóm tắt: Sách cung cấp cho bạn những kỹ năng cần thiết để xử lý tình huống thường ngày, đặc
biệt là 100 cách bảo dưỡng xe ô tô tốt nhất và tiết kiệm chi phí nhất. Đây là quyển sách hữu ích và cần
thiết dành cho những người chuyên bảo dưỡng xe ô tô hoặc những người sử dụng ô tô.
Ký hiệu môn loại: 629.287/M458T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.024605-24606
2/. 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 lưu động: LD.024651-24652
3/. Khoa học vui - Hàng không vũ trụ / Mạnh Linh biên soạn. - H. : Dân trí, 2018. - 321tr. : Tranh màu ;
19cm
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đó đã khơi dậy đam mê tìm tòi, lòng ham hiểu biết trong mỗi chúng ta. Để giúp quý bạn đọc, đặc biệt là
các bạn nhỏ hiểu thêm về những bí ẩn của thế giới tự nhiên và con người.
Ký hiệu môn loại: 629.13/KH401H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015454-15459, LDTN.017724-17725
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032709-32710
4/. Ngoài công trường / Lời: Carron Brown ; Tranh: Bee Johnson ; Quỳnh Mai dịch. - H. : Kim Đồng,
2017. - 34tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Bật đèn soi bí mật. Dành cho lứa tuổi 2 đến 9)
Ký hiệu môn loại: 624/NG404C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017658-17659
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032963-32964
5/. TRẦN KIM TUẤN. Động học lò phản ứng hạt nhân / Trần Kim Tuấn. - H. : Bách khoa Hà Nội,
2018. - 252tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách phân tích các vấn đề phụ thuộc vào thời gian hết sức quan trọng của hệ
thống phân hạch hạt nhân, các vấn đề xuất hiện cùng với notron trễ, sự phụ thuộc của độ phân ứng
vào các quá trình hồi tiếp liên quan đến sự thay đổi nhiệt độ trong vùng hoạt của lò phản ứng hạt nhân.
Ký hiệu môn loại: 621.483/Đ455H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010525
Kho lưu động: LD.024536-24537
NÔNG NGHIỆP
1/. Bí mật của cây táo / Lời: Carron Brown ; Tranh: Alyssa Nassner ; Quỳnh Mai dịch. - H. : Kim Đồng,
2017. - 34tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Bật đèn soi bí mật)
Ký hiệu môn loại: 635/B300M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017652-17653
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032862-32863
2/. Bí mật trong vườn rau / Lời: Carron Brown ; Tranh: Giordano Poloni ; Quỳnh Mai dịch. - H. : Kim
Đồng, 2017. - 34tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Bật đèn soi bí mật. Dành cho lứa tuổi 2 đến 9)
Ký hiệu môn loại: 635/B300M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017656-17657
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032864-32865
QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH
1/. Bài học cuộc sống - Bà ngoại kính yêu : Truyện tranh / Zhù Huì Fàng ; Minh họa: Mù Mián ; Minh
Thuận dịch. - H. : Văn học, 2018. - 35tr. : tranh màu ; 25cm. - (Những câu chuyện giáo dục kiến thức
giới tính và chăm sóc sức khoẻ cho trẻ)
Ký hiệu môn loại: 649.65/B103H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017706-17707
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032543-32544
2/. Bài học cuộc sống - Bầu sữa của mẹ : Truyện tranh / Zhù Huì Fàng ; Minh hoạ: Mù Mián ; Minh
Thuận dịch. - H. : Văn học, 2018. - 35tr. : tranh màu ; 25cm. - (Bài học cuộc sống. Những câu chuyện
giáo dục kiến thức giới tính và chăm sóc sức khoẻ cho trẻ.)
Ký hiệu môn loại: 649.65/B103H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017708-17709
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032545-32546
3/. Cẩm nang phụ nữ & tham khảo các bài diễn văn, phát biểu dành cho chị em / Vũ Tươi. - H. : Thế
giới, 2018. - 419tr. ; 27cm
Tóm tắt: Cuốn sách giúp chị em khám phá, tìm hiểu kỹ năng công tác, kỹ năng sống, và nhất là
hiểu đối tác của mình để xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con cái ngoan ngoãn,, giúp
chị em trưởng thành hơn, yêu bản thân mình hơn, biết cân bằng hài hòa giữa gia đình và công việc.
Ký hiệu môn loại: 646.70082/C120N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010486
4/. CHENG MENGMIN. Những câu chuyện kể trước khi đi ngủ - Ngôi nhà mới của sâu / Cheng
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Mengmin ; Đặng Thị Kim Hiên dịch. - H. : Văn hóa dân tộc, 2017. - 168tr. : Tranh màu ; 22cm. - (Chiếc
gối nhỏ)
Tên sách tiếng Anh : The worm's new house
Tóm tắt: Cuốn sách gồm những câu chuyện vui vẻ, nhẹ nhàng, được minh họa bằng các hình
ảnh,với lối viết hài hước,lối dẫn dắt tự nhiên mang tính giáo dục vào câu chuyện và tạo nên những cái
kết bất ngờ, thú vị.
Ký hiệu môn loại: 649.58/NH556C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017722-17723
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031055-31056
5/. CHENG MENGMIN. Những câu chuyện kể trước khi đi ngủ : Chú thỏ dũng cảm / Cheng Mengmin
; Đặng Thị Kim Hiên dịch. - H. : Văn hóa dân tộc, 2017. - 163tr. : Tranh màu ; 21cm. - (Chiếc gối nhỏ)
Tên sách tiếng Anh : Bunny is Awesome
Tóm tắt: Tập sách bao gồm những câu chuyện khơi dậy và nuôi dưỡng sự tự tin ở bé, để bé lớn
lên trong sự tự tin. Bé sẽ được làm quen với các bạn nhỏ đáng yêu, đặc biệt nhất là bạn Thỏ con. Thỏ
con rất ngưỡng mộ Thỏ bố vì bố chạy nhanh, nhảy rất cao và mang vác rất khỏe.
Ký hiệu môn loại: 649.58/NH556C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012692-12693
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032429-32430
6/. CHENG MENGMIN. Những câu chuyện kể trước khi đi ngủ : Chiếc tàu hỏa đáng yêu / Cheng
Mengmin ; Đặng Thị Kim Hiên dịch. - H. : Văn hóa dân tộc, 2017. - 163tr. : Tranh màu ; 21cm. - (Chiếc
gối nhỏ)
Tên sách tiếng Anh : The Little Train
Tóm tắt: Cuốn sách viết về những điều kỳ diệu, đáng yêu trong cuộc sống, những câu chuyện
kích thích trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo cho bé, câu chuyện còn đưa bé du hành cùng bà lão
trên chuyến tàu trở về với những kỷ niệm đẹp đễ khi còn tàu băng qua cánh đồng.
Ký hiệu môn loại: 649.58/NH556C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012690-12691
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032431-32432
7/. CHENG MENGMIN. Những câu chuyện kể trước khi đi ngủ - Bước nhảy của chú ếch con / Cheng
Mengmin ; Đặng Thị Kim Hiên dịch. - H. : Văn hóa dân tộc, 2017. - 166tr. : Tranh màu ; 22cm. - (Chiếc
gối nhỏ)
Tên sách tiếng Anh : The frog jumping the farthest
Tóm tắt: Tập sách bao gồm những câu chuyện nuôi dưỡng tinh thần lạc quan, vui vẻ cho bé.
Bé sẽ được làm quen với các bạn nhỏ đáng yêu đặc biệt là bạn ếch xanh mập mạp.Đó là những câu
chuyện nhỏ giàu ý nghĩa, có tính giáo dục sâu sắc, những lời chúc ngủ ngon ngọt ngào, tình cảm.
Ký hiệu môn loại: 649.58/NH556C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017720-17721
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031053-31054
8/. CHENG MENGMIN. Những câu chuyện kể trước khi đi ngủ : Bí mật của gấu bu bu / Cheng
Mengmin ; Đặng Thị Kim Hiên dịch. - H. : Văn hóa dân tộc, 2017. - 163tr. : Tranh màu ; 21cm. - (Chiếc
gối nhỏ)
Tên sách tiếng Anh ; Poo's best wishes
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện nuôi dưỡng lòng nhân ái, sự sẻ chia. Bé sẽ được làm quen với
các bạn nhỏ đáng yêu, đặc biệt là bạn gấu Bu Bu rất yêu thương bạn bè. Trước kỳ nghỉ đông, gấu Bu
Bu lo căn dặn từng li từng tí để bạn mèo Mi Mi có thể yên tâm rằng: Dù không có gấu Bu Bu bên cạnh
thì mèo Mi Mi cũng không phải trải qua những ngày mùa đông lạnh lẽo, cô đơn.
Ký hiệu môn loại: 649.58/NH556C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012694-12695
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032433-32434
9/. CHIEM, DAVID. Dạy con tư duy : Khám phá sức mạnh kỳ diệu của não bộ: Cẩm nang nuôi dạy
con thế kỷ 21 / David Chiem, Brian Caswell ; Lương Chí Thành dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ
Chí Minh, 2018. - 222tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Deeper than the ocean: How the learning brain is formed
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Tóm tắt: Đưa ra các lời khuyên cho bố mẹ để phát triển trí não, hoàn thiện tư duy cho trẻ như:
"Tư duy nhà vô địch": hành trang cho con vào thế kỷ 21, cách thức học hỏi của bộ não trẻ thơ, cách
thức hình thành tư duy trẻ thơ, làm thế nào để "nâng cấp" tư duy con trẻ
Ký hiệu môn loại: 649.1/D112C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040090
Kho Mượn: MV.059417-59418
Kho lưu động: LD.024486-24487
10/. CHOUX, NATHALIE. Sách chuyển động thông minh đa ngữ Việt - Anh - Pháp: Các từ trái nghĩa :
Giúp trẻ nhận biết thế giới xung quanh thật trực quan và sinh động / Nathalie Choux ; Dịch: Phạm
Nhàn, Linh Chi. - H. : Thanh niên, 2018. - 10tr. : sách chuyển động ; 17cm. - (Tủ sách ươm mầm. Dành
cho trẻ từ 6 tháng tuổi)
Ký hiệu môn loại: 649.68/S102C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017470-17471
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032619-32620
11/. Em bé đến từ đâu? : Sách lật - tương tác : Hơn 40 miếng lật! Cho bé 2+ / Lời: Katie Daynes ;
Minh họa: Christine Pym. - H. : Thế giới, 2017. - 12tr. : tranh màu ; 22cm
Tên sách tiếng Anh: Lift-the-flap first questions and answers: Where do babies come from?
Tóm tắt: Giúp bố mẹ trả lời được những câu hỏi khó trả lời của các bé 2-5 tuổi: Em bé hình
thành từ đâu, khi nào em bé chào đời, em bé lớn lên cần gì, lớn lên như thế nào?
Ký hiệu môn loại: 649.6/E202B
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017482-17483
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032621-32622
12/. HOÀNG ANH TÚ. 30 ngày cùng con học hiểu về chống xâm hại : Sách tranh trực quan, dễ hiểu
dành cho trẻ từ 5 đến 15 tuổi / Hoàng Anh Tú b.s. ; Minh họa: Đậu Quyên. - H. : Công ty Văn hóa Đinh
Tị; Thế giới, 2017. - 79tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Cùng con trưởng thành)
Tóm tắt: Trang bị cho cha mẹ và các em những kỹ năng, kinh nghiệm tri thức cần thiết nhằm
hạn chế nguy cơ trẻ bị xâm hại.
Ký hiệu môn loại: 649.65/B100M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017594-17595
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032441-32442
13/. JINCO. Đánh răng súc miệng : Dạy trẻ 2-5 tuổi tự súc miệng sạch sẽ và siêng năng / Jinco ;
Thanh Huyền dịch. - H. : Lao động, 2018. - 18tr. : tranh vẽ ; 14cm. - (Ehon kỹ năng sống)
Tóm tắt: Sách tranh lật giở thú vị dạy bé đánh răng súc miệng sạch sẽ mỗi ngày!
Ký hiệu môn loại: 649.6/Đ107R
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017500-17501
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032611-32612
14/. LOREAU, DOMINIQUE. Nghệ thuật tối giản : Có ít đi, sống nhiều hơn / Dominique Loreau ; Alex
Tu dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 301tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách Nghệ thuật tối giản này tập hợp những ghi chép, lưu giữ và tổng hợp những
điều bất ngờ, những trải nghiệm của tác giả Dominique Loreau. Cuốn sách chứa đựng những lời
khuyên và bài tập thực hành mỗi khi cần thiết để thấm nhuần, thích nghi với những thách thức mới, với
sự thay đổi về nhu cầu, khả năng và tình huống, giúp chúng ta hiểu biết đúng đắn về nghệ thuật sống
tối giản.
Ký hiệu môn loại: 646.7/NGH250T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040092
Kho Mượn: MV.059413-59414
Kho lưu động: LD.024577-24578
15/. LU PENG CHENG. Nuôi dạy con gái : Cẩm nang bố mẹ thông thái / Lu Peng Cheng ; Thảo
Hương dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 215tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Tủ sách Làm cha mẹ)
Tóm tắt: Chia sẻ bí quyết nuôi dạy con gái thông qua khám phá quá trình phát triển của con
gái, không nuông chiều, thói quen sinh hoạt lành mạnh, kĩ năng ra ngoài xã hội, dạy con về đạo đức và
tình yêu thương, nhân phẩm người phụ nữ, trở thành người phụ nữ độc lập, học tập cùng con và giúp
con vững vàng vượt qua giai đoạn dậy thì.
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Ký hiệu môn loại: 649.133/N515D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040069
Kho Mượn: MV.059419-59420
Kho lưu động: LD.024583-24584
16/. NGUYỄN THỊ MINH KIỀU. Chế độ ăn phòng ngừa và điều trị bệnh đái tháo đường / Nguyễn Thị
Minh Kiều. - H. : Hồng Đức, 2017. - 215tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày những hiểu biết cơ bản về bệnh đái tháo đường, chế độ ăn phòng và điều trị
bệnh đái tháo đường, món ăn và thực đơn cho bệnh đái tháo đường.
Ký hiệu môn loại: 641.563/CH250Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040095
Kho Mượn: MV.059612-59613
Kho lưu động: LD.024759-24760
17/. ROSIE NGUYỄN. Mình nói gì khi nói về hạnh phúc ? / Rosie Nguyễn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn,
2018. - 192tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày những tâm sự và trải lòng trên hành trình sống và đi, những suy tư về hạnh
phúc, về mục đích sống, và thân phận con người...
Ký hiệu môn loại: 646.723/M312N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039778
Kho Mượn: MV.058750-58751
Kho lưu động: LD.024068-24069, LD.024775-24776
18/. SWEETLAND, DARLENE. Tập cho trẻ tư duy / Darlene Sweetland, Ron Stolberg ; Quỳnh Trang
dịch ; Hạnh Nguyên h.đ.. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 379tr. ; 20cm. - (Gia đình thế hệ mới)
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản giúp các bậc phụ huynh tránh được những cạm bẫy
trong việc giáo dục con trẻ, qua đó đưa ra những gợi ý để giúp con đạt được mục tiêu đề ra, chuẩn bị
cho trẻ bước chân vào đời.
Ký hiệu môn loại: 649.6/T123C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039944
Kho Mượn: MV.059062-59063
Kho lưu động: LD.024585-24586
19/. THÚY OANH. Người nội trợ thời @ / Thúy Oanh, Thanh Nguyên. - H. : Phụ nữ, 2017. - 191tr. ;
24cm
Tóm tắt: Cuốn sách mách bạn cách chế biến an toàn vệ sinh thực phẩm để có những bữa ăn
sạch, đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình. Hãy là người nội trợ thông minh, hạn chế tốt nhất có thể sự
tấn công của những thực phẩm gây hại.
Ký hiệu môn loại: 641.8/NG558N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010531
Kho Mượn: MV.059393, MV.059649
Kho lưu động: LD.024723-24724, LD.024935
20/. VŨ ÁNH NGUYỆT. Mùi của bếp / Vũ Ánh Nguyệt. - H. : Thế giới, 2018. - 177tr. : ảnh màu, bảng ;
24cm. - (Bakingfun)
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về bánh mỳ. Hướng dẫn cách làm 30 loại bánh mỳ
khác nhau kèm theo cách làm các loại sốt - mứt ăn kèm.
Ký hiệu môn loại: 641.815/M510C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010487
21/. Yummy yummy bánh ngon dễ làm / Catherine Atkinson, Rebecca Cilpin, Leonie Pratt, Fiona
Watt ; Minh Vy dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 62tr. : tranh màu ; 18cm
Tóm tắt: Giới thiệu công thức làm các loại kẹo, bánh và kem đơn giản như: Kẹo tim hạnh nhân,
bánh táo, bánh cánh bướm, bánh dẻo anh đào, bánh kem, kẹo...
Ký hiệu môn loại: 641.86/Y610M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017268-17269
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032610
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1/. BARROW, COLIN. Tạo lập kế hoạch kinh doanh hoàn hảo = Business plans for small businesses
: Biết người, hiểu ta. Trăm trận trăm thắng! / Colin Barrow ; Trần Thị Bích Nga dịch. - H. : Thế giới,
2018. - 279tr. ; 24cm. - (Tủ sách Khởi nghiệp)
Tóm tắt: Trang bị vững chắc và đầy đủ cho các bạn trẻ đang khởi nghiệp những kiến thức hữu
ích để chuẩn bị và lên kế hoạch kinh doanh như: tìm hiểu việc lập kế hoạch kinh doanh; nghiên cứu thị
trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, nắm bắt đúng chiến lược cốt lõi...
Tóm tắt: Dựa trên những tình huống có thật và sống động mà đại tướng McChrystal đã
từngĐKCB:
đối mặtKho
khi còn
chỉ huy trênVV.010529
các chiến trường tại Iraq và Afghanistan, Siêu Đội Ngũ miêu tả
Đọc:làVV.010432,
Số
những sự tái Kho
Ký hiệu
môn
loại: 658.4012/T108L
Mượn:
MV.059011-59012,
MV.059395-59396
Kho lưu động: LD.024705-24706
2/. GORDON, JON. Lãnh đạo tích cực kiến tạo và chia sẻ tầm nhìn : The power of positive leadership
/ Jon Gordon ; Thu Giang dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2018. - 301tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cung cấp những bí quyết, kỹ năng và phương thức lãnh đạo tích cực nhằm giúp bạn
thay đổi bản thân để trở thành một nhà lãnh đạo tài ba.
Ký hiệu môn loại: 658.4092/TH200P
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.024655-24656
3/. KITAO YOSHITAKA. Fintech 4.0 - Những điển hình thành công trong cuộc cách mạng công nghệ
tài chính / Kitao Yoshitaka ; Nguyễn Thị Thảo dịch. - H. : Công thương, 2018. - 237tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách này được viết với mục đích hướng tới những nhà lãnh đạo doanh nghiệp
đang ngày đêm chiến đấu để tạo ra cuộc cách mạng FinTech. Thông qua cuốn sách bạn đọc sẽ hình
dung rõ hơn những thay đổi mà cuộc cách mạng này tác động đến cuộc sống của chúng ta cũng như
hiểu được những doanh nghiệp tiên phong của Nhật Bản đã làm gì để gặt hái thành công trong cuộc
chiến toàn cầu ấy.
Ký hiệu môn loại: 658.15/F311T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010433
Kho Mượn: MV.059088-59089
Kho lưu động: LD.024747-24748
4/. KULHAN, BOB. Getting to '' Yes And '' : Nghệ thuật sáng tạo trong kinh doanh / Bob Kulhan,
Chuck Crisafull ; Nguyễn Diệu Linh dịch. - H. : Lao động, 2018. - 464tr. ; 21cm
Đầu trang tên sách : Forbes' Top 7 Best Business Books of 2017
Tóm tắt: Đưa ra phương pháp của Bob Kulhan đề cao nghệ thuật ứng biến linh hoạt. Đối với
ông, ứng biến không chỉ đơn thuần là phản ứng một cách sợ hãi, mà là cách người ta sử dụng để chủ
động khám phá những khả năng, tổng hợp thông tin và đổi mới để chinh phục một thử thách. Nhiều
CEO trên thế giới thường xuyên tự thách thức mình bằng việc thay đổi cơ cấu, qui trình vận hành doanh
nghiệp liên tục để không bị mắc kẹt vào vòng lặp nhàm chán, không thể tiến triển.
Ký hiệu môn loại: 650/G207T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040033
Kho Mượn: MV.059253-59254
Kho lưu động: LD.024671-24672
5/. MAXWELL, JOHN C.. Hỏi đáp về lãnh đạo : Người thành công nói gì ? / John C. Maxwell ; Nguyễn
Thụy Khánh Chương dịch. - H. : Lao động, 2018. - 192tr. ; 19cm
Tóm tắt: Tập hợp lại những câu hỏi hay nhất và đưa ra những đáp án cần thiết nhất. Làm thế
nào bạn có thể trở thành một nhà lãnh đạo khi đang ở vị trí thấp của tổ chức.Làm thế nào để thúc đẩy
một người không có động lực phát triển.Làm thế nào để làm việc thành công với nhà lãnh đạo khó
khăn. Làm thế nào để cân bằng giữa việc lãnh đạo cấp dưới và các công việc bình thường.Điều gi
mang lại sự bền vững cho một nhà lãnh đạo.
Ký hiệu môn loại: 658.4092/H428Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.024635-24636
6/. MCCHRYSTAL, STANLEY. Siêu đội ngũ : Từ các chiến thuật quân sự xuất sắc tới những quy tắc
mới trong nghệ thuật lãnh đạo và xây dựng doanh nghiệp hiện đại / Stanley McChrystal, Tantum
Collins,... ; Lê Thiện Trí dịch. - H. : Lao động, 2018. - 476tr. ; 21cm
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đầu tư cần thiết vào chính nội bộ của các tổ chức.
Ký hiệu môn loại: 658.4022/S309Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040034
Kho Mượn: MV.059255-59256
Kho lưu động: LD.024480-24481
7/. SHIBAMOTO HIDENORI. Kỹ năng lập kế hoạch hiệu quả / Shibamoto Hidenori ; Yoko dịch. - H. :
Thế giới, 2018. - 263tr. : minh họa ; 21cm
Tóm tắt: Hướng dẫn lập kế hoạch trong công việc từng bước một 1 cách rõ ràng và chính xác
như: Xác định mục đích và mục tiêu của việc lập kế hoạch, phác hoạ tổng quát kế hoạch, xây dựng
quy trình thực hiện, nhiệm vụ hóa các tiến trình...
Ký hiệu môn loại: 650.1/K600N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040086
Kho Mượn: MV.059384-59385
Kho lưu động: LD.024771-24772
8/. TRẦN LINH. Nghệ thuật kiếm tiền của người Do Thái / Trần Linh ; Lê Tiến Thành dịch. - Tp. Hồ
Chí Minh : Công ty Văn hóa Văn Lang, 2018. - 207tr. ; 21cm
Nguyên tác: Thế giới thượng tối hội trạm tiền đích nhân
Tóm tắt: Trình bày thói quen tư duy, triết lý kinh doanh và phương thức xử thế của người Do
Thái nhìn từ góc độ lịch sử, văn hóa dân tộc cũng như thái độ sống và quan niệm về đạo làm người của
dân tộc này.
Ký hiệu môn loại: 650.12/NGH250T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040088
Kho Mượn: MV.059425-59426
Kho lưu động: LD.024611-24612
9/. VADEN, RORY. Thành công không chớp nhoáng : 7 bước để đạt được thành công thực sự / Rory
Vaden ; Hồng Vân dịch. - Tái bản lần 3. - H. : Lao động, 2018. - 226tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Take the stairs: 7 steps to achieving true success
Tóm tắt: Chia sẻ bảy bí quyết giúp mỗi người đạt được thành công trong cuộc sống, đặc biệt là
trong kinh doanh: hi sinh, cam kết, tập trung, toàn tâm toàn ý, lên lịch, niềm tin và hành động
Ký hiệu môn loại: 650.1/TH107C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040091
Kho Mượn: MV.059415-59416
Kho lưu động: LD.024637-24638
Y HỌC
1/. BÍCH HẰNG. Để nhận biết sức khỏe trong tương lai và cách phòng tránh / Bích Hằng. - H. : Thanh
niên, 2017. - 191tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cung cấp cho bạn đọc các yếu tố quyết định sức khỏe,nhận diện cơ thể dự đoán các
dấu hiệu và triệu chứng biểu hiện ở một số bệnh ung thư thường gặp hiện nay
Ký hiệu môn loại: 613/Đ250N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039179
Kho Mượn: MV.057542-57543
Kho lưu động: LD.024502-24503
2/. CAMPBELL, COLIN. Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện : Nghiên cứu lớn nhất về mối liên
hệ giữa dinh dưỡng và sức khỏe / Colin Campbell, Thomas M. Campbellii ; Lương Ngân dịch. - H. :
Thông tin và truyền thông, 2017. - 647tr. ; 24cm
Tóm tắt: Bao gồm những yếu tố cấu thành và phân hủy của một chất từ thực phẩm ảnh hưởng
thế nào đến cơ thể và giới thiệu về công trình nghiên cứu "Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện";
những kết luận từ các nghiên cứu ở phần 1 của cuốn sách; 8 nguyên tắc ăn sao cho bổ dưỡng; "góc
khuất" trong lĩnh vực dinh dưỡng và sức khỏe
Ký hiệu môn loại: 613.2/B300M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010488
3/. Chẩn đoán, quản lý bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới tại cộng đồng : Sách dùng cho sinh viên
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chuyên ngành Y học dự phòng / B.s.: Nguyễn Văn Kính, Bùi Vũ Huy (ch.b.), Nguyễn Văn Duyệt.... - H. :
Y học, 2017. - 211tr. : minh họa ; 27cm
ĐTTS ghi: Đại học Y Hà Nội. Bộ môn Truyền nhiễm, Thư mục: tr. 201
Tóm tắt: Trình bày tổng quan về công tác quản lý các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới. Cung
cấp kiến thức cơ bản về căn nguyên gây bệnh, đặc điểm dịch tễ học, diễn biến bệnh và các biện pháp
chẩn đoán, điều trị ban đầu cũng như các biện pháp quản lý và phòng một số bệnh truyền nhiễm đang
và sẽ đe doạ sức khoẻ cộng đồng như: Bệnh cúm A H5N1, hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung
Đông do virus Corona, bệnh do Sars-CoV, bệnh do virus Ebola, bệnh cúm mùa, bệnh sởi...
Ký hiệu môn loại: 614.4/CH121Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010520
Kho Mượn: MV.059391-59392
Kho lưu động: LD.024731-24732
4/. GIAI VĂN. Bí ẩn cơ thể người / Giai Văn ; Nguyễn Nguyệt Minh biên dịch ; Đỗ Thị Vân Khanh h.đ..
- H. : Bách khoa Hà Nội, 2017. - 239tr. ; 21cm. - (Những câu hỏi khoa học lý thú nhà trường chưa dạy)
Tóm tắt: Gồm 139 câu hỏi và lời giải đáp về bí mật cơ thể con người: Có thật là "tóc bạc trắng
chỉ sau một đêm"?, gàu được hình thành như thế nào? tại sao lại nhìn rõ hơn khi nheo mắt lại? tại sao
nước mắt lại mặn? tại sao có người biết vẫy tai...
Ký hiệu môn loại: 612/B300Â
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017272-17273
5/. HIROMI SHINYA. Nhân tố Enzyme : Phương thức sống lành mạnh / Hiromi Shinya ; Như Nữ dịch.
- H. : Thế giới; Công ty Sách Thái Hà, 2018. - 175tr. ; 21cm
Tóm tắt: Khẳng định tầm quan trọng của enzyme đối với sức khoẻ con người của bác sĩ người
Nhật Hiromi Shinya. Giới thiệu phương pháp sống lâu và khoẻ mạnh dựa trên phương pháp ăn uống
khoa học nhằm hỗ trợ các enzyme và thói quen sống lành mạnh, không tiêu tốn hết các emzyme có
trong cơ thể giúp cải thiện vị tướng và tràng tướng làm cho con người khoẻ mạnh, đẩy lùi bệnh tật
Ký hiệu môn loại: 612.0151/NH121T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.024755-24756
6/. HỒ HỮU LƯƠNG. Thoái hóa cột sống cổ và thoái vị đĩa đệm / Hồ Hữu Lương. - Tái bản lần thứ 3
có sửa chữa và bổ sung. - H. : Y học, 2018. - 407tr. : minh họa ; 21cm
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về bệnh cận lâm sàng, chẩn đoán và điều trị thoái
vị địa đệm cột sống cổ, giải phẫu chức năng của đệm cột sống cổ.
Ký hiệu môn loại: 616.7/TH404H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040209
Kho lưu động: LD.024667-24668
7/. KALANITHI, PAUL. Khi hơi thở hóa thinh không / Paul Kalanithi ; Trần Thanh Hương dịch. - H. :
Lao động, 2018. - 233tr. : ảnh ; 21cm. - (Tủ sách Y học)
Tên sách tiếng Anh: When breath becomes air
Tóm tắt: Ghi lại giai đoạn đấu tranh chống lại căn bệnh ung thư phổi của các bệnh nhân khác
nhau cùng những chia sẻ đầy trăn trở về nghề y, sự sống và cái chết dưới con mắt nhìn của một bác sĩ.
Ký hiệu môn loại: 616.994240092/KH300H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040096
Kho Mượn: MV.059421-59422
Kho lưu động: LD.024795-24796
8/. KEMPISTY-JEZNACH, EWA. Sách chỉ dành cho đàn ông / Ewa Kempisty-Jeznach ; Phạm Quang
Thiều dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 209tr. ; 20cm
Tóm tắt: Trình bày những khảo sát của tác giả về tác động của nội tiết tố nam đối với toàn bộ
các cơ quan của người đàn ông và biện pháp ngăn chặn tình trạng sụt giảm, khôi phục nồng độ
testosteron thích hợp trong cơ thể đàn ông nhằm chống lại quá trình "đàn bà hóa"
Ký hiệu môn loại: 612.23/S102C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039787
Kho Mượn: MV.058767-58768
Kho lưu động: LD.024066-24067, LD.024629-24630
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9/. LOHMANN, RAYCHELLE CASSADA. Dũng cảm lên em! : Sách hướng dẫn vượt qua sang chấn
xâm hại tình dục dành cho tuổi teen / Raychelle Cassada Lohmann, Sheela Raja ; Nguyễn Hương Linh
dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 222tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The sexual trauma workbook for teen girls: A guide to recovery
from sexual assault and abuse
Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện có thật của những người từng bị xâm hại tình dục nhằm
hướng dẫn các em kỹ năng có thể áp dụng trong đời sống thường nhật như: Cách tìm kiếm sự giúp đỡ
và hỗ trợ, thiết lập bản đồ an toàn cá nhân và cách làm việc với cảm giác sợ hãi, mặc cảm hoặc trầm
cảm... giúp các em lấy lại sự tự tin và an tâm để bước những bước tiếp theo trong cuộc sống.
Ký hiệu môn loại: 616.858369/D513C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010530
Kho Mượn: MV.059394
Kho lưu động: LDTN.017520-17521
10/. Mười vạn câu hỏi vì sao - Y học / Nguyễn Thùy Linh sưu tầm, biên soạn. - Cà Mau : Nxb. Phương
Đông, 2018. - 175tr. ; 23cm
Tóm tắt: Tập hợp một loạt các câu hỏi và lời giải đáp về cơ thể người, trưởng thành, bệnh tật,
chẩn đoán, trị liệu, dự phòng, đông y.
Ký hiệu môn loại: 610/M558V
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017242-17243
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032778-32779
11/. NGUYỄN MẠNH TRÍ. Dưỡng sinh / Nguyễn Mạnh Trí. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh,
2018. - 103tr. ; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu các phương pháp dưỡng sinh kèm theo các bài tập thực hành nhằm tăng
cường sức khoẻ toàn diện như: Phương pháp luyện thở, tự xoa bóp, các bài tập vận động, phương pháp
thư giãn, dinh dưỡng, dưỡng sinh tâm hồn, sử dụng thảo dược thiên nhiên và dưỡng sinh trong cộng
đồng.
Ký hiệu môn loại: 613.7/D561S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010521
Kho Mượn: MV.059405-59406
Kho lưu động: LD.024743-24744
12/. NGUYỄN MẠNH TRÍ. Xoa bóp / Nguyễn Mạnh Trí ch.b. ; Minh họa: Đỗ Thị Tuyết.... - Tp. Hồ Chí
Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 111tr. : ảnh, bảng ; 24cm
Phụ lục: 108-109. - Thư mục: 110-111
Tóm tắt: Trình bày kiến thức đại cương về xoa bóp, hệ kinh huyệt, huyệt theo vùng và công
thức điều trị, các thủ thuật xoa bóp, xoa bóp các vùng cơ thể, day bấm huyệt điều trị một số vấn đề sức
khoẻ thông thường, xông hơi, các kỹ năng giao tiếp và đạo đức nghề nghiệp.
Ký hiệu môn loại: 615.822/X401B
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.024617-24618
13/. NGUYỄN TRUNG HÒA. Đông y toàn tập / Nguyễn Trung Hòa. - H. : Hồng Đức, 2018. - 1389tr :
hình vẽ ; 28cm
Tóm tắt: Lịch sử phát triển của y học cổ truyền phương Đông. Những lý luận cơ bản về âm
dương ngũ hành, tạng tượng, nguyên nhân bệnh, phân loại hứng hậu.... Nội kinh tóm tắt, thương hàn
ôn bệnh, phương dược, bào chế đông dược.
Ký hiệu môn loại: 615.11/Đ455Y
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.001684
14/. PARAMAHANSA YOGANANGA. Sức khỏe không tự đến bệnh tật không tự đi / Paramahansa
Yogananga ; Elifebooks biên tập. - H. : Hồng Đức, 2018. - 203tr. ; 18cm
Tóm tắt: Cuốn sách bàn về việc làm sao để có được sức khỏe và duy trì sự khỏe mạnh ấy trong
suốt đời người. Sách mang đến những bài học về lối sống để thấu hiểu cơ thể mình, chỉ cách liên thông
giữa cơ thể với sức mạnh tâm thức ẩn tàng trong cơ thể...
Ký hiệu môn loại: 613.7046/S552K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039784
Kho Mượn: MV.058760-58761
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Kho lưu động: LD.024072-24073, LD.024761-24762
15/. ROYER, ANNE. Cơ thể người / Anne Royer ; Minh họa: Julien Akita ; Đỗ Thị Minh Nguyệt dịch. H. : Thế giớ, 2017. - 94tr. : minh họa ; 34cm. - (Bách khoa thư Larousse)
Tên sách tiếng Pháp: Le tres grand liver du corps humain
Tóm tắt: Giới thiệu những điều lý thú trong cơ thể người: Cơ chế hoạt động của cơ thể người,
hoạt động của bộ não, giác quan...
Ký hiệu môn loại: 612/C460T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017542-17543
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032884-32885
16/. Phòng, chống các bệnh thường gặp trong gia đình bằng thảo dược quanh ta / B.s.: Đái Duy Ban
(ch.b.), Lữ Thị Cẩm Vân, Đái Ngân Hà... -. - H.: Thông tin và Truyền thông. - 21cm
ISBN: 9786048029500
T.1 : Hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiết niệu, hệ tiêu hóa. - 2018. - 230tr.
Tóm tắt: Trình bày nguyên nhân, triệu chứng, cách điều trị theo Tây y, cách phòng ngừa và
những bài thuốc theo kinh nghiệm dân gian và Đông y điều trị 35 bệnh thường gặp của bốn hệ: Hệ
tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiết niệu và hệ tiêu hóa.
Ký hiệu môn loại: 615.8/PH431C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039791, VN.040089
Kho Mượn: MV.058740-58741, MV.059407-59408
Kho lưu động: LD.024070-24071, LD.024573-24574
17/. Tâm lí và sinh lí / Thế Trường biên khảo ; Bùi Sao người chỉnh lí. - H. : Dân trí, 2018. - 198tr. ;
23cm. - (Bộ sách bổ trợ kiến thức. Chìa khóa vàng)
Tóm tắt: Sách đề cập tới các môn khoa học tự nhiên, các lĩnh vực khoa học kĩ thuật...Đồng thời
trình bày những tri thức về khoa học xã hội, đề cập tới các vấn đề gần gũi với đời sống hanwge ngày
của mỗi chúng ta.
Ký hiệu môn loại: 612.8/T120L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017732-17733
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032505-32506
18/. THANH AN. Phòng ngừa & điều trị các chứng bệnh cột sống / Thanh An. - H. : Dân trí, 2017. 255tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về cột sống, cách bảo vệ cột sống trong cuộc sống
thường ngày và một số phương pháp bảo vệ cột sống của các chuyên gia, chẩn đoán lâm sàng chọn ra
các chứng bệnh điển hình. Trình bày triệu chứng lâm sàng, nguyên nhân gây bệnh, chẩn đoán và
phương pháp điều trị các chứng bệnh thường gặp tương ứng với từng phần đốt sống.
Ký hiệu môn loại: 616.73/PH431N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010522
Kho Mượn: MV.059403-59404
Kho lưu động: LD.024450-24451, LD.024687-24688
19/. TRƯƠNG HỮU KHÁNH. Hỏi bác sĩ nhi đồng : Giải đáp thắc mắc của cha mẹ về bệnh con nít /
Trương Hữu Khánh. - H. : Thế giới, 2018. - 281tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp một cách có hệ thống toàn bộ những bài viết có tính hỏi đáp giữa
cha mẹ trẻ em và bác sĩ nhi vào trong một cuốn cẩm nang nhỏ, hữu ích, thiết thực, để làm sách gối đầu
giường cho các bà mẹ bỉm sữa.
Ký hiệu môn loại: 618.9223/H428B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039786
Kho Mượn: MV.058736-58737
Kho lưu động: LD.024056-24057, LD.024757-24758
NGHỆ THUẬT
1/. Ai đã tạo nên Napoleon vĩ đại? : Truyện tranh / Lời: Jang Seon Hye ; Minh họa: Jung Mi Ye ; Ngọc
Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 31tr. : ảnh, tranh màu ; 24cm. - (Những bức hoạ nổi tiếng - Chuyện
chưa kể. Dành cho lứu tuổi 6+)
Ký hiệu môn loại: 759.4/A103Đ
Trang 21
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Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017628-17629
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032449-32450
2/. Ai là cô tiên thực sự? : Truyện tranh / Lời: Do Sam Hoe ; Minh họa: Choi Ji Gyeong ; Ngọc Linh
dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 29tr. : tranh màu ; 28cm. - (Những bức hoạ nổi tiếng - Chuyện chưa
kể)(Dành cho lứa tuổi 6+))
Tên sách nguyên bản: 진짜 요정은 누구?; Tên sách tiếng Anh: Little Picasso - Who is the true
nymph?. - Tên sách ngoài bìa: Paul Gauguin - Ai là cô tiên thực sự?
Ký hiệu môn loại: 759.4/A103L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017734-17735
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032870-32871
3/. Ai là học giả vĩ đại nhất? : Truyện tranh / Lời: Yu Myeong Hwa ; Minh họa: Kim Yeon Ju ; Ngọc
Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 36tr. : ảnh, tranh màu ; 28cm. - (Những bức họa nổi tiếng - Chuyện
chưa kể. Dành cho lứu tuổi 6+)
Ký hiệu môn loại: 759.5/A103L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017616-17617
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032565-32566
4/. Anh trai tớ giỏi nhất! / Lời: Cho Seon Hak ; Minh họa: Lee Hui Won ; Ngọc Linh dịch. - H. : Kim
Đồng, 2018. - 29tr. : tranh màu ; 24cm. - (Những bức hoạ nổi tiếng - Chuyện chưa kể)(Dành cho lứu
tuổi 6+)
Ký hiệu môn loại: 759.4/A107T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017438-17439
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032445-32446
5/. Bay theo cơn gió / Lời: Kim In Suk ; Minh họa: Kim Min Yeong ; Ngọc Linh dịch. - H. : Kim Đồng,
2018. - 29tr. : ảnh, tranh màu ; 24cm. - (Những bức họa nổi tiếng - Chuyện chưa kể)(Dành cho lứu tuổi
6+)
Ký hiệu môn loại: 759/B112T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017440-17441
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032447-32448
6/. Bức Mona Lisa đích thực : Truyện tranh / Lời: Kim Mi Ae ; Minh họa: Mun Gu Seon ; Ngọc Linh
dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 31tr. : ảnh, tranh màu ; 24cm. - (Những bức họa nổi tiếng - Chuyện chưa
kể. Dành cho lứu tuổi 6+)
Ký hiệu môn loại: 759.5/B552M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017630-17631
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032443-32444
7/. Bức tượng điêu khắc số 1 thế giới? : Truyện tranh / Lời: Jang Seon Hye ; Minh họa: Cho Sin Ae ;
Ngọc Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 36tr. : ảnh, tranh màu ; 28cm. - (Những bức hoạ nổi tiếng Chuyện chưa kể. Dành cho lứu tuổi 6+)
Ký hiệu môn loại: 759.5/B552T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017612-17613
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032567-32568
8/. Cảm hứng cổ xưa : Truyện tranh / Lời: Jang Seon Hye ; Minh họa: Jung Se Yeon ; Ngọc Linh dịch.
- H. : Kim Đồng, 2018. - 36tr. : ảnh, tranh màu ; 28cm. - (Những bức họa nổi tiếng - Chuyện chưa kể.
Dành cho lứu tuổi 6+)
Ký hiệu môn loại: 759/C104H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017614-17615
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032571-32572
9/. Câu thần chú diệu kì : Truyện tranh / Lời: Cho Seon Hak ; Minh họa: Ji U ; Ngọc Linh dịch. - H. :
Kim Đồng, 2018. - 36tr. : ảnh, tranh màu ; 28cm. - (Những bức họa nổi tiếng - Chuyện chưa kể. Dành
cho lứu tuổi 6+)
Ký hiệu môn loại: 759.972/C125T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017610-17611
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032569-32570
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10/. Chú Bean mang khu rừng về : Truyện tranh / Lời: Yu Myeong Hwa ; Minh họa: Yu Seung Beom ;
Ngọc Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 36tr. : ảnh, tranh màu ; 28cm. - (Những bức họa nổi tiếng Chuyện chưa kể. Dành cho lứu tuổi 6+)
Ký hiệu môn loại: 759.36/CH500B
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017618-17619
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032563-32564
11/. Chú cáo biết bay : Truyện tranh / Lời: Yu Yeong So ; Minh họa: Lee Nam Ji ; Ngọc Linh dịch. - H.
: Kim Đồng, 2018. - 29tr. : ảnh, tranh màu ; 24cm. - (Những bức họa nổi tiếng - Chuyện chưa kể. Dành
cho lứu tuổi 6+)
Ký hiệu môn loại: 759.9492/CH500C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017632-17633
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032461-32462
12/. Chú ốc sên rực rỡ : Truyện tranh / Lời: Ki Joeang I, Ha Neul Ddang ; Minh họa: Yang Mi Ran ;
Ngọc Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 31tr. : ảnh, tranh màu ; 24cm. - (Những bức họa nổi tiếng Chuyện chưa kể. Dành cho lứu tuổi 6+)
Ký hiệu môn loại: 759.4/CH500Ô
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017620-17621
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032453-32454
13/. Cùng đi dã ngoại : Truyện tranh / Lời: Cho Seon Hak ; Minh họa: Baek Ji Won ; Ngọc Linh dịch. H. : Kim Đồng, 2018. - 31tr. : ảnh, tranh màu ; 24cm. - (Những bức họa nổi tiếng - Chuyện chưa kể.
Dành cho lứu tuổi 6+)
Ký hiệu môn loại: 759.4/C513Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017624-17625
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032451-32452
14/. Isaac những ngày nắng đẹp / Trí Nghĩa nhiếp ảnh. - H. : Thanh niên, 2018. - 125tr. : ảnh màu ;
30cm
Tóm tắt: Giới thiệu về những bức ảnh của diễn viên Isaac
Ký hiệu môn loại: 770.92/I-313A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.024781-24782
15/. Năm bí mật của họa sĩ : Truyện tranh / Lời: Ha Neul Ddang ; Minh họa: Noh Seong Uk ; Ngọc linh
dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 31tr. : ảnh, tranh màu ; 24cm. - (Những bức họa nổi tiếng - Chuyện chưa
kể. Dành cho lứu tuổi 6+)
Ký hiệu môn loại: 759.4/N114B
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017626-17627
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032455-32456
16/. Ngắm nhìn từ xa : Truyện tranh / Lời: Jang Seon Hye ; Minh họa: Ahn Jae Seon ; Ngọc Linh dịch.
- H. : Kim Đồng, 2018. - 31tr. : ảnh, tranh màu ; 24cm. - (Những bức họa nổi tiếng - Chuyện chưa kể.
Dành cho lứu tuổi 6+)
Ký hiệu môn loại: 759.4/NG114N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017622-17623
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032457-32458
17/. NGUYỄN QUANG TUẤN. Hướng dẫn thiết kế công trình thể thao / Nguyễn Quang Tuấn. - H. :
Xây dựng, 2018. - 116tr. ; 27cm
Tóm tắt: Gồm những trích dẫn cụ thể về lựa chọn khu đất xây dựng, quy hoạch tổng mặt bằng;
các yêu cầu, tiêu chuẩn diện tích, kích thước, hệ thống kỹ thuật - vệ sinh, phòng cháy chữa cháy trong
các loại hình công trình thể thao như: sân thể thao, nhà thể thao và bể bơi.
Ký hiệu môn loại: 725.8/H561D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010532
Kho Mượn: MV.059430
Kho lưu động: LD.024647-24648
18/. NGUYỄN THỤY KHA. Những tài danh âm nhạc Việt Nam - Văn Cao / Nguyễn Thụy Kha. - H. :
Trang 23
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Văn học, 2017. - 240tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp sáng tác âm nhạc của một số nhà sáng tác âm nhạc tiêu
biểu của Việt Nam.
Ký hiệu môn loại: 780.92/NH556T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.037735, VN.040099
Kho Mượn: MV.054678-54679, MV.059429
Kho lưu động: LD.024507-24508
19/. NGUYỄN THUỴ KHA. Thế kỷ âm nhạc Việt Nam - Một thời hoà bình / Nguyễn Thuỵ Kha. - H. :
Văn học, 2017. - 626tr. ; 23cm
Tóm tắt: Giới thiệu một số nhạc sĩ, ca sĩ Việt Nam với những sáng tác nổi tiếng đi cùng năm
tháng của họ như Trịnh Công Sơn, Tôn Thất Lập, Nguyễn Cường, Dương Thụ, Trần Tiến, Phú Quang,
Phan Lạc Hoa, An Thuyên, Thanh Hoa, Ngọc Khuê, Lệ Quyên, Ái Vân, Thu Hà, Mỹ Linh...
Ký hiệu môn loại: 780.9597/TH250K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010490
20/. NGUYỄN THUỴ KHA. Thế kỷ âm nhạc Việt Nam - Một thời đạn bom / Nguyễn Thuỵ Kha. - H. :
Văn học, 2017. - 712tr. ; 23cm
Tóm tắt: Giới thiệu một số nhạc sĩ, ca sĩ Việt Nam với những sáng tác nổi tiếng đi cùng năm
tháng của họ như Nguyễn Xuân Khoát, Lưu Hữu Tước, Đỗ Nhuận, Văn Cao, Kim Ngọc, Phạm Duy,
Hoàng Việt, Lưu Cầu, Hồ Bắc...
Ký hiệu môn loại: 780.9597/TH250K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010489
21/. Những chấm nhỏ diệu kì : Truyện tranh / Lời: Kim In Suk ; Minh họa: Jung Se Yeon ; Ngọc Linh
dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 31tr. : ảnh, tranh màu ; 24cm. - (Những bức họa nổi tiếng - Chuyện chưa
kể. Dành cho lứu tuổi 6+)
Ký hiệu môn loại: 759.4/NH556C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017634-17635
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032459-32460
THỂ THAO, NGHỆ THUẬT VUI CHƠI GIẢI TRÍ VÀ BIỂU DIỄN
1/. KNAPP, ANDREW. Đi tìm Momo / Andrew Knapp ; Danna Nguyễn dịch. - H.: Kim Đồng. - 20cm
T.2. - 2018. - 144tr.: ảnh
Ký hiệu môn loại: 793.73/Đ300T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017568-17569
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032784-32785
2/. KNAPP, ANDREW. Đi tìm Momo / Andrew Knapp ; Danna Nguyễn dịch. - H.: Kim Đồng. - 20cm
T.1. - 2018. - 144tr.: ảnh
Ký hiệu môn loại: 793.73/Đ300T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017570-17571
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032782-32783
3/. MOORE, GARETH. Ngạc nhiên chưa! / Gareth Moore ; Ngọc Châu dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.
Trẻ, 2017. - 31tr. : hình vẽ ; 28cm. - (Trau dồi trí tuệ - Thử thách thông minh)
Tóm tắt: Tập hợp những câu đố ngôn ngữ và số học giúp rèn luyện logic và lập luận.
Ký hiệu môn loại: 793.73/NG101N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017316-17317
4/. STWART, WHITNEY. Walt Disney là ai / Whitney Stwart, Nancy Harison ; Hương Giang dịch. - H.
: Dân trí, 2017. - 109tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Bộ sách chân dung những người thay đổi thế giới)
Ký hiệu môn loại: 791.43092/W103T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017230-17231
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032732-32733
VĂN HỌC & TU TỪ HỌC
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1/. ANH BA. Những câu chuyện đặc sắc dành cho lứa tuổi trưởng thành / Anh Ba b.s.. - H.: Văn học. 21cm
T.1. - 2018. - 179tr.
Ký hiệu môn loại: 895.92234/NH556C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.022758-22763, LD.024562-24563
2/. ANH BA. Những câu chuyện đặc sắc dành cho lứa tuổi trưởng thành / Anh Ba b.s.. - H.: Văn học. 21cm
T.2. - 2018. - 187tr.
Ký hiệu môn loại: 895.92234/NH556C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.022344-22349, LD.024564
3/. BACKMAN, FREDRIK. Britt-Marie đã ở đây : Tiểu thuyết / Fredrik Backman ; Hoàng Anh dịch. Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 466tr. ; 20cm
Tên sách tiếng Anh: Britt-Marie was here
Ký hiệu môn loại: 839.738/BR314T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040043
Kho Mượn: MV.059277-59278
Kho lưu động: LD.024669-24670
4/. BANANA YOSHIMOTO. Nắp biển / Banana Yoshimoto ; Dương Thị Hoa dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà
văn, 2018. - 139tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.636/N117B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040123
Kho Mượn: MV.059433-59434
Kho lưu động: LD.024779-24780
5/. BAUM L. FRANK. Xứ OZ diệu kỳ / L. Frank Baum ; John R. Neill minh họa ; Hàn Băng Vũ dịch. H. : Văn học, 2018. - 280tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 813/X550-O
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017178-17179
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031631-31632, TN.032493-32494
6/. Bay lên : Tuyển tập truyện ngắn chọn lọc thế giới / Junot Díaz, Helen Rye, Doreen Baingana... ;
Nguyễn Phan Quế Mai tuyển chọn, dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 331tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 808.83/B112L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040116
Kho Mượn: MV.059446
Kho lưu động: LD.024567-24568, LD.024962-24963
7/. BESKOW, ELSA. Chuyện kể từ trái tim ấm áp - Peter ở xứ sở việt quất / Elsa Beskow ; Nam
Thắng dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 32tr. ; 21x25cm. - (Dành cho lứa tuổi 4+)
Ký hiệu môn loại: 839.73/CH527K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017442-17443
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032473-32474
8/. BESKOW, ELSA. Chuyện kể từ trái tim ấm áp - Ngôi nhà cũ của bác Peter : Truyện tranh / Elsa
Beskow ; Nam Thắng dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 32tr. : tranh màu ; 21x25cm. - (Dành cho lứa tuổi
4+)
Ký hiệu môn loại: 839.73/CH527K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017444-17445
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032946-32947
9/. BÌNH NGUYÊN LỘC. Hương quê : Tập truyện ngắn / Bình Nguyên Lộc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.
Trẻ, 2018. - 433tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 895.922334/H561Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040040
Kho Mượn: MV.059263-59264
Kho lưu động: LD.024657-24658
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10/. Bolt - Chú chó tia chớp : Truyện tranh / Chuyển thể: Lisa Marsoli ; Minh họa: Andrew Phillipson...
; Trần Ngọc Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 96tr. : tranh màu ; 24cm. - (Tranh truyện màu đồng
hành với phim hoạt hình)(Dành cho lứa tuổi 6+)
Tóm tắt: Trình bày kiến thức cơ bản về hai nội dung: quản lý khai thác các tuyến luồng hàng
hải và đường thuỷ nội địa đường; quản lý khai thác cảng biển, cảng và bến thủy nội địa.
Ký hiệu môn loại: 813/B428T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017322-17323
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032850-32851
11/. Cái gì là quan trọng nhất? : Dành cho trẻ từ 0 - 6 tuổi / Antonella Abbatiello ; Dịch: Phạm Phương
Lan, Vũ Hà Tường ; Claire Selby h.đ.. - H. : Phụ nữ, 2017. - 21tr. : tranh màu ; 20cm. - (Tủ sách Người
mẹ tốt. Picture book song ngữ)
Tên sách tiếng Anh: What is the most important thing?
Ký hiệu môn loại: 853/C103G
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017560-17561
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032830-32831
12/. CAO NGUYỆT NGUYÊN. A lê hấp ké xanh : Truyện dài / Cao Nguyệt Nguyên. - H. : Thanh niên,
2017. - 140tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/A100L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017288-17289
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032623-32624
13/. CARNEGIE, DALE. Đắc nhân tâm bằng nghệ thuật diễn thuyết : Những phương pháp thuyết
phục người nghe đã được thời gian kiểm chứng của tác giả một trong những cuốn sách bán chạy nhất
mọi thời đại / Dale Carnegie ; Minh Đức dịch. - H. : Hồng Đức, 2017. - 323tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cung cấp những bí quyết hữu ích và giá trị về cách diễn thuyết trước công chúng:
cách phát triển lòng can đảm và sự tự tin; cách chuẩn bị bài phát biểu; tăng cường trí nhớ; tư thế và
phong cách diễn thuyết; cách mở đầu và kết thúc một bài diễn thuyết...
Ký hiệu môn loại: 808.5/Đ113N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040120
Kho Mượn: MV.059465-59466
Kho lưu động: LD.024547-24548
14/. CARRNEGIE, DALE. Đắc nhân tâm bằng thuật hùng biện : Cách thức dễ dàng và nhanh chóng /
Dale Carrnegie ; Minh Đức dịch. - H. : Hồng Đức, 2017. - 227tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cơ sở của kĩ năng hùng biện hiệu quả. Tầm quan trọng và mối quan hệ của bài nói
với người diễn thuyết và khán giả. Phương pháp chuẩn bị những bài diễn thuyết với mục đích thuyết
phục. Nghệ thuật giao tiếp trong giao tiếp hàng ngày và trong diễn thuyết trước đám đông.
Ký hiệu môn loại: 808.5/Đ113N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040121
Kho Mượn: MV.059463-59464
Kho lưu động: LD.024549-24550, LD.024964-24967
15/. Cát hoang / Hồ Anh Thái, Phạm Ngọc Lương, Nguyễn Trí. - H. : Hồng Đức, 2017. - 223tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 895.92230108/C110H
Số ĐKCB: Kho Mượn: MV.059550-59551
Kho lưu động: LD.024518
16/. CHÂU VĂN VĂN. Bên trời ngân mãi khúc đào hoa / Châu Văn Văn ; Tố Hinh dịch. - H. : Nxb. Hội
Nhà văn, 2018. - 427tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 895.136/B254T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010494
Kho Mượn: MV.059268-59269
Kho lưu động: LD.024691-24692
17/. Chọn bạn mà chơi = How to pick friends / Lời: Xuân Hà, Moon ; Minh họa: ZinColor. - H. : Văn
học, 2018. - 27tr. : tranh màu ; 21x24cm. - (Tủ sách Đồng thoại song ngữ)
Ký hiệu môn loại: 895.9223/CH430B
Trang 26
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Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017416-17417
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032942-32943
18/. CHU LAI. Bãi bờ hoang lạnh : Tiểu thuyết / Chu Lai. - H. : Văn học, 2018. - 295tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/B103B
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.024506
19/. Chú cừu xanh lá ở đâu ấy nhỉ? : Dành cho trẻ từ 0 - 6 tuổi / Viết lời: Mem Fox ; Minh họa: Judy
Horacek ; Lã Thúy dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 30tr. : tranh màu ; 21cm. - (Tủ sách Người mẹ tốt.
Picture book song ngữ)
Tên sách tiếng Anh: Where is the green sheep?
Ký hiệu môn loại: 823/CH500C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017556-17557
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032832-32833
20/. Chuyến du hành phi thường của Chuột Bưu Tá : Truyện tranh / Marianne Dubuc ; Hoàng Thanh
Thủy dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 24tr. : tranh vẽ ; 28cm. - (Dành cho lứa tuổi 2 đến 7)
Tên sách tiếng Pháp: Les vogages extraorrdinaires de facteur souris
Ký hiệu môn loại: 843/CH527D
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017666-17667
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032957-32958
21/. Chuyến đưa thư của Chuột Bưu Tá : Truyện tranh / Marianne Dubuc ; Hoàng Thanh Thủy dịch. H. : Kim Đồng, 2018. - 24tr. : tranh vẽ ; 28cm. - (Dành cho lứa tuổi 2 đến 7)
Tên sách tiếng Pháp: La tournée de facteur souris
Ký hiệu môn loại: 843/CH527Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017668-17669
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032969-32970
22/. Chuyện đêm muộn ở sân bay / Minh Thùy, Đào Thị Thanh Tuyền, Phan Thị Tần.... - H. : Hồng
Đức, 2017. - 222tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223008/CH527Đ
Số ĐKCB: Kho Mượn: MV.059548-59549
Kho lưu động: LD.024494-24495
23/. Chuyện kể từ trái tim ấm áp - Bộ quần áo mới của Pelle : Truyện tranh / Elsa Beskow ; Nam
Thắng dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 32tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Chuyện kể từ trái tim ấm áp. Dành cho
lứa tuổi 4+)
Ký hiệu môn loại: 839.73/CH527K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017640-17641
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032868-32869
24/. Chuyện kể từ trái tim ấm áp - Emily và Daisy : Truyện tranh / Elsa Beskow ; Nam Thắng dịch. - H.
: Kim Đồng, 2018. - 32tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Chuyện kể từ trái tim ấm áp. Dành cho lứa tuổi 4+)
Ký hiệu môn loại: 839.73/CH527K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017638-17639
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032475-32476
25/. Cuộc phiêu lưu đến Ai Cập cổ đại : Truyện tranh / Linda Bailey, Bill Slavin ; Nguyễn Thị Vân
Thanh dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 48tr. : tranh màu ; 28cm. - (Úm ba na! Vừng ơi, mở ra!)
Tên sách tiếng Anh: Adventures with the Vikings
Ký hiệu môn loại: 813/C514P
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017749-17750
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032842-32843
26/. Cuộc phiêu lưu đến kỷ băng hà : Truyện tranh / Linda Bailey, Bill Slavin ; Nguyễn Văn Minh Huy
dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 48tr. : tranh màu ; 28cm. - (Úm ba na! Vừng ơi, mở ra!)
Tên sách tiếng Anh: Adventures in the ice age
Ký hiệu môn loại: 813/C514P
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017747-17748
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Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032838-32839
27/. Cuộc phiêu lưu thời trung cổ : Truyện tranh / Linda Bailey, Bill Slavin ; Nguyễn Thị Vân Thanh
dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 48tr. : tranh màu ; 28cm. - (Úm ba na! Vừng ơi, mở ra!)
Tên sách tiếng Anh: Adventures with the Vikings
Ký hiệu môn loại: 813/C514P
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017751-17752
28/. Cuộc phiêu lưu với người Viking : Truyện tranh / Linda Bailey, Bill Slavin ; Nguyễn Thị Vân Thanh
dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 48tr. : tranh màu ; 28cm. - (Úm ba na! Vừng ơi, mở ra!)
Tên sách tiếng Anh: Adventures with the Vikings
Ký hiệu môn loại: 813/C514P
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017745-17746
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032840-32841
29/. Cừu con nhanh trí = The clever sheep / Lời: Yên Bình, Điển Dũng ; Cloud Pillow minh họa. - H. :
Mỹ thuật, 2017. - 27tr. : tranh màu ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/C566C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017448-17449
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032535-32536
30/. DICKENS, CHARLES. Hai kinh thành : Tiểu thuyết / Charles Dickens ; Đặng Thư dịch. - H. : Nxb.
Hội Nhà văn, 2018. - 451tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 823/H103K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010446, VV.010493
Kho Mượn: MV.059259-59260
Kho lưu động: LD.024709-24710
31/. DOLAN, HARRY. Mục tiêu cuối cùng / Harry Dolan ; Đỗ Phi dịch. - H. : Lao động, 2018. - 492tr. ;
24cm
Ký hiệu môn loại: 813.6/M506T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010451, VV.010492
Kho Mượn: MV.059199-59200, MV.059272-59273
Kho lưu động: LD.024745-24746
32/. DONNIO, SYLVIANE. Cá sấu Achille không chịu ăn chuối / Sylviane Donnio ; Minh họa:
Dorothée De Monfreid ; Huy Minh dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 21tr. : tranh màu ; 21cm. - (Tên
sách tiếng Pháp: Je mangerais bien un enfant)
Ký hiệu môn loại: 843/C100S
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017446-17447
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032463-32464
33/. DƯƠNG THỤY. Búp bê nhỏ xíu và chàng khổng lồ : Tập truyện ngắn / Dương Thụy. - H. : Nxb.
Trẻ, 2018. - 168tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/B521B
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.024627-24628
34/. Đàn kiến chăm chỉ = The hard working ants / Lời: Yên Bình, Điển Dũng ; Cloud Pillow minh họa. H. : Mỹ thuật, 2017. - 27tr. : tranh màu ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/Đ103K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017450-17451
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032537-32538
35/. ĐẶC LÔI TÂY HỒ. Này! Nhìn thấy tai rồi kìa : Truyện tranh / Đặc lôi Tây Hồ. - H.: Thanh niên. 21cm
T.2. - 2018. - 3000tr.: minh họa
Ký hiệu môn loại: 895.13/N112N
Số ĐKCB: Kho Mượn: MV.058785-58786
Kho lưu động: LDTN.017284-17285
Trang 28
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36/. Để mẹ đỡ vất vả = Good kid helps mommy / Lời: Xuân Hà, Moon ; Minh họa: ZinColor. - H. : Văn
học, 2018. - 27tr. : tranh màu ; 21x24cm. - (Tủ sách Đồng thoại song ngữ)
Ký hiệu môn loại: 895.9223/Đ250M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017414-17415
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032467-32468
37/. ĐINH PHƯƠNG. Mơ lam kinh / Đinh Phương. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 229tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/M460L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040126
Kho Mượn: MV.059476-59477
Kho lưu động: LD.024777-24778
38/. ĐÌNH PHAN. Khúc tráng ca thành cổ : Ký sự chân dung / Đình Phan. - H. : Thanh niên, 2017. 274tr. ; 21cm
Tóm tắt: Văn học hiện đại
Ký hiệu môn loại: 895.9228403/KH506T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040113
Kho Mượn: MV.059461-59462
Kho lưu động: LD.024511-24512
39/. Đôi sừng hươu / Lời: Yên Bình, Điển Dũng ; Minh họa: Cloud Pillw. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 27tr. :
tranh màu ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/Đ452S
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017418-17419
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032465-32466
40/. Giữ gìn vệ sinh thật tốt = Hygiene is important / Lời: Xuân Hà, Moon ; Minh họa: ZinColor. - H. :
Văn học, 2018. - 27tr. : tranh màu ; 21x24cm. - (Tủ sách Đồng thoại song ngữ)
Ký hiệu môn loại: 895.9223/GI-550G
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017412-17413
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032944-32945
41/. GOSHO AOYAMA. Thám tử lừng danh Conan : Tuyển tập đặc biệt : Truyện tranh / Gosho
Aoyama. - H. : Kim Đồng, 2017. - 380tr. ; 18cm. - (Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên)
Ký hiệu môn loại: 895.63/TH104T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017224-17225
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032599-32600
42/. GRANDI, PICCOLE. 101 Truyện ở nông trại / Piccole Grandi ; Bùi Thái Dương dịch ; Qúy Thao
hiệu đính. - H. : Mỹ thuật, 2018. - 123tr. ; 27cm. - (Tủ sách vàng cho con)
Ký hiệu môn loại: 863/M458T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017608-17609
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032981-32982
43/. Gulliver du ký - Sang nước Lilliput và nước khổng lồ / Jonathan Swift ; Nguyễn Văn Vĩnh dịch ;
Minh họa: Ngô Mạnh Quỳnh. - H. : Kim Đồng, 2018. - 132tr. : tranh vẽ ; 25cm
Tóm tắt: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu môn loại: 823/G510L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017336-17337
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032950-32951
44/. Gửi gió cho ngày nắng : Truyện ngắn / Như Bình, Phạm Thái Lê, Cấn Vân Khánh.... - H. : Văn
học, 2017. - 207tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92230108/G553G
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.024517
45/. 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 lưu động: LDTN.017176-17177, LDTN.017872-17873
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031275-31276
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46/. HAMANAKA AKI. Tiếng thét : Tiểu thuyết trinh thám / Hamanaka Aki ; Trần Yên Châu dịch. - H. :
Công ty Văn hóa Đinh Tị; Văn học, 2018. - 572tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.636/T306T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010534
Kho Mượn: MV.059451-59452
Kho lưu động: LD.024707-24708
47/. Hiệp sĩ Vincelot chạm trán Bóng ma : Truyện tranh / Ellen Alpsten ; Minh họa: Andrea Hebrock ;
Lam Ngọc dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 28tr. : tranh màu ; 27cm. - (Dành cho lứa tuổi 5+)
Ký hiệu môn loại: 833/H307S
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017642-17643
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032585-32586
48/. Hiệp sĩ Vincelot chạm trán Hiệp sĩ Giáp đen : Truyện tranh / Ellen Alpsten ; Minh họa: Andrea
Hebrock ; Lam Ngọc dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 28tr. : tranh màu ; 27cm. - (Dành cho lứa tuổi 5+)
Ký hiệu môn loại: 833/H307S
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017644-17645
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032589-32590
49/. Hiệp sĩ Vincelot chạm trán Rồng Lửa : Truyện tranh / Ellen Alpsten ; Minh họa: Andrea Hebrock ;
Lam Ngọc dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 28tr. : tranh màu ; 27cm. - (Dành cho lứa tuổi 5+)
Ký hiệu môn loại: 833/H307S
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017646-17647
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032587-32588
50/. Hiệp sĩ Vincelot và căn hầm bí mật : Truyện tranh / Ellen Alpsten ; Minh họa: Andrea Hebrock ;
Lam Ngọc dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 28tr. : tranh màu ; 27cm. - (Dành cho lứa tuổi 5+)
Ký hiệu môn loại: 833/H307S
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017648-17649
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032583-32584
51/. HIGASHINO KEIGO. Ảo dạ / Higashino Keigo ; Bảo Ngọc dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2018. - 581tr.
; 24cm
Ký hiệu môn loại: 895.636/A108D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010392, VV.010491
Kho Mượn: MV.059279-59280
Kho lưu động: LD.024693-24694
52/. HIGHSMITH, PATRICIA. Người lạ trên tàu : Tiểu thuyết / Patricia Highsmith ; Mai Trang dịch. - H.
: Lao động, 2018. - 460tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 813.54/NG558L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039997, VN.040037
Kho Mượn: MV.059103-59104, MV.059257-59258
Kho lưu động: LD.024623-24624
53/. HIKARA. Mai sau ai sẽ nắm tay mình ? : Tập truyện ngắn / Hikara. - H. : Văn học, 2018. - 222tr. ;
21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/M103S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039996
Kho Mượn: MV.059101-59102
Kho lưu động: LD.024741-24742
54/. HOÀNG THIỀNG. Định mệnh : Truyện ngắn / Hoàng Thiềng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. 158tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/Đ312M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040132
Kho lưu động: LD.024492-24493
55/. HOÀNG THIẾU PHỦ. Chuyện 'cười' Hoàng Thiếu Phủ / Hoàng Thiếu Phủ. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb.
Trẻ. - 20cm
Trang 30
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T.3. - 2018. - 236tr.: minh họa
Ký hiệu môn loại: 895.922734/CH527C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039828
Kho Mượn: MV.058832-58833
Kho lưu động: LD.024643-24644, LD.024824-24826
56/. HOÀNG THIẾU PHỦ. Chuyện 'cười' Hoàng Thiếu Phủ / Hoàng Thiếu Phủ. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb.
Trẻ. - 20cm
T.1. - 2018. - 352tr.: minh họa
Ký hiệu môn loại: 895.922734/CH527C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039830
Kho Mượn: MV.058830-58831
Kho lưu động: LD.024477-24479, LD.024639-24640
57/. HOÀNG THIẾU PHỦ. Chuyện 'cười' Hoàng Thiếu Phủ / Hoàng Thiếu Phủ. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb.
Trẻ. - 20cm
T.2. - 2018. - 351tr.: minh họa
Ký hiệu môn loại: 895.922734/CH527C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039829
Kho Mượn: MV.058828-58829
Kho lưu động: LD.024474-24476, LD.024641-24642
58/. HOMER. Iliad / Homer ; Đỗ Khánh Hoan dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 766tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: The Iliad
Ký hiệu môn loại: 883.01/I-309-I
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040042
59/. JANSSON, TOVE. Tháng mười một ở thung lũng Mumi / Tove Jansson ; Võ Xuân Quế dịch ; Bùi
Việt Hoa h.đ.. - H. : Kim Đồng, 2018. - 204tr. ; 19cm
Ký hiệu môn loại: 839.7374/TH106M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017264-17265
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032894-32895
60/. KEIKO HAMADA. Các cậu muốn có em không / Keiko Hamada ; Hiền Anh dịch. - H. : Kim Đồng,
2018. - 35tr. : tranh màu ; 22cm
Ký hiệu môn loại: 895.63/C101C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017386-17387
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032967-32968
61/. Kururinpa 2 - Đây là cái gì? = What is this? / Tranh, lời: Goto Tetsu, Goto Shizuko ; Dịch: Nguyễn
Hoàng Nhật Anh, Nhóm SakuraKids ; Keith Tacey h.đ.. - H. : Phụ nữ, 2018. - 32tr. : tranh màu ; 17cm.
- (Tủ sách Người mẹ tốt. Ehon Nhật Bản)
Nhóm tác giả Marutan gồm 2 tác giả là Goto Tetsu và Goto Shizuko
Ký hiệu môn loại: 895.63/K521U
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017456-17457
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032826-32827
62/. LÊ HOẰNG MƯU. Hà hương phong nguyệt : Tiểu thuyết quốc ngữ đầu tiên của Nam Bộ và bị
chính quyền thuộc địa tịch thu, tiêu hủy / Lê Hoằng Mưu ; Võ Văn Nhơn s.t, chỉnh lý và chú thích. - H. :
Văn hóa văn nghệ, 2018. - 464tr. ; 23cm
Ký hiệu môn loại: 895.922334/H100H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010495
Kho Mượn: MV.059261-59262
Kho lưu động: LD.024749-24750
63/. LÝ HIỂU BÌNH. Ma xui quỷ khiến / Lý Hiểu Bình ; Hương Hương dịch. - H. : Văn học, 2017. 361tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.136/M100X
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040038
Trang 31
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Kho Mượn: MV.059275-59276
Kho lưu động: LD.024677-24678
64/. MA VĂN KHÁNG. Bãi vàng và những chuyện tình nho nhỏ / Ma Văn Kháng. - H. : Phụ nữ, 2018. 249tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.922334/B103V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040131
Kho Mượn: MV.059388
Kho lưu động: LD.024717-24718
65/. MACDONALD, GEORGE. Công chúa Irene và lũ yêu tinh / George Macdonald ; Hàn Băng Vũ
dịch. - H. : Văn học, 2018. - 264tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 823/C455C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017174-17175
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031627-31628
66/. MAIKE XIAO KUI. Ngủ ngon bé yêu - Một ngày "tuyệt vời" : Truyện tranh / Maike Xiao Kui ;
Hoàng Phương Thúy dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 36tr. : tranh vẽ ; 23cm
Ký hiệu môn loại: 895.13/NG500N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017400-17401
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032551-32552
67/. MAIKE XIAO KUI. Ngủ ngon bé yêu - Đừng mở cửa cho người lạ : Truyện tranh / Maike Xiao Kui ;
Hoàng Phương Thúy dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 36tr. : tranh vẽ ; 23cm
Ký hiệu môn loại: 895.13/NG500N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017402-17403
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032553-32554
68/. MAIKE XIAO KUL. Ngủ ngon bé yêu - Cá cảnh dễ thương : Truyện tranh / Maike Xiao Kul ;
Hoàng Phương Thúy dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 36tr. : tranh vẽ ; 23cm
Ký hiệu môn loại: 895.13/NG500N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017406-17407
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032549-32550
69/. MAIKE XIAO KUL. Ngủ ngon bé yêu - Đừng sợ bóng tối : Truyện tranh / Maike Xiao Kul ; Hoàng
Phương Thúy dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 36tr. : tranh vẽ ; 23cm
Ký hiệu môn loại: 895.13/NG500N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017404-17405
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032555-32556
70/. MARTEL, YANN. Miền non cao xứ Bồ Đào / Yann Martel ; Như Mai dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.
Trẻ, 2018. - 354tr. ; 20cm
Tên sách tiếng Anh: The high mountains of Portugal
Ký hiệu môn loại: 813.6/M305N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040016, VN.040036
Kho Mượn: MV.059175-59176, MV.059266-59267
Kho lưu động: LD.024681-24682
71/. Mây trên đầu nắng trên cao / Nguyễn Vĩnh Nguyên, Đỗ Trí Dũng, Uông Triều.... - H. : Hồng Đức,
2017. - 222tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92230804/M126T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038890
Kho Mượn: MV.057102-57103
Kho lưu động: LD.020663-20664, LD.024488-24489
72/. Mẹ tôi : Câu chuyện về người mẹ trong những gia đình trí thức nổi tiếng thế kỉ XX / Phan Thị Mỹ
Khanh, Phan An Sa, Phan Kế An.... - H. : Phụ nữ, 2018. - 432tr. : ảnh ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92230108/M200T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040035
Kho Mượn: MV.059265
Trang 32
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Kho lưu động: LD.024519-24520
73/. mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi ! / Jung Ran Hee lời ; Choi Hyun Mook tranh ; Hải Hà dịch. - H. : Dân
trí, 2018. - 75tr. ; 22cm. - (Những thói quen vàng)
Ký hiệu môn loại: 895.73/M428C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017714-17715
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032952-32954
74/. MONTEFIORE, SANTA. Đội thỏ hoàng gia thành Luân Đôn / Santa Montefiore, Simon Sebag
Montefiore ; Minh họa: Kate Hindley ; Ngô Hà Thu biên dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 172tr. : tranh vẽ ;
21cm
Ký hiệu môn loại: 823/Đ452T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012657-12658, LDTN.017294-17295
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031088-31089
75/. 1001 truyện mẹ kể con nghe - Mùa đông / Ngọc Khánh b.s.. - H. : Văn học, 2017. - 132tr. : hình
vẽ ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 808.83/M458N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017158-17159
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032713-32714
76/. 1001 truyện mẹ kể con nghe - Mùa hạ : Dành cho trẻ em từ 5-15 tuổi / Ngọc Khánh b.s.. - H. :
Văn học, 2017. - 120tr. : hình vẽ ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 808.83/M458N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017164-17165
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032746-32747
77/. 1001 truyện mẹ kể con nghe - Mùa thu / Ngọc Khánh b.s.. - H. : Văn học, 2017. - 136tr. : hình vẽ
; 21cm
Ký hiệu môn loại: 808.83/M458N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017166-17167
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032711-32712
78/. 1001 truyện mẹ kể con nghe - Mùa xuân : Dành cho trẻ em từ 5-15 tuổi / Ngọc Khánh b.s.. - H. :
Văn học, 2017. - 140tr. : hình vẽ ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 808.83/M458N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017162-17163
79/. MÙA ĐÔNG. Gặp em trong cơn mơ : Truyện ngắn / Mùa Đông. - H. : Văm học, 2018. - 160tr. ;
18cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/G117E
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040118
Kho Mượn: MV.059469-59470
Kho lưu động: LD.024715-24716
80/. My little pony - Cuộc tìm kiếm dấu duyên : Truyện tranh / Hồng Vân dịch. - H. : Mỹ thuật, 2017. 24tr. : Tranh màu ; 22cm
Ký hiệu môn loại: 813/M600L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017562-17563
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032479-32480
81/. My little pony - Hoan hô! Mùa xuân đến rồi : Truyện tranh / Hồng Vân dịch. - H. : Mỹ thuật, 2017.
- 24tr. : Tranh màu ; 22cm
Ký hiệu môn loại: 813/M600L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017566-17567
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032481-32482
82/. My little pony - Mùa thu hoạch táo : Truyện tranh / Hồng Vân dịch. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 24tr. :
Tranh màu ; 22cm
Ký hiệu môn loại: 813/M600L
Trang 33
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Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017564-17565
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032483-32484
83/. Nàng công chúa giả vờ không biết mọi chuyện : Truyện tranh / Nội dung, minh họa: Choi Sook
Hee ; Dương Thanh Hoài dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 30tr. : tranh màu ; 28cm. - (Yêu con)
Tên sách tiếng Hàn: 모르는 척 공주
Ký hiệu môn loại: 895.73/N106C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017743-17744
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032836-32837
84/. Neo siêu đẳng : Bài kiểm tra lòng dũng cảm / Yayo Kawamura ; Minh họa: Sibylle Rieckhoff ;
Hồng Nhung dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 35tr. : tranh vẽ ; 30cm
Ký hiệu môn loại: 895.63/N205S
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017320-17321
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032834-32835
85/. NGUYÊN HƯƠNG. Tớ muốn đi cùng trời cuối đất... / Nguyên Hương. - H.: Kim Đồng. - 21cm
T.3 : Tạm biệt. - 2018. - 216tr: tranh vẽ. - (Dành cho lứa tuổi 16+)
Ký hiệu môn loại: 895.92234/T460M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.024791-24792
86/. NGUYÊN HƯƠNG. Tớ muốn đi cùng trời cuối đất... / Nguyên Hương. - H.: Kim Đồng. - 21cm
T.2 : Trôi dạt. - 2018. - 228tr.: tranh vẽ. - (Dành cho lứa tuổi 16+)
Ký hiệu môn loại: 895.92234/T460M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.024789-24790
87/. NGUYÊN HƯƠNG. Tớ muốn đi cùng trời cuối đất... / Nguyên Hương. - H.: Kim Đồng. - 21cm
T.1 : Tan biến. - 2018. - 212tr.: tranh vẽ. - (Dành cho lứa tuổi 16+)
Ký hiệu môn loại: 895.92234/T460M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.024787-24788
88/. NGUYỄN BÁ HÒA. Mõm Đen ngày trở về / Nguyễn Bá Hòa. - H. : Kim Đồng, 2018. - 86tr. : tranh
vẽ ; 21cm. - (Tủ sách Tuổi thần tiên)(Dành cho lứa tuổi 6+)
Ký hiệu môn loại: 895.9223/M429Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017300-17301
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032896-32897
89/. NGUYỄN BẮC SƠN. Luật đời và cha con : Tiểu thuyết và dư luận / Nguyễn Bắc Sơn. - Tái bản
lần thứ 9. - H. : Thanh niên, 2017. - 571tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/L504Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038914
Kho lưu động: LD.024490-24491
90/. NGUYỄN ĐÌNH THI. Cái tết của mèo con / Truyện: Nguyễn Đình Thi ; Tranh: Thùy Dung. - H. :
Kim Đồng, 2017. - 40tr. : tranh màu ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/C103T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017332-17333
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032955-32956
91/. NGUYỄN NGỌC HOÀI NAM. Bí mật của ông già Noel / Nguyễn Ngọc Hoài Nam ; Dương Ngọc
Mai tranh. - H. : Kim Đồng, 2017. - 99tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/B300M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017460-17461
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032499-32500
92/. NGUYỄN QUANG THIỀU. Cô gái áo xanh : Những chuyện kỳ bí của làng / Nguyễn Quang
Thiều. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ, 2018. - 200tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/C450G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040122
Kho Mượn: MV.059435-59436
Trang 34
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Kho lưu động: LD.024631-24632
93/. NGUYỄN THỊ HỒNG NGÁT. Nhìn ra biển cả : Kịch bản văn học / Nguyễn Thị Hồng Ngát. - H. :
Kim Đồng, 2017. - 147tr. ; 19cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/NH311R
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040135
Kho Mượn: MV.059443
Kho lưu động: LDTN.017266-17267
94/. NGUYỄN THỊ KIM NGÂN. Giá như em đủ can đảm để yêu anh / Nguyễn Thị Kim Ngân. - H. :
Công an nhân dân, 2018. - 286tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/GI-100N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040125
Kho Mượn: MV.059475
Kho lưu động: LD.024513-24514
95/. NGUYỄN THỊ MINH THÁI. Ngắn & rất ngắn : Tập truyện / Nguyễn Thị Minh Thái, Nguyễn Thị
Hậu. - H. : Văn hóa - Văn nghệ, 2018. - 140tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/NG115V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040133
Kho Mượn: MV.059444, MV.059569
Kho lưu động: LD.024663-24664
96/. NGUYỄN THU HẰNG. Mật thư trên ngọn đa : Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyễn Thu Hằng. - H. :
Kim Đồng, 2018. - 118tr. ; 21cm. - (Tủ sách tuổi thần tiên)
Ký hiệu môn loại: 895.9223/M124T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017296-17297
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032718-32719
97/. NGUYỄN UYỂN. Rìa rừng... ngách phố : Bút kí & Tiểu luận / Nguyễn Uyển. - H. : Nxb. Hội Nhà
văn, 2018. - 375tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228408/R301R
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039620
Kho lưu động: LD.024545-24546
98/. Người đẹp và Quái vật / Jeanne Marie Leprince de Beaumont ; Mẹ Ong Bông dịch. - H. : Công ty
Sách Thái Hà; Lao động, 2018. - 48tr. : tranh màu ; 21cm. - (Ehon - Thực phẩm tâm hồn cho bé. Dành
cho trẻ từ 3-10 tuổi)
Tên sách tiếng Anh: Beauty and the beast
Ký hiệu môn loại: 843/NG558Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017572-17573
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032593-32594
99/. Nhím con muốn lông mình suôn mượt = Hedgehog wants silky hair / Lời: Xuân Hà, Moon ; Minh
họa: ZinColor. - H. : Văn học, 2018. - 27tr. : tranh màu ; 21x24cm. - (Tủ sách Đồng thoại song ngữ)
Ký hiệu môn loại: 895.9223/NH310C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017410-17411
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032469-32470
100/. Những cuộc phiêu lưu của cậu bé Pinocchio = The adventures of pinocchio / Carlo Collodi ; Mẹ
Ong Bông dịch. - H. : Lao động, 2018. - 48tr. : tranh màu ; 20cm. - (Ehon - Thực phẩm tâm hồn cho
bé)(Dành cho trẻ từ 3 - 10 tuổi)
Ký hiệu môn loại: 853/NH556C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017384-17385
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032539-32540
101/. Những lá thư của Felix : Một chú thỏ bé đi du lịch thế giới : Truyện tranh / Annette Langen ; Hoạ
sĩ: Constanza Droop ; Thu Trang dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 36tr. : tranh màu ; 22cm. - (Dành cho
lứa tuổi từ 3 đến 10 tuổi)
Tên sách tiếng Đức: Briefe von Felix
Trang 35
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Ký hiệu môn loại: 833/NH556L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017480-17481
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032974-32975
102/. NINH HÀNG NHẤT. Dị giới : Tiểu thuyết trinh thám / Ninh Hàng Nhất ; Tuệ Tâm dịch. - H. : Văn
học, 2018. - 508tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.136/TR400C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040010
Kho Mượn: MV.059197-59198
Kho lưu động: LD.024471-24473, LD.024484-24485
103/. OPPOTA. Thổ dân hoang tưởng - Thanh niên hiện đại ngại gì FA! : Truyện tranh / Oppota. - H. :
Kim Đồng, 2018. - 157tr. : tranh màu ; 18cm
Dành cho lứa tuổi 16+
Ký hiệu môn loại: 895.9223/TH450D
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.024785-24786
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032900-32901
104/. PHẠM THỊ BÍCH THỦY. Đáy giếng / Phạm Thị Bích Thủy. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2017. 458tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/Đ112G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040117
Kho Mượn: MV.059445
Kho lưu động: LD.024504-24505
105/. PHAN TRIỀU HẢI. Mỗi người một chỗ ngồi / Phan Triều Hải. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018.
- 184tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/M452N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039842
Kho Mượn: MV.058849-58850
Kho lưu động: LD.024100-24101, LD.024633-24634
106/. PHAN VŨ. Ta còn em : Thơ / Phan Vũ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn; Công ty Văn hóa và Truyền
thông Nhã Nam, 2018. - 169tr. : tranh vẽ ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 895.922134/T100C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010535
Kho Mượn: MV.059449-59450
Kho lưu động: LD.024695-24696
107/. PHÙNG QUÁN. Cuộc đời một đôi dép cao su : Tiểu thuyết / Phùng Quán. - H. : Kim Đồng,
2018. - 135tr. ; 19cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/C514Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017286-17287
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032720-32721
108/. PHÙNG VĂN TỬU. Cách tân nghệ thuật văn học phương Tây / Phùng Văn Tửu. - H. : Khoa học
xã hội, 2017. - 656tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 809/C102T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040041
109/. PHƯƠNG BẠCH VŨ. Thiên môn chi thánh / Phương Bạch Vũ ; Đào Anh Thu dịch. - H. : Văn
học, 2018. - 338tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.13/TH305M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040039
Kho Mượn: MV.059270-59271
Kho lưu động: LD.024735-24736
110/. PONTI, CLAUDE. Nghìn bí mật của gà con / Claude Ponti ; Nhụy dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn,
2018. - 32tr. ; 25cm
Ký hiệu môn loại: 843/NGH311B
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Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016639-16640, LDTN.017388-17389
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032052-32053, TN.032439-32440
111/. PORTER, ELEANOR H.. Pollyanna - Mặt trời đã lớn khôn / Eleanor H. Porter ; Hàn Băng Vũ
dịch. - H. : Văn học, 2018. - 381tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 813/P428L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017172-17173
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031629-31630, TN.032491-32492
112/. ROWLING, JOANNE KATHLEEN. Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa : Phần Một và Hai / J.
K. Rowling, John Tiffany, Jack Thorne ; Như Mai dịch. - In lần thứ 8. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ,
2018. - 371tr. ; 20cm. - (Phiên bản diễn tập đặc biệt)
Tên sách tiếng Anh: Harry Potter and the cursed child, Parts one and two
Ký hiệu môn loại: 822/H109R
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017220-17221
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032437-32438
113/. RUSHDIE, SALMAN. Nhà Golden / Salman Rushdie ; Đăng Thư dịch. - H. : Công ty Sách Tao
Đàn; Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 535tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 823.914/NH100G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040124
Kho Mượn: MV.059473-59474
Kho lưu động: LD.024609-24610
114/. SASHA. Nhìn kìa ! Cây cối đang đầm chồi nảy lộc : Truyện tranh / Sasha ; Lê Trang dịch. - H. :
Lao động, 2018. - 30tr. : tranh màu ; 24cm. - (Dành cho trẻ 5+)
Ký hiệu môn loại: 895.63/NH311K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017676-17677
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032858-32859
115/. SASHA. Nhìn kìa ! Cỏ đang rung theo gió : Truyện tranh / Sasha ; Lê Trang dịch. - H. : Lao
động, 2018. - 30tr. : tranh màu ; 24cm. - (Dành cho trẻ 5+)
Ký hiệu môn loại: 895.63/NH311K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017672-17673
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032854-32855
116/. SASHA. Nhìn kìa ! Giun đang ngọ nguậy : Truyện tranh / Sasha ; Lê Trang dịch. - H. : Lao động,
2018. - 30tr. : tranh màu ; 24cm. - (Dành cho trẻ 5+)
Ký hiệu môn loại: 895.63/NH311K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017674-17675
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032856-32857
117/. SASHA. Nhìn kìa ! Ốc sên đang bò : Truyện tranh / Sasha ; Lê Trang dịch. - H. : Lao động,
2018. - 30tr. : tranh màu ; 24cm. - (Dành cho trẻ 5+)
Ký hiệu môn loại: 895.63/NH311K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017670-17671
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032852-32853
118/. SEFANI, STEFANIA. Aeneid - Những cuộc phiêu lưu của Aeneas / Stefania Sefani ; Nguyễn
Minh Nguyệt dịch. - H. : Thế giới, 2017. - 92tr. : tranh màu, bảng ; 30cm. - (Thần thoại vàng)
Tên sách nguyên bản: Eneide. Le avventure di Enea
Ký hiệu môn loại: 853/A102N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017538-17539
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032888-32889
119/. SILVERSTEIN, SHEL. Cây táo yêu thương : Truyện tranh / Shel Silverstein ; Lương Quỳnh Mai
dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Dân trí, 2017. - 56tr. ; 23cm
Tên sách tiếng Anh ; The giving tree
Ký hiệu môn loại: 813/C126T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017738-17739
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120/. SONG HÀ. Những chuyện bựa thời sinh viên / Song Hà. - H. : Lao động, 2018. - 399tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/NH556C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040127
Kho Mượn: MV.059480-59481
Kho lưu động: LD.024587-24588
121/. STAMP, EMER. Nhật kí vô cùng cực kì phi bình thường của Ỉn / Emer Stamp ; Huy Anh dịch. H. : Kim Đồng, 2017. - 223tr. ; 17cm
Ký hiệu môn loại: 823/NH124K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015974-15977, LDTN.017458-17459
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032601-32602
122/. Tân Doraemon bóng chày : Truyện tranh / Mugiwara Shintaro, Fujio Pro ; Thuỳ Hương dịch. - H.:
Kim Đồng. - 19cm
T.1. - 2018. - 187tr.. - (Dành cho trẻ em)
Ký hiệu môn loại: 895.63/T121D
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017276-17277
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032603-32604
123/. Những cuộc phiêu lưu của chuột Mooty : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 tuổi đến 10 tuổi /
Lời: Jessie Wee ; Tranh: Kwan Shan Mei ; Thái Hà dịch. - H.: Giáo dục. - 18cm
T.1. - 2018. - 64tr.: tranh màu
Ký hiệu môn loại: 823/NH556C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017696-17697
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032786-32787
124/. Max, Sally và chiếc điện thoại thần kì : Truyện tranh / Miloš Macourek ; Hoạ sĩ: Adolf Born ;
Quỳnh Hương dịch. - H.: Kim Đồng. - 24cm
T.1 : Những chuyện ở trường học. - 2018. - 148tr.: tranh vẽ. - (Dành cho lứa tuổi 6+)
Ký hiệu môn loại: 891.863/M111S
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017736-17737
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032948-32949
125/. Tân Doraemon bóng chày : Truyện tranh / Mugiwara Shintaro, Fujio Pro ; Thuỳ Hương dịch. - H.:
Kim Đồng. - 19cm
T.2. - 2018. - 187tr.. - (Dành cho trẻ em)
Ký hiệu môn loại: 895.63/T121D
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017278-17279
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032650-32651
126/. Hồi kí Vanitas : Truyện tranh / Jun Mochizuki ; Ruyuha Kyouka dịch. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.2. - 2018. - 263tr.. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)
Ký hiệu môn loại: 895.63/H452K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017282-17283
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032902-32903
127/. Những cuộc phiêu lưu của chuột Mooty : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 tuổi đến 10 tuổi /
Lời: Jessie Wee ; Tranh: Kwan Shan Mei ; Thái Hà dịch. - H.: Giáo dục. - 18cm
T.2. - 2018. - 64tr.: tranh màu
Ký hiệu môn loại: 823/NH556C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017698-17699
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032788-32789
128/. Tân Doraemon bóng chày : Truyện tranh / Mugiwara Shintaro, Fujio Pro ; Thuỳ Hương dịch. - H.:
Kim Đồng. - 19cm
T.3. - 2018. - 187tr.. - (Dành cho trẻ em)
Ký hiệu môn loại: 895.63/T121D
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017280-17281
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032605, TN.032717
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129/. Những cuộc phiêu lưu của chuột Mooty : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 tuổi đến 10 tuổi /
Lời: Jessie Wee ; Tranh: Kwan Shan Mei ; Thái Hà dịch. - H.: Giáo dục. - 18cm
T.3. - 2018. - 64tr.: tranh màu
Ký hiệu môn loại: 823/NH556C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017700-17701
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032790-32791
130/. Những cuộc phiêu lưu của chuột Mooty : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 tuổi đến 10 tuổi /
Lời: Jessie Wee ; Tranh: Kwan Shan Mei ; Thái Hà dịch. - H.: Giáo dục. - 18cm
T.4. - 2018. - 64tr.: tranh màu
Ký hiệu môn loại: 823/NH556C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017702-17703
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032792-32793
131/. Những cuộc phiêu lưu của chuột Mooty : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 tuổi đến 10 tuổi /
Lời: Jessie Wee ; Tranh: Kwan Shan Mei ; Thái Hà dịch. - H.: Giáo dục. - 18cm
T.5. - 2018. - 64tr.: tranh màu
Ký hiệu môn loại: 823/NH556C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017704-17705
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032794-32795
132/. TACHIHARA ERIKA. Câu trả lời chỉ một / Tachihara Erika ; Minh họa: Miyakoshi Akiko ;
Nguyễn Hồng Anh dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 68tr. : tranh màu ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.63/C125T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017298-17299
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032909-32910
133/. TANIZAKI JUN'ICHIRO. Tình khờ : Tiểu thuyết / Tanizaki Jun'Ichiro ; Nam Tử dịch. - H. : Nxb.
Hội Nhà văn, 2018. - 304tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.63/T312K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040003
Kho Mượn: MV.059143-59144
Kho lưu động: LD.024607-24608
134/. THÁI CƯỜNG. Gam lam không thực / Thái Cường. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh,
2018. - 148tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 895.92209/G104L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040112
Kho Mượn: MV.059459-59460
Kho lưu động: LD.024661-24662
135/. THÚY NHÂN. Em cứ sống một cuộc đời của cỏ / Thúy Nhân. - H. : Kim Đồng, 2018. - 80tr. :
tranh màu ; 22cm
Tên thật tác giả: Lê Thúy Nhân
Ký hiệu môn loại: 895.9221/E202C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040130
Kho Mượn: MV.059447-59448
Kho lưu động: LDTN.017478-17479
136/. TRỊNH VĂN ĐỊNH. Tự do và quyền lực : Nhân vật đế sư Trưng Lương trong văn học nhà nho ở
Việt Nam và Trung Quốc / Trịnh Văn Định. - H. : Tri thức, 2018. - 217tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92209/T550D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039710
Kho Mượn: MV.058604-58605
Kho lưu động: LD.024675-24676
137/. TRƯƠNG VĨ. Hoài bão của cha, giấc mơ của con : Tiểu thuyết / Trương Vĩ ; Quỳnh Hương dịch.
- H. : Văn học, 2018. - 258tr. : tranh vẽ ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.13/H404B
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Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040119
Kho Mượn: MV.059467-59468
Kho lưu động: LDTN.016791-16793, LDTN.017218-17219
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032351-32352
138/. VAN DINE, S. S.. Vụ án mạng giám mục / S. S. Van Dine ; Dịch: Nhã Nhã, Tào Huỳnh. - H. :
Văn học, 2018. - 420tr. ; 21cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The bishop murder case. - Tên thật tác giả: Willard Hungtington
Wright
Ký hiệu môn loại: 813.5/V500A
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040114
Kho Mượn: MV.059441-59442
Kho lưu động: LD.024665-24666
139/. VAN GULIK, ROBERT. Đạo quán có ma : Tiểu thuyết trinh thám / Robert Van Gulik ; Hoàng
Giang dịch. - H. : Văn học, 2018. - 227tr. ; 21cm. - (Địch công kỳ án)
Ký hiệu môn loại: 839.31364/Đ108Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040128
Kho Mượn: MV.059482-59483
Kho lưu động: LD.024679-24680
140/. Văn học Việt Nam thế kỷ X - XIX : Những vấn đề lý luận và lịch sử / Trần Ngọc Vương (ch.b.),
Trần Nho Thìn, Nguyễn Hữu Sơn.... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 951tr. :
bảng ; 24cm. - (Tủ sách Khoa học)
Thư mục: tr. 946
Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề chung và phương pháp nghiên cứu văn học trung đại Việt
Nam. Mối quan hệ và sự giao lưu giữa văn học viết Việt Nam thời trung đại với các nền văn học khu
vực và với Folklore. Quá trình vận động của loại hình tác giả, chủ đề, đề tài và hình tượng nhân vật
trung tâm trong văn học trung đại Việt Nam và quá trình vận động của hệ thống thể loại và ngôn ngữ
trong văn học trung đại Việt Nam.
Ký hiệu môn loại: 895.92209/V115H
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.001677
141/. VERNE, JULES. 2 vạn dặm dưới biển / Jules Verne ; Đỗ Ca Sơn dịch. - H. : Văn học, 2018. 463tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 843/H103V
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017274-17275
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032904-32906
LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ
1/. ADAMS, SIMON. Tìm hiểu về Ai cập cổ đại / Simon Adams: Hiệu đính Qúy Thao ; Thảo Nguyên
dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 31tr. ; 25cm
Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về nền văn minh Ai Cập cổ đại như các Pharaoh, hoàng gia Ai
Cập, Kim Tự Tháp, các vị thần, tranh khắc trên đá...
Ký hiệu môn loại: 932/T310H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017018-17023, LDTN.017546-17547
2/. ĐỖ THỊ THUỲ LAN. Hệ thống Cảng thị trên Sông Đàng Ngoài: Lịch sử ngoại thương Việt Nam thế
kỷ XVII - XVIII / Đỗ Thị Thuỳ Lan. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 482tr. :
minh họa ; 24cm. - (Tủ sách Khoa học)
Thư mục: tr. 355-403. - Phụ lục: tr. 405-465
Tóm tắt: Nghiên cứu về hệ thống cảng thị trên sông Đàng Ngoài trong hai thế kỷ XVII - XVIII,
phân tích và làm rõ vai trò, chức năng của từng địa điểm Thăng Long, Phố Hiến, Domera, cũng như
mối quan hệ tương hỗ của chúng đặt trong thuỷ tuyến trọng yếu của Đàng Ngoài, góp phần phác họa
bức tranh kinh tế ngoại thương của Bắc Đại Việt thời Tiền Cận đại.
Ký hiệu môn loại: 959.7027/H250T
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.001686
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3/. GRANT, R. G.. Danh tướng các nhà cầm quyền vĩ đại nhất trong lịch sử / R. G. Grant ; Nguyễn
Minh dịch. - H. : Dân trí, 2018. - 360tr. : ảnh màu ; 30cm
Tóm tắt: Cuốn sách cho bạn đọc theo dõi cuộc đời và binh nghiệp của những con người đã
từng vào sinh ra tử, gây dựng nên bao chiến công huy hoàng, từ Alexander Đại Đế cho đến Napoleon,
từ George Washington cho đến Võ Nguyên Giáp, đây là chân dung 240 nhà cầm quyền xuất sắc nhất
mọi thời đại
Ký hiệu môn loại: 920.009/D107T
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.001690
4/. Hội nghị Pari cánh cửa đến hòa bình / B.s.: Vũ Văn Tâm, Trần Việt Hoa, Nguyễn Xuân Hùng.... H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 232tr. : ảnh ; 30cm
ĐTTS ghi: Cục Văn thư Lưu trữ nhà nước
Tóm tắt: Cuốn sách được biên soạn theo trình tự thời gian của các sự kiện, được chia thành ba
phần kéo dài từ sau Hiệp định Giơnevơ năm 1945 đến kỳ họp đầu tiên của Quốc hội nước Việt Nam
thống nhất diễn ra vào tháng 7-1976. Bao gồm các bức ảnh được chụp nguyên văn từ tài liệu gốc hiện
đang được lưu trữ, bảo quản tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia.
Ký hiệu môn loại: 959.7043/H452N
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.001691
5/. Khảo cổ học biển đảo Việt Nam : Tiềm năng và triển vọng / Lâm Thị Mỹ Dung, Đặng Hồng Sơn
(ch.b.), Nguyễn Quang Ngọc.... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 757tr. : hình
vẽ, ảnh ; 24cm. - (Tủ sách Khoa học)
ĐTTS ghi : Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Khoa Lịch
sử
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu quá trình chiếm lĩnh và khai thác các vùng biển đảo Việt Nam.
Kết quả nghiên cứu khảo cổ học biển đảo, ứng dụng một số lý thuyết và phương pháp trong nghiên
cứu, khai thác di sản khảo cổ học biển đảo Việt Nam.
Ký hiệu môn loại: 959.7/KH108C
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.001682
6/. MEDINA, MICO. Julius Caesar là ai? / Mico Medina, Tim Foley ; Lê Hải dịch. - H. : Dân trí, 2017. 109tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Bộ sách chân dung những người thay đổi thế giới)
Ký hiệu môn loại: 938.092/J510-I
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017236-17237
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032734-32735
7/. Mười vạn câu hỏi vì sao - Lịch sử / Bùi Định Trường sưu tầm, biên soạn. - Cà Mau : Nxb. Phương
Đông, 2018. - 159tr. ; 23cm
Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về lịch sử, giải đáp những thắc mắc chúng ta chưa
biết về những sự kiện, những nhân vật trong lịch sử.
Ký hiệu môn loại: 909/M558V
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017256-17257
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032776-32777
8/. NGỌC KHÁNH. 52 câu chuyện hay về sự trưởng thành của các danh nhân / Ngọc Khánh. - H. :
Thanh niên, 2017. - 267tr. : tranh vẽ ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 920.02/N114M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017304-17305
9/. NGUYỄN HẰNG THANH. Đảo lý sơn xưa và nay / Nguyễn Hằng Thanh chủ biên. - H. : Tài nguyên
Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2017. - 240tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp hơn 4.000 hòn đảo ở Việt Nam, dù mới chỉ có 12 huyện đảo được thành lập
nhưng sức sống mãnh liệt của các huyện đảo Việt Nam vẫn luôn bừng bừng tỏa rạng nơi biển Đông
trập trùng sóng gió.Lý Sơn là một trong số 12 đảo có đơn vị hành chính cấp huyện và có tiềm năng rất
lớn về hệ sinh thái biển, về trầm tích lịch sử - văn hóa, về các đặc sản riêng có của Lý Sơn.
Ký hiệu môn loại: 959.753/Đ108L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040138
Kho Mượn: MV.059508-59509
Kho lưu động: LD.024673-24674
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10/. NGUYỄN THÀNH LÊ. Cuộc đàm phán Pari về Việt Nam (1968 - 1973) / Nguyễn Thành Lê. Xuất bản lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 317tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đấu tranh tại bàn đàm phán đòi Mỹ chấm dứt ném bom và các
hành động chống Việt Nam dân chủ cộng hoà, hội nghị bốn bên và hiệp định Paris về chấm dứt chiến
tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 959.7043/C514Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039856
Kho Mượn: MV.058762-58763
Kho lưu động: LD.024769-24770
11/. NGUYỄN THỪA HỶ. Thăng Long - Hà Nội trong mắt một người Hà Nội : Tuyển tập nghiêm cứu /
Nguyễn Thừa Hỷ. - H. : Thông tin - truyền Thông, 2018. - 534tr. ; 24cm
Tóm tắt: Trình bày những cơn biến động chính trị - xã hội to lớn của Cách mạng và Chiến
tranh, xáo trộn mọi cơ cấu thiết chế về vật chất và tinh thần, một thủ đô Hà Nội đã thoát xác trong ba
thập niên của phong trào đổi mới. Khó mà đánh giá được thấu đáo về ý nghĩa của sự thay đổi toàn diện
này, cả về quy hoạch, diện mạo đô thị lẫn đời sống cư dân. Chỉ có thể ví sự thay đổi của Hà Nội trước
và sau đổi mới cũng mang tính quyết định giống như sự thay đổi từ truyền thống đến hiện đại, đã xảy ra
cách đây trên một thế kỷ
Ký hiệu môn loại: 959.731/TH116L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010497
Kho Mượn: MV.059274, MV.059281
Kho lưu động: LD.024621-24622
12/. NGUYỄN VĂN KIM. Lịch sử và văn hóa tiếp cận đa chiều, liên ngành / Nguyễn Văn Kim, Phạm
Hồng Tung. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 623tr. : minh họa ; 24cm
Tóm tắt: Gồm 25 chuyên luận về lịch sử và văn hóa thế giới: Dấu ấn cổ sơ của các xã hội Đông
Nam Á; con đường phát triển của các quốc gia Đông Á; cơ chế hai chính quyền cùng song song tồn tại
trong lịch sử Việt Nam và Nhật Bản; Đông Á trước những biến chuyển của thế giới và nguy cơ xâm thực
của chủ nghĩa tư bản phương Tây...
Ký hiệu môn loại: 909/L302S
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.001689
13/. Người xây cổng thành Vũ Hữu = The gate builder / Lời: Yên Bình, Điển Dũng ; Minh hoạ: Lê Minh
Hải. - H. : Văn học, 2018. - 27tr. : tranh màu ; 21x24cm. - (Tủ sách Danh nhân Việt Nam - Song ngữ)
Ký hiệu môn loại: 959.7026092/NG558X
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017408-17409
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032477-32478
14/. PASCAL, JANET B. Dr. Seus là ai? / Janet B Pascal, Nacy Harrison ; Hồng Trà dịch. - H. : Dân
trí, 2017. - 105tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Bộ sách chân dung những người thay đổi thế giới)
Ký hiệu môn loại: 973.092/D000R
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017238-17239
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032728-32729
15/. PHAN HUY LÊ. Di sản văn hóa Việt Nam dưới góc nhìn lịch sử / Phan Huy Lê. - Tái bản lần thứ
1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 1031tr. : bảng, biểu đồ ; 24cm
Tóm tắt: Di sản văn hóa Việt Nam dưới góc nhìn lịch sử được biên tập trên cơ sở tập hợp những
bài nghiên cứu về chủ đề này trong thời gian từ năm 2008 đến cuối năm 2014, kết hợp với một số bài
nghiên cứu mới chưa được công bố và những chỉnh lý, cập nhật gần đây.
Ký hiệu môn loại: 959.7/D300S
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.001681
16/. POLLACK, PAM. Nelson Mandela là ai? / Pam Pollack, Meg Belviso ; Nguyệt Minh dịch. - H. :
Dân trí, 2017. - 105tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Bộ sách chân dung những người thay đổi thế giới)
Ký hiệu môn loại: 968.092/N201S
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017240-17241
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032736-32737
17/. Truyện tranh lịch sử Việt Nam / Nguyễn Văn Thảo lời ; Hải Linh tranh ; Chương Thâu cố vấn. - H.:
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Dân trí. - 24cm
T.3 : Âu Lạc suy vong. - 2017. - 27tr.
Tóm tắt: Âu Lạc suy vong: nằm trong loạt truyện "Truyện tranh lịch sử Việt Nam". Qua bộ
truyện này sẽ giúp các em hiểu biết thêm về lịch sử ngay từ buổi bình minh dựng nước và giữ nước.
Như Bác Hồ đã viết "Dân ta phải biết sử ta - Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam"
Ký hiệu môn loại: 959.7012/TR527T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017776-17777
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032985-32986
18/. TAPLIN, SAM. Xác ướp và kim tự tháp / Sam Taplin ; Phan Trần Hồng Hạnh dịch. - Tái bản lần
thứ 1. - H. : Thế giới, 2017. - 47tr. ; 24cm. - (Bách khoa tri thức về khám phá thế giới cho trẻ em)
Tên sách tiếng Anh: Mummies and pyramids
Tóm tắt: Tìm hiểu lịch sử Ai Cập cổ đại với những bí mật xung quanh kim tự tháp và những xác
ướp.
Ký hiệu môn loại: 932/X101U
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017606-17607
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032676-32677
19/. THATCHER, MARGARET. Hồi ký bà đầm thép / Margaret Thatcher ; Nguyễn Xuân Hồng dịch. H. : Thế giới, 2018. - 1040tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách kể về những năm tháng trưởng thành, sự hình thành nhân cách và giá trị
của bà, mô tả chi tiết những kinh nghiệm đã đưa bà đến đỉnh cao trong thế giới chính trị vốn chỉ dành
cho đàn ông. Bà đã cho thấy một góc nhìn riêng về các sự kiện lớn trong suốt mười một năm làm thủ
tướng, bao gồm chiến tranh Falkland, khủng hoảng đình công trên quy mô cả nước.... Nhận định của
Thatcher về những người mà bà từng gặp trong suốt thời gian cầm quyền - từ những chính khách, thủ
tướng, tổng thống cho tới các đồng nghiệp trong Nội các - luôn toát lên vẻ chân thực. Mạnh mẽ, thẳng
thắn và hấp dẫn, vị nữ lãnh đạo này đã để lại một di sản không thể xóa nhòa.
Ký hiệu môn loại: 941.0858092/H452K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010496
20/. Truyện tranh lịch sử: Lê Hoàn - Vị hoàng đế lập ra nhà Lê / Lời: Đoàn Thị Tuyết Mai ; Tranh:
Vương Quốc Thịnh, Việt Bá. - Tái bản lần 1, có chỉnh lý. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2017. - 27tr. : tranh
màu ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 959.703092/TR527T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012875-12876, LDTN.013324-13329, LDTN.016172-16175,
LDTN.017770-17775
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031513-31514
21/. Truyện tranh lịch sử: Nhà yêu nước Phan Châu Trinh / Lời: Nguyễn Thị Hương Giang ; Tranh: Tạ
Lan Hạnh. - Tái bản lần 1, có chỉnh lý. - H. : Giáo dục, 2017. - 27tr. : tranh màu ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 959.7/TR527T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016176-16179, LDTN.017768-17769
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033005-33006
22/. Việt Nam trong lịch sử thế giới / Hà Văn Tấn, Trần Quốc Vượng, Lâm Mỹ Dung.... - H. : Đại học
Quốc gia Hà Nội, 2018. - 658tr. ; 24cm
Tóm tắt: Gồm các bài viết về các chủ đề: Việt Nam trong tảng nền lịch sử - văn hóa khu vực;
Việt Nam và thế giới - những tương đồng và dị biệt; Việt Nam trong các mối quan hệ khu vực và thế
giới. Ký hiệu môn loại: 959.7/V308N
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.001688
23/. VÕ NGUYÊN GIÁP. Tổng tập hồi ký / Võ Nguyên Giáp ; S.t.: Đỗ Tất Thắng, Phạm Thuý Nga. Tái bản lần thứ 2. - H. : Quân đội nhân dân, 2018. - 1360tr.; 36 tr. ảnh : ảnh ; 27cm
Tóm tắt: Giới thiệu tổng hợp hồi kí về cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn
cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, đất nước và quân đội của đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Ký hiệu môn loại: 959.704092/T455T
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.001685
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ĐỊA LÝ VÀ DU HÀNH
1/. Atlas thế giới dành cho trẻ em / Dịch: Việt Hoàng, Việt Chung. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thế giới,
2017. - 144tr. : minh họa ; 28cm. - (Tên sách tiếng Anh: Children's World atlas)
Tóm tắt: Tìm hiểu về trái đất, các châu lục, cách sử dụng bản đồ và giới thiệu vị trí địa lí, khí
hậu, văn hóa, tộc người kèm theo bản đồ minh họa một số nước trên thế giới.
Ký hiệu môn loại: 912/A110L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017762-17763
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032874-32875
2/. Mười vạn câu hỏi vì sao - Địa lí / Đặng Hồng Nhung sưu tầm, biên soạn. - Cà Mau : Nxb. Phương
Đông, 2018. - 168tr. ; 23cm
Tóm tắt: Cung cấp cho bạn đọc những hiểu biết lí thú về thế giới xung quyanh với những giải
thích khoa học, chuyên sâu và xác đáng....
Ký hiệu môn loại: 911/M558V
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017254-17255
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032774-32775
CHÍNH TRỊ
1/. Cơ chế hợp tác biên giới đất liền Việt - Trung / Nguyễn Đình Liêm (ch.b.), Nguyễn Thường Lạng,
Lê Kim Sa.... - H. : Công an nhân dân, 2018. - 223tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách đánh giá việc xây dựng cơ chế hợp tác giữa các tỉnh biên giới trong bối
cảnh mới là mục tiêu quan trọng mang tính chiến lược, đó cũng là mục tiêu hướng tới thúc đẩy quan hệ
" đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc" đã được hai Đảng, hai nhà nước xác
định. Ký hiệu môn loại: 327.597051/C460C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039904, VN.040032
Kho Mượn: MV.058979-58980, MV.059245-59246
2/. Hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh ở Việt Nam / Nguyễn Thúy Quỳnh (ch.b ), Phạm Thị Hồng
Hà, Dương Quốc Đông. - H. : Công an nhân dân, 2018. - 335tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu các yếu tố tác động đến hợp tác quốc tế trong qúa trình giải quyết hậu quả
chiến tranh ở Việt Nam. hợp tác giải quyết vấn đề tù binh, những người mất tích trong chiến tranh, hợp
Tác khắc phục hậu quả bom mìn, vật liệu nổ, hợp tác giải quyết hậu quả chất độc da cam...
Ký hiệu môn loại: 327.17/H466T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039921
Kho Mượn: MV.058969-58970
Kho lưu động: LD.024559-24561
3/. NGUYỄN QUANG NGỌC. Chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa, Trường Sa : Tư liệu và sự thật
lịch sử / Nguyễn Quang Ngọc. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 478tr. : ảnh,
bản đồ ; 24cm. - (Tủ sách Khoa học)
Phụ lục: tr. 327-416. - Thư mục: tr. 417-441
Tóm tắt: Cung cấp những chứng cứ khoa học, lịch sử - pháp lý khẳng định chủ quyền lâu đời
của Việt Nam đối với hai Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trình bày những tranh chấp, tranh biện về
chủ quyền hai Quần đảo do Trung Quốc dấy lên từ năm 1909 cùng những hành động xâm lược và mưu
đồ độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc từ 1946 đến nay.
Ký hiệu môn loại: 320.1509597/CH500Q
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.001678
4/. Tìm hiểu các quy định pháp luật dành cho bí thư Đoàn / Nguyễn Phương tổng hợp. - H. : Hồng
Đức, 2018. - 391tr. ; 27cm
Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm những phần sau:Phần thứ nhất: Luật Thanh niên và văn bản
hướng dẫn thi hành.Phần thứ hai: Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và hướng dẫn thực
hiện.Phần thứ ba: Điều lệ Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)...
Ký hiệu môn loại: 324.597/T310H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010355, VV.010470
5/. VŨ TRỌNG LÂM. Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền
xã
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hội chủ nghĩa ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Vũ Trọng Lâm. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 348tr. ;
21cm
Thư mục: tr. 326-340
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng nhà
nước pháp quyền ở Việt Nam. Phân tích thực trạng cùng quan điểm và giải pháp chủ yếu về đổi mới sự
lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam.
Ký hiệu môn loại: 324.2597075/Đ452M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.024565-24566
KINH TẾ
1/. CHÂU TUYỀN LÂM. 100 cách tiết kiệm năng lượng tại nhà / Châu Tuyền Lâm ; Nguyễn Hoàng
Yến b.d.. - H. : Thanh niên, 2018. - 327tr. ; 21cm. - (Kỹ năng xử lý tình huống thường ngày)
Tóm tắt: Giới thiệu những phương pháp tiết kiệm năng lượng cụ thể, dễ học, dễ làm giúp bạn
đọc có thể tự tiết kiệm năng lượng cho gia đình mình cũng như xã hội
Ký hiệu môn loại: 333.7917/M458T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.024597-24598
2/. Chính sách thuế hướng dẫn quyết toán thuế : Quy trình công khai các bước giải quyết khiếu nại tại
cơ quan thuế các cấp / Nguyễn Hữu Đại hệ thống. - H. : Tài chính, 2018. - 402tr. ; 28cm
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu :Văn bản hợp nhất Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ
đặc biệt, Luật Quản lý thuế. Văn bản sửa đổi bổ sung các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Thuế
giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, luật Quản lý thuế. Văn bản hợp nhất Luật thuế thu nhập cá
nhân...
Ký hiệu môn loại: 336.2/CH312S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010480
3/. GATES, MARK. Bitcoin - Bong bóng tài chính hay tương lai của tiền tệ / Mark Gates ; Bùi Đức Anh
dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân; Công ty Văn hóa và Truyền thông 1980 Books, 2018. - 274tr. ;
21cm
Tên sách tiếng Anh: Bitcoin: Complete guide to bitcoin. Understand everything from getting
started with bicoin, sending and receiving bitcoin to mining bitcoin
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về bitcoin như: Bitcoin là gì, tiền là gì, lịch sử hình
thành bitcoin, cách thức hoạt động của bitcoin, lợi ích của bitcoin, rủi ro và bất lợi của bitcoin, các loại
ví bitcoin, khám phá blockchain bitcoin, khai thác trong blockchain, ethereum, bitcoin cash và các loại
tiền mã hoá khác, ảnh hưởng và tương lai của bitcoin
Ký hiệu môn loại: 332.4/B314C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039750, VN.040031
Kho Mượn: MV.059249-59250
Kho lưu động: LD.024645-24646
4/. GIAI VĂN. 100 cách tiết kiệm tiền / Giai Văn ; Phi Thị Dung biên dịch. - H. : Thanh niên, 2018. 251tr. ; 21cm. - (Kỹ năng xử lý tình huống thường gặp)
Tóm tắt: Cuốn sách giúp độc giả nắm được các kĩ năng về tiết kiệm tiền trong mọi tình huống...
Ký hiệu môn loại: 332.024/M458T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039756
Kho Mượn: MV.058697-58698
Kho lưu động: LD.024603-24604
5/. Nghiên cứu so sánh chính sách nông nghiệp ở Trung Quốc, Thái Lan, Israel và bài học kinh
nghiệm cho Việt Nam / Phạm Thị Thanh Bình (ch.b.), Vũ Thị Quế Anh, Lê Tố Hoa.... - H. : Khoa học xã
hội, 2018. - 271tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới
Tóm tắt: Giới thiệu cơ sở lý luận, thực tiễn, chính sách về phát triển nông nghiệp bền vững
củaTrung Quốc, Thái Lan, Israel và Việt Nam
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Ký hiệu môn loại: 338.1095/NGH305C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039762
Kho Mượn: MV.058675-58676
Kho lưu động: LD.024037-24038, LD.024763-24764
6/. POLLACK, PAM. Steve Jobs là ai? / Pam Pollack, Meg Belviso ; Tạ Thị Phương Thúy dịch. - H. :
Dân trí, 2017. - 105tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Bộ sách chân dung những người thay đổi thế giới)
Ký hiệu môn loại: 338.7092/ST207E
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017234-17235
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032744-32745
7/. TAPSCOTT, DON. Cuộc cách mạng blockchain : Công nghệ đột phá, bitcoin và tương lai kinh tế
thế giới / Don Tapscott, Alex Tapscott ; Nguyệt Minh dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2018. 507tr. ; 24cm
Tên sách tiếng Anh: Blockchain revolution
Tóm tắt: Tìm hiểu phương thức hoạt động, công dụng, tiềm năng và những rủi ro của công
nghệ blockchain qua đó khám phá những chi tiết về đầu tư, kinh doanh tiền tệ trên thế giới
Ký hiệu môn loại: 332.178/C514C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010464
8/. VÕ QUÝ. Môi trường và đa dạng sinh học : Tuyển chọn các công trình nghiên cứu của Giáo sư Võ
Quý / Võ Quý. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 498tr. : minh họa ; 28cm
Tóm tắt: Cuốn sách là một công trình khoa học có chất lượng cao, đề cập nhiều vấn đề lý luận
và thực tiễn mang tính thời đại về mồi trường và đa dạng sinh học. Đây sẽ là một công trình rất có ý
nghĩa đối với các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý môi trường; mặt khác cũng là tấm gương sáng để
các thế hệ trẻ Việt Nam hiện và sẽ nghiên cứu trong lĩnh vực tài nguyên môi trường học tập, kế thừa và
phát huy những thành tựu nghiên cứu đã đạt được.
Ký hiệu môn loại: 333.7/M452T
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.001680
PHÁP LUẬT
1/. Bảo lưu điều ước quốc tế khía cạnh pháp luật và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Kim
Ngân (ch.b.), Nguyễn Toàn Thắng, Lê Thị Anh Đào.... - H. : Lao động, 2018. - 346tr. ; 19cm
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu một số vấn đề lý luận về bảo lưu điều ước quốc tế, theo quy định
của pháp luật quốc tế của một số quốc gia
Ký hiệu môn loại: 341/B108L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.024553-24554, LD.024556
2/. Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 - Bộ luật tố tụng hình sự - Luật tổ chức cơ
quan điều tra hình sự - Luật thi hành tạm giữ, tạm giam & các văn bản hướng dẫn thực hiện / Vũ Tươi
hệ thống. - H. : Lao động, 2018. - 558tr. ; 28cm
Tóm tắt: Cuốn sách gồm ; Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung theo
luật số 12/2017/QH14 ngày 20/06/2017.Bộ luật tố tụng hình sự năm 2018.Luật tổ chức cơ quan điều tra
hình sự năm 2015, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015.Các văn bản mới hướng dẫn về hình sự ,
tố tụng hình sự, tạm giữ, tạm giam
Ký hiệu môn loại: 345.597/B312L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010475
3/. Cẩm nang giải đáp vướng mắc về Luật ngân sách nhà nước - Hệ thống mục lục ngân sách nhà
nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : Tài chính, 2018. - 391tr. : bảng ; 21cm
ĐTTS ghi: Bộ Tài chính
Tóm tắt: Gồm 100 câu hỏi và trả lời về nội dung của luật ngân sách nhà nước; các văn bản,
thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số nội dụng của hệ thống mục lục ngân sách nhà
nước Ký hiệu môn loại: 343.59703402638/C120N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010483
4/. Cẩm nang pháp luật dành cho công Cẩm nang pháp luật dành cho công đoàn nâng cao vai trò
của tổ chức công đoàn và vì lợi ích đoàn viên / Vũ Tươi biên soạn. - H. : Thế giới, 2018. - 366tr. ; 27cm
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Tóm tắt: Cuốn sách gồm ; Quản lý thu chi, tài chính trong công đoàn.Công tác kiểm tra, giám
sát trong tổ chức công đoàn. Nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong giải quyeetscacs tranh
chấp giữa người lao độn g và doanh nghiệp. Chương trình hành động vì lợi ích đoàn viên công
đoàn.Quy chế khen thưởng và xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn.
Tóm tắt: Cuốn sách gồm : Luật công an nhân dân và văn bản hướng dẫn thi hành.Quy
định
về
quy
xử,VV.010471
trang phục, nghi lễ, điều lệnh nội vụ của công an nhân dân.Quy định về
Khoứng
Đọc:
Số ĐKCB: tắc
nghiệp vụ công Ký hiệu môn loại: 344.597018/C120N
5/. Chính sách tăng lương tối thiểu vùng năm 2018 - Những quy định mới về lao động, việc làm và chế
độ bảo hiểm dành cho người lao động / Vũ Hoàng Uyên hệ thống. - H. : Lao động, 2018. - 447tr. ;
28cm
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành; quy định
mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (có hiệu lực thi hành
từ ngày 25/01/2018); hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng và thù lao trong
doanh nghiệp; chế độ hưu trí, lương hưu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp...
Ký hiệu môn loại: 344.597012102638/CH312S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010477
6/. ĐẶNG THANH HOA. Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 : Văn bản hướng dẫn và tài liệu tham
khảo tình huống an - câu hỏi / Đặng Thanh Hoa (ch.b.) ; Ngô Thị Anh Vân, Phạm Thị Thúy b.s.. - H. :
Hồng Đức, 2018. - 322tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Nội dung bao gồm kết hôn, quan hệ giữa vợ và chồng, chấm dứt hôn nhân, quan hệ giữa cha mẹ và
con, quan hệ giữa các thành viên khác của gia đình và các tình huống án.
Ký hiệu môn loại: 346.59701602632/L504H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040078
Kho Mượn: MV.059324-59325
Kho lưu động: LD.024767-24768
7/. Hệ thống văn bản : Bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử của tòa án nhân dân tối
cao từ năm 2007 đến năm 2017 / Trần Văn Hà giới thiệu. - H. : Lao động, 2018. - 695tr. ; 28cm
Tóm tắt: Giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật do tòa án nhân dân tối cao ban hành và
liên tịch ban hành.Các án lệ của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao.giảo quyết một số vấn đề
hình sự, tố tụng hình sự , dân sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính.Công văn của tòa án nhân dân tối
cao trao đổi một số vấn đề nghiệp vụ.
Ký hiệu môn loại: 347.597/H250T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010481
8/. Hướng dẫn thi hành luật quản lí sử dụng tài sản công & qui định về đấu thầu mua sắm tài sản. - H.
: Tài chính, 2018. - 399tr. ; 28cm
Tóm tắt: Trình bày quy trình thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của kiểm toán nhà nước.
Hướng dẫn về quản lí, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước
Ký hiệu môn loại: 343.5970202638/H561D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010482
9/. Luật bảo vệ và phát triển rừng. - H. : Lao động Xã hội, 2017. - 139tr. ; 19cm
Tóm tắt: Trình bày những quy định chung và quy định cụ thể về quyền của Nhà nước về bảo vệ
và phát triển rừng; bảo vệ rừng, phát triển và sử dụng rừng; quyền và nghĩa vụ của chủ rừng; kiểm lâm;
giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng và các điều khoản thi hành.
Ký hiệu môn loại: 346.59704/L504B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040059
Kho Mượn: MV.059338
Kho lưu động: LD.024496-24497
10/. Luật công an nhân dân và văn bản hướng dẫn thi hành - Quy tắc ứng xử của cán bộ công an
nhân dân / Hữu Đại, Hữu Thắng hệ thống. - H. : Lao động, 2018. - 398tr. ; 28cm
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tác của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân. Quy định về chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ
công an nhân dân.Quy định về mua sắm hàng hóa trong công an nhân dân.
Ký hiệu môn loại: 344.59705/L504C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010472
11/. Luật cơ quan đại diện nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam ở nước ngoài : Được sửa đổi,
bổ sung năm 2017 / Minh Ngọc sưu tầm. - H. : Lao động, 2018. - 45tr. ; 19cm
Tóm tắt: Trình bày những quy định chung và những nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan địa diện,
tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí và trụ sở của cơ quan đại diện, thành viên cơ quan đại diện, chỉ đạo,
quản lý, giám sát và phối hợp công tác đối với cơ quan đại diện và các điều khoản thi hành.
Ký hiệu môn loại: 341.3309597/L504C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039906
Kho Mượn: MV.058983-58984
Kho lưu động: LD.024191-24192, LD.024538-24540
12/. Luật du lịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 94tr. ; 19cm
Tóm tắt: Trình bày qui định chung và các qui định riêng luật du lịch như: Khách du lịch; tài
nguyên du lịch, phát triển sản phẩm du lịch và quy hoạch về du lịch; điểm du lịch, khu du lịch; kinh
doanh du lịch; hướng dẫn viên du lịch; xúc tiến du lịch, quỹ hỗ trợ phát triển du lịch và điều khoản thi
hànhKý hiệu môn loại: 343.597/L504D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040060
Kho Mượn: MV.059336-59337
Kho lưu động: LD.024498-24499
13/. Luật giao thông đường bộ và quy định về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực giao thông / Vũ Thị Tươi
hệ thống. - H. : Lao động, 2018. - 391tr. ; 28cm
Tóm tắt: Trình bày về luật giao thông đường bộ. Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí bảo
đảm trật tự an toàn giao thông. Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển phương tiện
giao thông đường bộ.
Ký hiệu môn loại: 343.59709/L504G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010479
14/. Luật phòng cháy và chữa cháy - Quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc trong các cơ quan, đơn
vị, doanh nghiệp. - H. : Lao động, 2018. - 390tr. ; 28cm
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn luật phòng cháy và chữa cháy cùng các văn bản hướng dẫn thi
hành; trình bày công tác cứu nạn, cứu hộ và quản lý của nhà nước về phòng cháy, chữa cháy; các quy
định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; quy định về quản lý, cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;
các quy định về sản xuất, mua bán, kinh doanh hoá chất, trang bị, quản lý và sử dụng vũ khí quân
dụng, công cụ hỗ trợ
Ký hiệu môn loại: 344.5970537702638/L504P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010468
15/. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng. - H. : Lao động Xã hội, 2018. 159tr. ; 19cm
Tóm tắt: Giới thiệu lệnh công bố Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen
thưởng. Toàn văn Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng và Luật thi đua khen
thưởng năm 2003, sửa đổi bổ sung năm 2005, 2009, 2013.
Ký hiệu môn loại: 344.597002632/L504S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040058
Kho Mượn: MV.059339-59340
Kho lưu động: LD.024500-24501
16/. NGUYỄN PHƯƠNG. Quy trình giải quyết các vụ án hình sự : 420 câu hỏi về bộ luật hình sự và bộ
luật tố tụng hình sự, các biện pháp phòng chống oan, sai bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại
trong hoạt động tố tụng hình sự / Nguyễn Phương b.s.. - H. : Thế giới, 2018. - 386tr. ; 28cm
Tóm tắt: Giới thiệu quy trình giải quyết vụ án hình sự, giải đáp 420 câu hỏi pháp luật về án hình
sự cùng một số văn bản pháp luật về công tác phòng chống oan sai, bảo đảm bồi thường cho người bị
thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự.
Trang 48
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Ký hiệu môn loại: 345.597002638/QU600T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010485
17/. Pháp luật hình sự Việt Nam trước thách thức an ninh phi truyền thống : Sách chuyên khảo / Trịnh
Tiến Việt (ch.b.), Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Khắc Hải.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 390tr. ; 21cm
Thư mục: tr. 368-390
Tóm tắt: Trình bày quá trình nhận thức và tiếp cận khoa học về vấn đề an ninh phi truyền
thống. Quy định của pháp luật hình sự Việt Nam ứng phó trước thách thức an ninh phi truyền thống.
Những điểm mới và một số vấn đề đặt ra khi thi hành quy định của Bộ Luật hình sự Việt Nam năm
2015 nhằm ứng phó hiệu quả trước thách thức an ninh phi truyền thống...
Ký hiệu môn loại: 345.597/PH109L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040066
Kho Mượn: MV.059314-59315
Kho lưu động: LD.024773-24774
18/. Quy định tiêu chuẩn, bảo hiểm cháy, nổ : Hướng dẫn công tác thanh tra áp dụng trọng tâm luật
phòng cháy và chữa chấy đối với các cơ quan đơn vị / Hồ Lan hệ thống. - H. : Lao động, 2018. - 431tr. ;
28cm
Tóm tắt: Trình bày những quy định mới nhất về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với cơ quan, tổ
chức, cá nhân. Hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra phòng cháy chữa cháy ...
Ký hiệu môn loại: 344.5970537702632/QU523Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010476
19/. Quy trình giải quyết tranh chấp dân sự : Các quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán
Toà án nhân dân tối cao về giải quyết tranh chấp dân sự. - H. : Lao động, 2018. - 391tr. ; 28cm
Tóm tắt: Gồm các câu hỏi - đáp trình bày về các tình huống pháp luật trong lĩnh vực dân sự, tố
tụng dân sự, tranh chấp dân sự và thủ tục giải quyết tranh chấp dân sự. Giới thiệu một số quyết định
giám đốc thẩm của Toà án nhân dân tối cao về giải quyết tranh chấp dân sự.
Ký hiệu môn loại: 347.597002638/QU600T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010484
20/. So sanh bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 với bộ luật hình sự năm 2015
sửa đổi, bổ sung năm 2017 / Trần Minh Hưởng (ch.b.), Hồ Sỹ Sơn, Trần Hữu Tráng.... - H. : Lao động,
2018. - 711tr. ; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu cuốn sách so sánh đối chiếu Bộ Luật Hình Sự năm 1999, 2015 và Bộ Luật
Hình Sự sửa đổi năm 2017 hiệu lực áp dụng ngày 01 - 01 - 2018 của Quốc Hội khóa 14/2017 Sách so
sánh đối chiếu Bộ Luật Hình Sự năm 1999, 2015 và Bộ Luật Hình Sự sửa đổi năm 2017 Sách so sánh
đối chiếu Bộ Luật Hình Sự năm 1999, 2015 sửa đổi năm 2017
Ký hiệu môn loại: 345.597/S400S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010466
21/. Sổ tay công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Hướng dẫn tổ chức hoạt động của hội đồng tư vấn,
ban tư vấn, công tác viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã / Hữu Nghĩa
hệ thống. - H. : Lao động, 2018. - 399tr. ; 28cm
Tóm tắt: Cuốn sách gồm :Luật Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam,điều Lệ Mặt Trận Tổ Quốc Việt
Nam,hướng Dẫn Tổ Chức Và Hoạt Động Của Hội Đồng Tư Vấn, Ban Tư Vấn, Cộng Tác Viên Ủy Ban
Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Cấp Tỉnh, Cấp Huyện, Cấp Xã,quy Chế Giám Sát, Phản Biện Xã Hội Của
Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Và Các Đoàn Thể Chính Trị – Xã Hội
Phần Thứ Năm: Chỉ Đạo, Phối Hợp Trong Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng Của Mặt Trận Tổ
Quốc Việt Nam
Phần Thứ Sáu: Chế Độ Hỗ Trợ Sinh Hoạt Phí, Quản Lý, Sử Dụng Và Quyết Toán Kinh Phí Bảo Đảm
Hoạt Động Của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam
Phần Thứ Bảy: Quy Chế Bình Xét Thi Đua Của Khối Thi Đua Các Bộ, Ban, Ngành, Mặt Trận Tổ Quốc
Phần Thứ Tám: Quy Định Về Công Tác Đảng, Công Tác Cán Bộ Trong Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam
,mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Với Công Tác Tuyên Giáo & Quy Định Tiếp Công Dân, Quy Chế Phối
Hợp Hoạt động,pháp Lệnh Ưu Đãi Người Có Công Với Cách Mạng & Quy Định Mức Trợ Cấp, Phụ Cấp
Ưu Đãi
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Ký hiệu môn loại: 342.59704/S450T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010473
22/. TRƯƠNG HỒNG QUANG. Điểm mới về thừa kế trong Bộ luật dân sự năm 2015 và những tình
huống thực tế / Trương Hồng Quang. - Tái bản, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. 214tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Viện Khoa học Pháp lý, Phụ lục: tr. 183-209
Tóm tắt: Trình bày những điểm mới về thừa kế trong Bộ luật dân sự năm 2015, giới thiệu 57
tình huống pháp luật thực tế và giải đáp về thừa kế, trích dẫn những quy định về thừa kế của Bộ luật
dân sự năm 2015.
Ký hiệu môn loại: 346.597052/Đ304M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040057
Kho Mượn: MV.059341-59342
Kho lưu động: LD.024551-24552
23/. Tuyển tập các án lệ của Hội đồng thẩm phán toà án nhân dân tối cao (Áp dụng các án lệ trong
thực tiễn xét xử). - H. : Lao động, 2018. - 398tr. ; 28cm
Tóm tắt: Giới thiệu các án lệ của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về dân sự, hình
sự, hành chính, lao động - áp dụng các án lệ trong thực tiễn xét xử; trình bày các quyết định giám đốc
thẩm của Toà án nhân dân tối cao về dân sự, hình sự, hành chính và lao động
Ký hiệu môn loại: 347.597014/T527T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010469
HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ QUÂN SỰ
1/. Cẩm nang tổ chức sự kiện tuyển chọn, tham khảo các bài diễn văn, bài phát biểu dành cho hội
nghị, hội thảo và những ngày lễ lớn / Nguyễn Phương tuyển chọn và hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2018. 398tr. ; 28cm
Tóm tắt: Giới thiệu các bài diễn văn, bài phát biểu khia mạc, bế mạc đại hội, hội nghị. Các bài
diễn văn phát biểu các ngày lễ lớn trong năm. Các bài phát biểu quan trọng tại các sự kiện quan trọng
của các cấp, các ngành ...
Ký hiệu môn loại: 352.23/C120N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010474
CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI
1/. CHÂU TUYỀN LÂM. 100 cách xử trí tình huống nguy cấp / Châu Tuyền Lâm ; Nguyễn Thị Lệ
Quyên b.d.. - H. : Thanh niên, 2018. - 355tr. ; 21cm. - (Kỹ năng xử lý tình huống thường ngày)
Tóm tắt: Sách cung cấp cho bạn những kỹ năng cần thiết để xử lý tình huống thường ngày, đặc
biệt là 100 cách xử lý tình huống nguy cấp, giúp bạn đề phòng những trường hợp nguy cấp có thể xảy
ra, ngoài tầm kiểm soát của bản thân. Đây là quyển sách hữu ích và cần thiết dành cho tất cả mọi
người.
Ký hiệu môn loại: 363.1/M458T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.024599-24600
2/. 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, TN.032435-32436
3/. DƯƠNG VĂN TRUNG. 100 cách phòng tránh bị mắc lừa / Dương Văn Trung ; Phi Thị Dung dịch. H. : Thanh niên, 2018. - 295tr. ; 21cm. - (Kỹ năng xử lý tình huống thường ngày)
Tóm tắt: Cung cấp cho bạn những kỹ năng cần thiết để xử lý tình huống thường ngày, đặc biệt
là 100 cách phòng tránh bị mắc lừa, giúp bạn đề phòng những trường hợp xấu xảy ra, ngoài tầm kiểm
soát của bản thân. Đây là quyển sách hữu ích và cần thiết dành cho tất cả mọi người.
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Ký hiệu môn loại: 363.1/M458T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.024601-24602
4/. KHƯƠNG VĨNH DỤC. Bão biển, sóng thần / Khương Vĩnh Dục b.s. ; Hồ Minh Quang dịch. - H. :
Hồng Đức, 2018. - 159tr. ; 21cm. - (Kỹ năng sinh tồn khi gặp nguy hiểm dành cho thanh thiếu niên)
Ký hiệu môn loại: 363.3492/B108B
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017188-17189
5/. KHƯƠNG VĨNH DỤC. Cuồng phong / Khương Vĩnh Dục b.s. ; Hồ Minh Quang dịch. - H. : Hồng
Đức, 2018. - 182tr. ; 21cm. - (Kỹ năng sinh tồn khi gặp nguy hiểm dành cho thanh thiếu niên)
Ký hiệu môn loại: 363.3492/C518P
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017182-17183
6/. KHƯƠNG VĨNH DỤC. Động đất / Khương Vĩnh Dục b.s. ; Lâm Trí Đạt dịch. - H. : Hồng Đức, 2018.
- 198tr. ; 21cm. - (Kỹ năng sinh tồn khi gặp nguy hiểm dành cho thanh thiếu niên)
Ký hiệu môn loại: 363.3495/Đ455Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017180-17181
7/. KHƯƠNG VĨNH DỤC. Gió rét / Khương Vĩnh Dục b.s. ; Hồ Minh Quang dịch. - H. : Hồng Đức,
2018. - 195tr. ; 21cm. - (Kỹ năng sinh tồn khi gặp nguy hiểm dành cho thanh thiếu niên)
Ký hiệu môn loại: 363.3492/GI-400R
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017186-17187
8/. KHƯƠNG VĨNH DỤC. Nóng bức / Khương Vĩnh Dục b.s. ; Hồ Minh Quang dịch. - H. : Hồng Đức,
2018. - 199tr. ; 21cm. - (Kỹ năng sinh tồn khi gặp nguy hiểm dành cho thanh thiếu niên)
Ký hiệu môn loại: 363.3492/N431B
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017184-17185
9/. Lắng nghe Trái Đất - Bác "nông dân" giun đất : Truyện tranh / Lời: Lee Hye-ok ; Tranh: Hwang
Seong-hye ; Ngọc Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 29tr. : tranh vẽ ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 363.7/L116N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017390-17391
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032936-32937
10/. Lắng nghe trái đất - Báu vật vô giá : Truyện tranh / Lời: Yoon Ji-yeon ; Tranh: Kim Hyeon-ju ;
Ngọc Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 29tr. : tranh vẽ ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 363.7/L116N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017392-17393
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032938-32939
11/. Lắng nghe Trái Đất - Cây bút diệu kì : Truyện tranh / Lời: Lee Won-gyeong ; Tranh: Jeon
Byeong- jun ; Ngọc Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 29tr. : tranh vẽ ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 363.7/L116N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017394-17395
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032940-32941
12/. NGUYỄN MINH KHƯƠNG. Kỹ năng thoát nạn từ một số sự cố thường gặp trong cuộc sống hàng
ngày / Nguyễn Minh Khương. - H. : Lao động; Công ty Sách Thái Hà, 2018. - 104tr. : minh họa ; 19cm
Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp: Kỹ năng thoát nạn trong đám cháy. Kỹ năng thoát nạn khi mắc
kẹt ở một số công trình và phương tiện giao thông cơ giới...
Ký hiệu môn loại: 363.1/K600N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040061
Kho Mượn: MV.059334-59335
Kho lưu động: LD.024683-24684
GIÁO DỤC
1/. Ai cũng tuyệt vời : Truyện tranh / Phương Trinh ; Minh họa: Thanh Thủy. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.
Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 24tr. : tranh màu ; 21cm. - (Tủ sách Cùng bé yêu khám phá thiên nhiên)
Ký hiệu môn loại: 372.21/A103C
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Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017554-17555
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032547-32548
2/. An toàn khi ra ngoài / Tuấn Anh ; Nho dịch. - H. : Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam; Thế
giới, 2017. - 15tr. : tranh màu ; 12cm. - (Kids need to be safe)
Tên sách tiếng Anh: Outdoor safety
Ký hiệu môn loại: 372.21/A105T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017516-17517
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032662-32663
3/. Ăn thế nào cho đủ / Lời: Khánh Tuệ, Moon ; Minh họa: ZinColor. - H. : Công ty Đầu tư Thương mại
và Phát triển Phúc Minh; Văn học, 2018. - 23tr. : tranh màu ; 21cm. - (Kĩ năng song ngữ)
Tên sách tiếng Anh: How to eat healthy
11/. BANNER, ANGELA. Ong và Kiến - Chiếc ô mất tích : Giúp các bạn nhỏ làm quen và nhận biết từ
tiếng Ký
Anh
đơnmôn
giản
/ Angela
Banner ; Thùy Dương dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 112tr. : tranh vẽ ;
hiệu
loại:
372.21/Ă115T
Tóm Số
tắt: ĐKCB:
Gồm những
bài
học
về
rèn kỹ năng sống và xây dựng tính cách tự lập cho bé yêu.
Kho lưu động: LDTN.017578-17579
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032816-32817
4/. Bách khoa toàn thư cho bé - Rèn luyện tình đoàn kết / Thanh Tùng dịch. - H. : Mỹ thuật, 2017. 10cuốn x 12tr. : tranh màu ; 14cm
Ký hiệu môn loại: 372.21/B102K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.014020-14025, LDTN.017498-17499
5/. Bách khoa toàn thư cho bé - Rèn luyện tư duy / Thanh Tùng dịch. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 10cuốn x
12tr. : tranh màu ; 14cm
Ký hiệu môn loại: 372.21/B102K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.014014-14019, LDTN.017496-17497
6/. Bách khoa toàn thư cho bé - Rèn luyện thói quen tốt / Thanh Tùng dịch. - H. : Mỹ thuật, 2017. 10cuốn x 12tr. : tranh màu ; 14cm
Ký hiệu môn loại: 372.21/B102K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.014002-14007, LDTN.017490-17491
7/. Bách khoa toàn thư cho bé - Rèn luyện sự quan tâm / Thanh Tùng dịch. - H. : Mỹ thuật, 2017. 10cuốn x 12tr. : tranh màu ; 14cm
Ký hiệu môn loại: 372.21/B102K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.014008-14013, LDTN.017492-17493
8/. Bách khoa toàn thư cho bé - Rèn luyện kỹ năng / Thanh Tùng dịch. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 10cuốn
x 12tr. : tranh màu ; 14cm
Ký hiệu môn loại: 372.21/B102K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.013996-14001, LDTN.017494-17495
9/. Bách khoa toàn thư cho bé - Truyện đồng thoại / Minh Tâm dịch. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 10cuốn x
12tr. : tranh màu ; 14cm
Ký hiệu môn loại: 372.21/B102K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.014032-14037, LDTN.017488-17489
10/. BANNER, ANGELA. Ong và Kiến - các từ tiếng Anh nào có 3 chữ cái? : Giúp các bạn nhỏ làm
quen và nhận biết từ tiếng Anh đơn giản / Angela Banner ; Thùy Dương dịch. - H. : Thanh niên, 2018. 112tr. : tranh vẽ ; 14cm
Tóm tắt: Giúp các bạn nhỏ làm quen và nhận biết từ tiếng Anh đơn giản. sách có bổ sung các
từ vựng tiếng Anh cho trẻ em. Bố mẹ hãy cùng bé đọc cuốn sách này để bé có thể đến với tiếng Anh
một cách tự nhiên nhất
Ký hiệu môn loại: 372.21/O-431V
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017506-17507
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14cm
19/. Cáu giận xấu lắm! : Cô phù thuỷ xấu tính : Truyện tranh / Lời: Mễ Cát Ca, Tào Lộ Yến, Lưu
Hương Anh ; Tranh: Chu Tiến ; Ngọc Linh dịch. - H. : Công ty Văn hóa Đinh Tị; Văn học, 2018. - 95tr. :
tranh
Tóm tắt: Giúp các bạn nhỏ làm quen và nhận biết từ tiếng Anh đơn giản. sách có bổ
sung Ký
cáchiệu
từ vựng
Anh cho trẻ em. Bố mẹ hãy cùng bé đọc cuốn sách này để bé có thể đến với
môn tiếng
loại: 372.21/O-431V
tiếng Số
AnhĐKCB:
một cách
tự
nhiên
nhất.
Kho lưu động:
LDTN.017504-17505
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032608-32609
12/. BANNER, ANGELA. Ong và Kiến - Nào mình cùng đi mua sắm! : Giúp các bạn nhỏ làm quen và
nhận biết từ tiếng Anh đơn giản / Angela Banner ; Thùy Dương dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 112tr. :
tranh vẽ ; 14cm
Tóm tắt: Giúp các bạn nhỏ làm quen và nhận biết từ tiếng Anh đơn giản. sách có bổ sung các
từ vựng tiếng Anh cho trẻ em. Bố mẹ hãy cùng bé đọc cuốn sách này để bé có thể đến với tiếng Anh
một cách tự nhiên nhất.
Ký hiệu môn loại: 372.21/O-431V
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017502-17503
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032606-32607
13/. 365 chuyện kể mỗi ngày / Ngọc Khánh dịch. - H. : Văn học, 2017. - 164tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Tủ
sách người kể chuyện)
Ký hiệu môn loại: 372.21/B100T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017168-17169
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032625-32626
14/. Biển khơi xanh thẳm / Minh hoạ: Jenny Cooper ; Lời: Susan Meredith ; Hoàng Phương Thúy dịch.
- H. : Kim Đồng, 2017. - 32tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Tô điểm thiên nhiên - Sách tô màu và kiến thức khoa
học)
Tên sách tiếng Anh: Undersea life to colour
Ký hiệu môn loại: 372.21/B305K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017454-17455
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032557-32558
15/. Biết biết cảm ơn khi nhận = When to say thanks / Lời: Yên Bình, Điển Dũng ; Đỗ Giáp Nhất. - H. :
Mỹ thuật, 2017. - 27tr. : tranh màu ; 21cm. - (Kĩ năng song ngữ)
Ký hiệu môn loại: 372.21/B308C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017396-17397
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032822-32823
16/. Biết phòng tránh kẻ xấu / Tuấn Anh ; Nho dịch. - H. : Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã
Nam; Thế giới, 2017. - 15tr. : tranh màu ; 12cm. - (Kids need to be safe)
Tên sách tiếng Anh: Never talk to strangers
Ký hiệu môn loại: 372.21/B308P
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017514-17515
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032658-32659
17/. Biết xin lỗi khi sai = When to say sorry / Lời: Yên Bình, Điển Dũng ; Đỗ Giáp Nhất. - H. : Mỹ thuật,
2017. - 27tr. : tranh màu ; 21cm. - (Kĩ năng song ngữ)
Ký hiệu môn loại: 372.21/B308X
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017398-17399
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032820-32821
18/. Cánh bướm rực rỡ / Minh họa: Jenny Cooper ; Lời: Megan Cullis ; Hoàng Phương Thúy dịch. - H. :
Kim Đồng, 2017. - 32tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Tô điểm thiên nhiên - Sách tô màu và kiến thức khoa học)
Tên sách tiếng Anh: Butterflies colouring book
Ký hiệu môn loại: 372.21/C108B
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017452-17453
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032561-32562
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màu ; 21cm. - (Bồi đắp tính cách, nuôi dưỡng tâm hồn...)
Ký hiệu môn loại: 372.21/C111G
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017586-17587
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032690-32691
20/. Cẩm nang nghiệp vụ dành cho giáo viên, lãnh đạo trường học / Nguyễn Phương tuyển chọn và
giới thiệu. - H. : Lao động, 2018. - 399tr. ; 28cm
Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm các phần chính ; kỹ năng sống và giáo dục kỹ năng sống trong
trường học, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học,
trung học cơ sở và trung học phổ thông, giáo dục kỹ năng kỹ năng phần mềm kỹ năng sống cho sinh
viên, phương pháp dạy học và phương tiện dạy học hiện đại, kỹ năng giảng dạy có hiệu quả, văn bản
pháp quy mới nhất về giáo dục đào tạo.
Ký hiệu môn loại: 371.1/C120N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010467
21/. Cẩn thận khi ở nhà / Tuấn Anh ; Nho dịch. - H. : Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam; Thế
giới, 2017. - 15tr. : tranh màu ; 12cm. - (Kids need to be safe)
Tên sách tiếng Anh: Safe at home
Ký hiệu môn loại: 372.21/C121T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017510-17511
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032666-32667
22/. Con không sợ bác sĩ / Lời: Khánh Tuệ, Moon ; Minh họa: ZinColor. - H. : Công ty Đầu tư Thương
mại và Phát triển Phúc Minh; Văn học, 2018. - 23tr. : tranh màu ; 21cm. - (Kĩ năng song ngữ)
Tên sách tiếng Anh: I am not afraid of doctor
Tóm tắt: Gồm những bài học về rèn kỹ năng sống và xây dựng tính cách tự lập cho bé yêu.
Ký hiệu môn loại: 372.21/C430K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017584-17585
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032814-32815
23/. Con muốn đi giày của mẹ! : Truyện tranh / Lời: Park Cho Rong ; Tranh: Kim Hyo Eun ; Ù Shinki
dịch. - H. : Giáo dục, 2018. - 21tr. : tranh màu ; 21cm. - (Phát triển trí não sớm cho trẻ 0 - 2 tuổi)
Ký hiệu môn loại: 372.21/C430M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017476-17477
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032674-32675
24/. Con ngăn nắp chưa này / Lời: Khánh Tuệ, Moon ; Minh họa: ZinColor. - H. : Công ty Đầu tư
Thương mại và Phát triển Phúc Minh; Văn học, 2018. - 23tr. : tranh màu ; 21cm. - (Kĩ năng song ngữ)
Tên sách tiếng Anh: I am so tidy
Tóm tắt: Gồm những bài học về rèn kỹ năng sống và xây dựng tính cách tự lập cho bé yêu.
Ký hiệu môn loại: 372.21/C430N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017582-17583
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032812-32813
25/. Con sang đường tài chưa / Lời: Khánh Tuệ, Moon ; Minh họa: ZinColor. - H. : Công ty Đầu tư
Thương mại và Phát triển Phúc Minh; Văn học, 2018. - 23tr. : tranh màu ; 21cm. - (Kĩ năng song ngữ)
Tên sách tiếng Anh: I cross road so easily
Tóm tắt: Gồm những bài học về rèn kỹ năng sống và xây dựng tính cách tự lập cho bé yêu.
Ký hiệu môn loại: 372.21/C430S
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017580-17581
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032818-32819
26/. Cuốn sách quái vật : Truyện tranh / Lời: Park Cho Rong ; Tranh: Kim Young Soo ; Ù Shinki dịch.
- H. : Giáo dục, 2017. - 17tr. : tranh màu ; 21cm. - (Phát triển trí thông minh toán học cho trẻ 2 - 5 tuổi)
Ký hiệu môn loại: 372.21/C517S
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017474-17475
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032694-32695
27/. DOBSON, LINDA. Cha mẹ Mỹ dạy con tại nhà như thế nào? / Linda Dobson ; Hoàng Lan dịch. Trang 54
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H. : Lao động; Công ty Sách Thái Hà, 2018. - 326tr. ; 23cm
Tên sách tiếng Anh: The homeschooling book of answers
Tóm tắt: Chia sẻ những bí quyết giáo dục con cái của cha mẹ Mỹ một cách toàn diện như: Dạy
con tính tự lập, dũng cảm, rèn luyện trẻ về tính cách, phẩm chất, trí tuệ, phát huy những năng lực vượt
trội của mình, giáo dục con cách sử dụng tiền bạc...
Ký hiệu môn loại: 371.0420973/CH100M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010412, VV.010504
Kho Mượn: MV.058952-58953, MV.059344-59345
Kho lưu động: LD.024569-24570
28/. DOLTO, D.R CATHERINE. Tưởng là chuyện nhỏ - Nói dối có xấu không ? : Không phải lúc nào
cũng dễ dàng nhận ra đâu là thật, đâu là tưởng tượng! / Dr.Catherine Dolto, Colline Faure - Poiree ;
Frederick Mansot minh họa ; Trần Thị Khánh Vân dịch. - H. : Dân trí, 2017. - 48tr. ; 17cm
Tóm tắt: Tưởng là chuyện nhỏ" bộ sách vô cùng thiết thực của Nhà tâm lý học, Bác sĩ nhi khoa
nổi tiếng người Pháp Catherine Dolto, với thiết kế đặc biệt “đọc ngược đọc xuôi”, để việc đọc sách là
một trò chơi thú vị. Sẽ giúp người lớn hiểu tường tận hơn về những vấn đề của trẻ con, để người lớn và
trẻ nhỏ thấu hiểu nhau hơn
Ký hiệu môn loại: 372.21/T561L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017710-17711
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032828-32829
29/. DOLTO, D.R CATHERINE. Tưởng là chuyện nhỏ - Tôn trọng cơ thể mình : Không ai được phép
sờ vào người chúng mình, nếu chúng mình không muốn / Dr.Catherine Dolto, Colline Faure - Poiree ;
Frederick Mansot minh họa ; Trần Thị Khánh Vân dịch. - H. : Dân trí, 2017. - 48tr. ; 17cm. - (Tưởng là
chuyện nhỏ)
Tóm tắt: Tưởng là chuyện nhỏ" bộ sách vô cùng thiết thực của Nhà tâm lý học, Bác sĩ nhi khoa
nổi tiếng người Pháp Catherine Dolto, với thiết kế đặc biệt “đọc ngược đọc xuôi”, để việc đọc sách là
một trò chơi thú vị. Sẽ giúp người lớn hiểu tường tận hơn về những vấn đề của trẻ con, để người lớn và
trẻ nhỏ thấu hiểu nhau hơn
Ký hiệu môn loại: 372.21/T561L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017712-17713
30/. Đàng hoàng nơi công cộng / Tuấn Anh ; Nho dịch. - H. : Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã
Nam; Thế giới, 2017. - 15tr. : tranh màu ; 12cm. - (Kids need to be safe)
Tên sách tiếng Anh: Good manners in public
Ký hiệu môn loại: 372.21/Đ106H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017518-17519
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032664-32665
31/. Đi chơi nhớ cẩn thận / Lời: Khánh Tuệ, Moon ; Minh họa: ZinColor. - H. : Công ty Đầu tư Thương
mại và Phát triển Phúc Minh; Văn học, 2018. - 23tr. : tranh màu ; 21cm. - (Kĩ năng song ngữ)
Tên sách tiếng Anh: Careful while playing
Tóm tắt: Gồm những bài học về rèn kỹ năng sống và xây dựng tính cách tự lập cho bé yêu.
Ký hiệu môn loại: 372.21/Đ300C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017574-17575
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032810-32811
32/. Đi cứu hộ cùng chú lính cứu hỏa : Sách lật tương tác 24+ month / Evelyn Frisch, Barbara
Jelenkovich ; Bồ Câu dịch. - H. : Lao động, 2018. - 10tr. : tranh màu ; 18cm
Ký hiệu môn loại: 372.21/Đ300C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016716-16717, LDTN.017464-17465
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032008-32009, TN.032617-32618
33/. Giữ vệ sinh ăn uống / Tuấn Anh ; Nho dịch. - H. : Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam;
Thế giới, 2017. - 15tr. : tranh màu ; 12cm. - (Kids need to be safe)
Tên sách tiếng Anh: Eat clean live well
Ký hiệu môn loại: 372.21/GI-550V
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017512-17513
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Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032660-32661
34/. Gọi dạ bảo vâng lễ phép ngoan nhất nhà : Miệng của ai ngọt nhất : Truyện tranh / Lời: Mễ Cát
Ca, Tào Lộ Yến, Lưu Hương Anh ; Tranh: Chu Tiến ; Ngọc Linh dịch. - H. : Công ty Văn hóa Đinh Tị;
Văn học, 2018. - 95tr. : tranh màu ; 21cm. - (Bồi đắp tính cách, nuôi dưỡng tâm hồn...)
Ký hiệu môn loại: 372.21/G428D
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017590-17591
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032802-32803
35/. Gương học tập của 100 danh nhân - bác học đoạt giải Nobel / Tổng hợp, dịch: Trần Thanh Sơn,
Trần Nhật Minh. - H. : Văn hóa Thông tin, 2018. - 251 ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu gương học tập với những phẩm chất nổi bật: tập trung cao độ, chăm chỉ khổ
luyện, chịu suy nghĩ tìm tòi, sáng tạo... của 100 danh nhân, bác học đoạt giải Nôbel.
Ký hiệu môn loại: 371.3028/G561H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040056
Kho Mượn: MV.059343
Kho lưu động: LD.024575-24576
36/. Hoa quả tuyệt vời / Lời: Khương Nhi ; Minh họa: Ngọc Duy. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. 32tr. : tranh màu ; 23cm. - (Bé khám phá thế giới thực vật)
Ký hiệu môn loại: 372.21/H401Q
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017334-17335
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032762-32763
37/. JOO HEE YEON. Khoa học vui - Toán và những con số kỳ diệu : Bí kíp nắm vững kiến thức toán
của siêu học sinh / Joo Hee Yeon ; Yoo Nam Young minh họa ; Park Ga Young tư vấn ; Nguyễn
Hồng Đăng dịch. - H. : Dân trí, 2017. - 143tr. : tranh màu ; 24cm. - (Để luôn đạt điểm 10. Khoa học vui)
Tóm tắt: Bao gồm những thí nghiệm vui và mẩu truyện tranh hài hước về toán học
Ký hiệu môn loại: 372.7/KH401H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017260-17261
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032766-32767
38/. Kỹ năng giao tiếp / Bùi Sao b.s. ; Tranh: Trần Định. - H. : Dân trí, 2017. - 52tr. : minh họa ; 23cm.
- (Kỹ năng cho bé)
Ký hiệu môn loại: 372.21/K600N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017356-17357
39/. Kỹ năng tinh thần / Bùi Sao b.s. ; Tranh: Trần Định. - H. : Dân trí, 2017. - 52tr. : minh họa ; 23cm.
- (Kỹ năng cho bé)
Ký hiệu môn loại: 372.21/K600N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017358-17359
40/. Kỹ năng tự bảo vệ mình / Bùi Sao b.s. ; Tranh: Trần Định. - H. : Dân trí, 2017. - 52tr. : minh họa ;
23cm. - (Kỹ năng cho bé)
Ký hiệu môn loại: 372.21/K600N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017362-17363
41/. Kỹ năng tự lập / Bùi Sao b.s. ; Tranh: Trần Định. - H. : Dân trí, 2017. - 52tr. : minh họa ; 23cm. (Kỹ năng cho bé)
Ký hiệu môn loại: 372.21/K600N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017360-17361
42/. Lịch thiệp với mọi người / Tuấn Anh ; Nho dịch. - H. : Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã
Nam; Thế giới, 2017. - 15tr. : tranh màu ; 12cm. - (Kids need to be safe)
Tên sách tiếng Anh: I like to be polite
Ký hiệu môn loại: 372.21/L302T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017508-17509
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032668-32669
43/. MAKOTO MINEMURA. Sinh tồn nơi hoang dã : Truyện tranh kiến thức tiểu học / Makoto
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Minemura ; Hiệu đính : Kazamari Rinpei ; Quỳnh Thu dịch. - H. : Lao động, 2018. - 169tr. : tranh màu ;
21cm
Ký hiệu môn loại: 372.2/S312T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017486-17487
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032042, TN.032489-32490
44/. Mẹ đừng lo!Con không sợ người lạ! : Giúp trẻ biết cách ứng xử đúng khi gặp người lạ / Xact ; Thùy
Dương dịch. - H. : Thế giới; Công ty Văn hóa Đinh Tị, 2017. - 31tr. ; 21cm. - (Tủ sách Ươm mầm)
Tên sách tiếng Anh: Mom don't worry - The giant stranger
Ký hiệu môn loại: 372.21/M200Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017558-17559
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032591-32592
45/. Nào cùng chơi thể thao / Lời: Khánh Tuệ, Moon ; Minh họa: ZinColor. - H. : Công ty Đầu tư
Thương mại và Phát triển Phúc Minh; Văn học, 2018. - 23tr. : tranh màu ; 21cm. - (Kĩ năng song ngữ)
Tên sách tiếng Anh: Let's play sports
50/. Ra công trường cùng anh thợ xây : Dạy trẻ cách xây dựng một ngôi nhà : Sách lật tương tác 24+
month
Evelyn
Frisch,
Barbara Jelenkovich ; Bồ Câu dịch. - H. : Lao động, 2018. - 10tr. : tranh màu ;
Ký/ hiệu
môn
loại: 372.21/N108C
Tóm Số
tắt: ĐKCB:
Gồm những
bài
về LDTN.017576-17577
rèn kỹ năng sống và xây dựng tính cách tự lập cho bé yêu.
Kho lưuhọc
động:
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032808-32809
46/. Ngang ngược ư! Dễ xử thôi mà : Không được động vào đồ chơi của tớ : Truyện tranh / Lời: Mễ Cát
Ca, Tào Lộ Yến, Lưu Hương Anh ; Tranh: Chu Tiến ; Ngọc Linh dịch. - H. : Công ty Văn hóa Đinh Tị;
Văn học, 2018. - 95tr. : tranh màu ; 21cm. - (Bồi đắp tính cách, nuôi dưỡng tâm hồn...)
Ký hiệu môn loại: 372.21/NG106N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017592-17593
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032688-32689
47/. NGUYỄN NGỌC THANH. Những thầy giáo nổi tiếng trong lịch sử / B.s.: Nguyễn Thị Thu Huyền,
Hồ Sỹ Lập, Trần Văn Quyết.... - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ, 2017. - 321tr. ; 23cm
Tóm tắt: Trình bày vai trò, vị thế đặc biệt của nghề giáo từ xưa đến nay luôn được người đời
nhìn nhận một cách thấu đáo. Ngày nay, lớp lớp học trò biết tôn sư, trọng đạo, học giỏi, tu dưỡng tốt,
học sinh giỏi quốc tế, học sinh giỏi quốc gia, học sinh nghèo vượt khó học giỏi... là những món quà vô
giá tri ân các nhà giáo. Nghề giáo là nghề đặc biệt, vì vậy cần tiếp tục củng cố, tạo lập vị thế của nhà
giáo trong xã hội trên tất cả các phương diện tinh thần và đời sống vật chất. Không có sự suy bì nào
biện giải nổi về sự đãi ngộ của xã hội đối với người chiến sĩ trên mặt trận chiến đấu bảo vệ Tổ quốc;
cũng như sự đãi ngộ đối với nhà giáo, những chiến sĩ trong sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân
lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Người thầy là chiến sĩ trên mặt trận văn hóa giáo dục; đóng góp
thầm lặng của họ đã đào tạo cho đất nước lớp lớp những thế hệ nhân tài; công sức của họ là góp công
vào công cuộc đánh thắng “giặc dốt”, đẩy lùi “giặc đói”, đưa đất nước phát triển sánh vai cùng với bạn
bè. Ký hiệu môn loại: 371.100922597/NH556T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.024649-24650
48/. Người khổng lồ và chuột con : Truyện tranh / Lời: Kung Hyo Mi ; Tranh: Yu Han Suk ; Ù Shinki
dịch. - H. : Giáo dục, 2017. - 16tr. : tranh màu ; 21cm. - (Phát triển trí thông minh toán học cho trẻ 2 - 5
tuổi)
Ký hiệu môn loại: 372.21/NG558K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017472-17473
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032696-32697
49/. Ở nông trại với chú nông dân : Dạy trẻ về máy móc và công việc ở nông trang : Sách lật tương
tác 24+ month / Evelyn Frisch, Barbara Jelenkovich ; Bồ Câu dịch. - H. : Lao động, 2018. - 10tr. : tranh
màu ; 18cm
Ký hiệu môn loại: 372.21/Ơ460N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016714-16715, LDTN.017468-17469
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032006-32007, TN.032613-32614
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18cm
Ký hiệu môn loại: 372.21/R100C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016710-16711, LDTN.017462-17463
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032002-32003, TN.032615-32616
51/. Bồi dưỡng FQ cho trẻ / Lời: Cát Bồ Nhạc ; Minh họa: Trương Văn Khởi ; Dịch: Thái Hà, Moon. - H.:
Dân trí. - 21cm
T.10 : Lựa chọn thông minh. - 2018. - 35tr.: tranh màu
Tóm tắt: Bồi dưỡng FQ chính là tạo dựng cho trẻ bước đầu có nhận thức đúng về quản lí tài
chính hiểu được giá trị vật chất xung quanh mình, biết tích lũy, qúy trọng đồng tiền.
Ký hiệu môn loại: 372.21/B452D
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017382-17383
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032533-32534
52/. Luyện thi Olympic toán quốc tế / Terry Chew ; Nguyễn Thu An dịch. - H.: Thế giới. - 24cm
T.1 : 07 - 08 tuổi. - 2017. - 241tr.: hình vẽ, bảng
Ký hiệu môn loại: 372.7/L527T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017348-17349
53/. Bồi dưỡng FQ cho trẻ / Lời: Cát Bồ Nhạc ; Minh họa: Trương Văn Khởi ; Dịch: Thái Hà, Moon. - H.:
Dân trí. - 21cm
T.1 : Tiền từ đâu tới. - 2018. - 35tr.: tranh màu
Tóm tắt: Bồi dưỡng FQ chính là tạo dựng cho trẻ bước đầu có nhận thức đúng về quản lí tài
chính hiểu được giá trị vật chất xung quanh mình, biết tích lũy, quý trọng đồng tiền
Ký hiệu môn loại: 372.21/B452D
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017364-17365
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032515-32516
54/. Bồi dưỡng FQ cho trẻ / Lời: Cát Bồ Nhạc ; Minh họa: Trương Văn Khởi ; Dịch: Thái Hà, Moon. - H.:
Dân trí. - 21cm
T.2 : Đồng tiền quý giá. - 2018. - 35tr.: tranh màu
Tóm tắt: Bồi dưỡng FQ chính là tạo dựng cho trẻ bước đầu có nhận thức đúng về quản lí tài
chính hiểu được giá trị vật chất xung quanh mình, biết tích lũy, quý trọng đồng tiền
Ký hiệu môn loại: 372.21/B452D
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017366-17367
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032517-32518
55/. Luyện thi Olympic toán quốc tế / Terry Chew ; Nguyễn Thu An dịch. - H.: Thế giới. - 24cm
T.2 : 08 - 09 tuổi. - 2017. - 241tr.: hình vẽ, bảng
Ký hiệu môn loại: 372.7/L527T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017346-17347
56/. Luyện thi Olympic toán quốc tế / Terry Chew ; Nguyễn Thu An dịch. - H.: Thế giới. - 24cm
T.3 : 09 - 10 tuổi. - 2017. - 241tr.: hình vẽ, bảng
Ký hiệu môn loại: 372.7/L527T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017344-17345
57/. Bồi dưỡng FQ cho trẻ / Lời: Cát Bồ Nhạc ; Minh họa: Trương Văn Khởi ; Dịch: Thái Hà, Moon. - H.:
Dân trí. - 21cm
T.3 : Tiền có mua được tất cả?. - 2018. - 35tr.: tranh màu
Tóm tắt: Bồi dưỡng FQ chính là tạo dựng cho trẻ bước đầu có nhận thức đúng về quản lí tài
chính hiểu được giá trị vật chất xung quanh mình, biết tích lũy, quý trọng đồng tiền.
Ký hiệu môn loại: 372.21/B452D
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017368-17369
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032519-32520
58/. Bồi dưỡng FQ cho trẻ / Lời: Cát Bồ Nhạc ; Minh họa: Trương Văn Khởi ; Dịch: Thái Hà, Moon. - H.:
Dân trí. - 21cm
T.4 : Sức khỏe hay tiền bạc?. - 2018. - 35tr.: tranh màu
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Tóm tắt: Bồi dưỡng FQ chính là tạo dựng cho trẻ bước đầu có nhận thức đúng về quản lí tài
chính hiểu được giá trị vật chất xung quanh mình, biết tích lũy, quý trọng đồng tiền.
Ký hiệu môn loại: 372.21/B452D
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017370-17371
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032523-32524
59/. Bồi dưỡng FQ cho trẻ / Lời: Cát Bồ Nhạc ; Minh họa: Trương Văn Khởi ; Dịch: Thái Hà, Moon. - H.:
Dân trí. - 21cm
T.5 : Tiết kiệm như thế nào?. - 2018. - 35tr.: tranh màu
Tóm tắt: Bồi dưỡng FQ chính là tạo dựng cho trẻ bước đầu có nhận thức đúng về quản lí tài
chính hiểu được giá trị vật chất xung quanh mình, biết tích lũy, quý trọng đồng tiền.
Ký hiệu môn loại: 372.21/B452D
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017372-17373
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032525-32526
60/. Bồi dưỡng FQ cho trẻ / Lời: Cát Bồ Nhạc ; Minh họa: Trương Văn Khởi ; Dịch: Thái Hà, Moon. - H.:
Dân trí. - 21cm
T.6 : Biết cho đi và nhận lại. - 2018. - 35tr.: tranh màu
Tóm tắt: Bồi dưỡng FQ chính là tạo dựng cho trẻ bước đầu có nhận thức đúng về quản lí tài
chính hiểu được giá trị vật chất xung quanh mình, biết tích lũy, quý trọng đồng tiền.
Ký hiệu môn loại: 372.21/B452D
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017374-17375
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032527-32528
61/. Bồi dưỡng FQ cho trẻ / Lời: Cát Bồ Nhạc ; Minh họa: Trương Văn Khởi ; Dịch: Thái Hà, Moon. - H.:
Dân trí. - 21cm
T.7 : Tự mình kiếm tiền. - 2018. - 35tr.: tranh màu
Tóm tắt: Bồi dưỡng FQ chính là tạo dựng cho trẻ bước đầu có nhận thức đúng về quản lí tài
chính hiểu được giá trị vật chất xung quanh mình, biết tích lũy, quý trọng đồng tiền.
Ký hiệu môn loại: 372.21/B452D
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017376-17377
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032529-32530
62/. Bồi dưỡng FQ cho trẻ / Lời: Cát Bồ Nhạc ; Minh họa: Trương Văn Khởi ; Dịch: Thái Hà, Moon. - H.:
Dân trí. - 21cm
T.8 : Chớ ngại phiền phức. - 2018. - 35tr.: tranh màu
Tóm tắt: Bồi dưỡng FQ chính là tạo dựng cho trẻ bước đầu có nhận thức đúng về quản lí tài
chính hiểu được giá trị vật chất xung quanh mình, biết tích lũy, quý trọng đồng tiền.
Ký hiệu môn loại: 372.21/B452D
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017378-17379
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032531-32532
63/. Bồi dưỡng FQ cho trẻ / Lời: Cát Bồ Nhạc ; Minh họa: Trương Văn Khởi ; Dịch: Thái Hà, Moon. - H.:
Dân trí. - 21cm
T.9 : Đừng phung phí. - 2018. - 35tr.: tranh màu
Tóm tắt: Bồi dưỡng FQ chính là tạo dựng cho trẻ bước đầu có nhận thức đúng về quản lí tài
chính hiểu được giá trị vật chất xung quanh mình, biết tích lũy, quý trọng đồng tiền.
Ký hiệu môn loại: 372.21/B452D
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017380-17381
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032521-32522
64/. Thói quen tốt tính cách tốt : Thỏ trắng thích đánh răng : Truyện tranh / Lời: Mễ Cát Ca, Tào Lộ
Yến, Lưu Hương Anh ; Tranh: Chu Tiến ; Ngọc Linh dịch. - H. : Công ty Văn hóa Đinh Tị; Văn học,
2018. - 95tr. : tranh màu ; 21cm. - (Bồi đắp tính cách, nuôi dưỡng tâm hồn...)
Ký hiệu môn loại: 372.21/TH428Q
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017588-17589
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032692-32693
65/. Thổi phù hết đau : Truyện tranh / Lời: Lee Won Kyung ; Tranh: Hyun Seo Jin ; Ù Shinki dịch. - H.
:
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Giáo dục, 2017. - 21tr. : tranh màu ; 21cm. - (Phát triển trí não sớm cho trẻ 0 - 2 tuổi)
Ký hiệu môn loại: 372.21/TH452P
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017466-17467
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032672-32673
66/. Tớ là CEO nhí - Chia sẻ là hạnh phúc : Khai phá kĩ năng quản lí tài chính cho bé: Truyện tranh /
Nguyễn Thanh Vân dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 39tr. : tranh vẽ ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 372.21/T460L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016649-16650, LDTN.017692-17693
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032024-32025, TN.032471-32472
67/. Tớ là CEO nhí - Nhật kí chi tiêu : Khai phá kĩ năng quản lí tài chính cho bé: Truyện tranh / Nguyễn
Thanh Vân dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 39tr. : tranh vẽ ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 372.21/T460L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016645-16646, LDTN.017694-17695
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032020-32021, TN.032806-32807
68/. Tớ là CEO nhí - Quyên góp là yêu thương : Khai phá kĩ năng quản lí tài chính cho bé: Truyện
tranh / Nguyễn Thanh Vân dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 39tr. : tranh vẽ ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 372.21/T460L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016643-16644, LDTN.017690-17691
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032018-32019, TN.032804-32805
69/. UYÊN NGUYÊN. Tây Ban Nha, hành trình không ngôn ngữ / Uyên Nguyên. - H. : Thế giới, 2018.
- 380tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách giúp cho các bạn tìm thấy ở đây một Tây Ban Nha trọn 360 độ nhưng cái
không khí Tây Ban Nha, tinh thần Tây Ban Nha, lối sống Tây Ban Nha thì tràn đầy và thích chuyến đi
học tập tận hưởng tâm hồn người Tây Ban Nha và ngôn ngữ tuyệt diệu của họ.
Ký hiệu môn loại: 370.1160946/T126B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040030
Kho Mượn: MV.059247-59248
Kho lưu động: LD.024793-24794
70/. VERDICK, ELIZABETH. Chân không phải để đá nhau : Song ngữ Anh - Việt: 1-4 tuổi / Elizabeth
Verdick ; Marieka Helnlen vẽ ; Thanh Vân dịch. - H. : Dân trí, 2017. - 28tr. : tranh vẽ ; 18cm. - (Tủ sách
song ngữ - Kỹ năng sống)
Tên sách tiếng Anh: Feet are not for kicking
Ký hiệu môn loại: 372.21/CH121K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017548-17549
71/. VERDICK, ELIZABETH. Mũi không phải để ngoáy : Song ngữ Anh - Việt: 1-4 tuổi / Elizabeth
Verdick ; Marieka Helnlen vẽ ; Thanh Vân dịch. - H. : Dân trí, 2017. - 28tr. : tranh vẽ ; 18cm. - (Tủ sách
song ngữ - Kỹ năng sống)
Tên sách tiếng Anh: Noses are not for picking
Ký hiệu môn loại: 372.21/M510K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017552-17553
72/. VERDICK, ELIZABETH. Răng không phải để cắn nhau : Song ngữ Anh - Việt: 1-4 tuổi / Elizabeth
Verdick ; Marieka Helnlen vẽ ; Thanh Vân dịch. - H. : Dân trí, 2017. - 28tr. : tranh vẽ ; 18cm. - (Tủ sách
song ngữ - Kỹ năng sống)
Tên sách tiếng Anh: Teeth are not for biting
Ký hiệu môn loại: 372.21/R116K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017550-17551
73/. VI TRINH. Du học Mỹ tuổi 16 : Cặp sách nặng hay ước mơ nặng / Vi Trinh. - H. : Hồng Đức,
2018. - 195tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách viết về những trải nghiệm và quan sát của tác giả về thị trấn nhỏ bé vùng
núi tuyết Steamboat sẽ cuốn hút người đọc vào một cuộc sống rất khác biệt và cũng rất đặc biệt.
Ký hiệu môn loại: 370.1160973/D500H
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Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017222-17223
74/. YOO HAE JEONG. Khoa học vui - Chuyển động và năng lượng : Bí kíp nắm vững kiến thức vật lý
của siêu học sinh / Yoo Hae Jeong ; Yoo Nam Young minh họa ; Park Ga Young tư vấn ; Lương Thu
Hương dịch. - H. : Dân trí, 2017. - 151tr. : tranh màu ; 24cm. - (Để luôn đạt điểm 10. Khoa học vui)
Tóm tắt: Bao gồm những thí nghiệm vui và mẩu truyện tranh hài hước về khoa học, vật lý
Ký hiệu môn loại: 372.35/KH401H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017262-17263
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032495-32496
THƯƠNG MẠI, CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THỐNG VÀ GTVT
1/. Trên máy bay / Lời: Carron Brown ; Tranh: Bee Johnson ; Quỳnh Mai dịch. - H. : Kim Đồng, 2017.
- 34tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Bật đèn soi bí mật. Dành cho lứa tuổi 2 đến 9)
Ký hiệu môn loại: 387.7/TR254M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017662-17663
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032965-32966
2/. Trên tàu hỏa / Lời: Carron Brown ; Tranh: Bee Johnson ; Quỳnh Mai dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. 34tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Bật đèn soi bí mật. Dành cho lứa tuổi 2 đến 9)
Tên sách tiếng Anh: Shine a light: On the train
Ký hiệu môn loại: 385/TR254T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017664-17665
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032961-32962
3/. Trên trạm vũ trụ / Lời: Carron Brown ; Tranh: Bee Johnson ; Quỳnh Mai dịch. - H. : Kim Đồng,
2017. - 34tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Bật đèn soi bí mật. Dành cho lứa tuổi 2 đến 9)
Ký hiệu môn loại: 387.8/TR254T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017660-17661
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032866-32867
PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HÓA DÂN GIAN
1/. Cổ tích Việt Nam - Câu chuyện khai quốc / Nguyễn Mạnh Thái soạn lời và minh họa. - H. : Mỹ
thuật, 2017. - 109tr. : tranh màu ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 398.209597/C450T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017146-17147, LDTN.017350-17351
2/. Cổ tích Việt Nam - Ở hiền gặp lành / Nguyễn Mạnh Thái soạn lời, minh họa. - H. : Mỹ thuật, 2017. 122tr. : tranh màu ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 398.209597/C450T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017148-17149, LDTN.017352-17353
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032760-32761
3/. Cổ tích Việt Nam - Sự tích cây vú sữa / Lời: Linh Nhi ; Minh họa: Cloud pillow studio. - H. : Mỹ
thuật, 2018. - 20tr. : tranh màu ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 398.209597/C450T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017142-17143, LDTN.017328-17329
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032511-32512
4/. Cổ tích Việt Nam - Sự tích hoa cúc trắng / Lời: Linh Nhi ; Minh họa: Mita, Kitu. - H. : Mỹ thuật,
2018. - 20tr. : tranh màu ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 398.209597/C450T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017138-17139, LDTN.017324-17325
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032507-32508
5/. Cổ tích Việt Nam - Sự tích hồ Ba Bể / Lời: Linh Nhi ; Minh họa: Tomato Nguyễn. - H. : Mỹ thuật,
2018. - 20tr. : tranh màu ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 398.209597/C450T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017326-17327
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Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032513-32514
6/. Cổ tích Việt Nam - Tình nghĩa thủy chung / Nguyễn Mạnh Thái soạn lời và minh họa. - H. : Mỹ
thuật, 2017. - 107tr. ; 23cm
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện lý giải thế giới xung quanh từ lâu đã trở thành đề tài hấp
dẫn của chuyện kể dân gian, góp phần định hướng phát triển nhân cách, tâm hồn người Việt Nam hồn nhiên, thủy chung.
Ký hiệu môn loại: 398.209597/C450T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017354-17355
7/. Cổ tích Việt Nam - Trạng Lường cân voi / Lời: Linh Nhi ; Minh họa: Hoàng Bảo Vân. - H. : Mỹ thuật,
2018. - 20tr. : tranh màu ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 398.209597/C450T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017140-17141, LDTN.017330-17331
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032509-32510
8/. 1001 truyện cổ lừng danh thế giới : Truyện kể / Kỷ Hồng Giang ch.b. ; Hà Giang dịch. - Tái bản lần
thứ 1. - H. : Công ty Văn hóa Đinh Tị; Thanh niên, 2017. - 152tr. : tranh vẽ ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 398.2/M458N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017190-17191
9/. 109 truyện cổ tích chọn lọc / Phúc Hải tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2017. - 226tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 398.2/M458T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017202-17203
10/. 109 truyện cổ tích về lòng dũng cảm / Phúc Hải tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2017. - 215tr. ;
21cmKý hiệu môn loại: 398.2/M458T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017198-17199
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032644-32645
11/. 109 truyện cổ tích về phiêu lưu kỳ thú / Phúc Hải tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2017. - 235tr. ;
21cm
Ký hiệu môn loại: 398.2/M458T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017200-17201
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032642-32643
12/. 109 truyện cổ tích về tình yêu thương / Phúc Hải tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2017. - 189tr. ;
21cm
Ký hiệu môn loại: 398.2/M458T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017192-17193
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032646-32647
13/. 109 truyện cổ tích về trí thông minh / Phúc Hải tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2017. - 215tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 398.2/M458T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017196-17197
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032640-32641
14/. 109 truyện cổ tích Việt Nam và thế giới / Phúc Hải tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2017. - 237tr. ;
21cm
Ký hiệu môn loại: 398.2/M458T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017194-17195
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032648-32649
15/. 101 truyện ngụ ngôn thế giới chọn lọc / Đức Anh s.t.. - H. : Dân trí, 2017. - 203tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 398.24/M458T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017160-17161
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032907-32908
16/. 108 truyện cổ tích thế giới đặc sắc / Phúc Hải tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2017. - 239tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 398.2/M458T
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Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017206-17207
17/. 108 truyện cổ tích thế giới hay nhất : Truyện cổ tích / Thuỳ Linh s.t., tuyển chọn. - Tái bản lần thứ
1. - H. : Thanh niên ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2017. - 544tr. : tranh vẽ ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 398.2/M458T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017214-17215
18/. 108 truyện cổ tích Việt Nam đặc sắc / Phúc Hải tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2017. - 229tr. ;
21cmKý hiệu môn loại: 398.2/M458T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017204-17205
19/. 108 truyện đồng thoại nhỏ sáng tạo lớn : Truyện kể / Ngọc Khánh b.s.. - Tái bản lần thứ 1. - H. :
Công ty Văn hoá Đinh Tị; Thanh niên, 2017. - 216tr. : tranh vẽ ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 398.2/M458T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017208-17209
20/. 108 truyện mẹ kể con nghe : Truyện kể / Thuỳ Linh s.t., tuyển chọn. - Tái bản lần thứ 1. - H. :
Công ty Văn hóa Đinh Tị; Thanh niên, 2017. - 244tr. : tranh vẽ ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 398.2/M458T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017212-17213
21/. PHAN NGỌC. Thần thoại Hy Lạp / Phan Ngọc. - H. : Lao động, 2018. - 264tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 398.209495/TH121T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040071
Kho Mượn: MV.059316
Kho lưu động: LD.024737-24738
22/. 365 truyện mẹ kể con nghe / Ngọc Khánh b.s.. - H.: Thanh niên. - 21cm
T.1. - 2017. - 147tr.
Ký hiệu môn loại: 398.2/B100T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017170-17171
23/. TRẦN HANH. 108 truyện kể hay nhất về các loài vật : Truyện kể / Trần Hanh s.t., tuyển chọn. H. : Thanh niên ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2016. - 351tr. : tranh vẽ ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 398.2/M458T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017216-17217
24/. TRẦN LÂM BIỀN. Đình làng Việt : Châu thổ Bắc Bộ / Trần Lâm Biền. - H. : Thế giới, 2017. 179tr. ; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về sự hình thành và phát triển của đình làng Việt Nam cùng với
nghệ thuật kiến trúc, chạm khắc và lễ hội gắn với đình làng.
Ký hiệu môn loại: 390.09597/Đ312L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010503
Kho Mượn: MV.059346
Kho lưu động: LD.024515-24516
TIN HỌC, THÔNG TIN VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT
1/. Ấn tượng và kỳ quặc / Tạ Ngọc Thu Trâm dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Văn hóa văn nghệ Tp. Hồ
Chí Minh, 2018. - 24tr. : tranh màu ; 23cm. - (Những điều kỳ thú bạn cần biết)
Tóm tắt: Những điều kỳ thú mang đến cho các em thiếu nhi những kiên thức tuyệt vời và thú vị,
qua đó các em biết thêm những điều bổ ích, làm phong phú vốn kiến thức cho mình về nhiều lĩnh vực:
Thế giới tự nhiên, địa lý, khoa học kỹ thuật...
Ký hiệu môn loại: 030/Â121T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017718-17719
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032914-32915
2/. Bách khoa thư thế hệ mới : 6 - 9 tuổi / Phạm Danh Việt, Lê Đình Chi, Đỗ Thiên Hương dịch. - H. :
Kim Đồng, 2017. - 184tr. : minh họa ; 27cm. - (Tủ sách bách khoa tri thức)
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9/. ROGERS, KIRSTEEN. Thế giới qua lăng kính hiển vi / Lời: Kirsteen Rogers ; Minh họa: Kim
Lane... ; Trần Mai Loan dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 96tr. ; 27cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức. Dành
cho trẻ
Tóm
Giới thiệu một số thông tin cơ bản về động vật và thực vật, khoa học và kĩ
Ký hiệu môn
loại:tắt:
030/B102K
thuật,Số
cơĐKCB:
thể người,
lịchlưu
sử,động:
dân số,
kinh tế, văn hóa, nghệ thuật, giải trí, thể thao...
Kho
LDTN.017757
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032882-32883
3/. Bạn cần biết / Tạ Ngọc Thu Trâm dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Văn hóa văn nghệ Tp. Hồ Chí
Minh, 2017. - 24tr. : tranh màu ; 23cm. - (Những điều kỳ thú bạn cần biết!)
Tóm tắt: Những điều kỳ thú mang đến cho các em thiếu nhi những kiến thức tuyệt vời thú vi,
qua đó các em sẽ biết thêm những điều bổ ích, làm phong phú vốn kiến thức cho mình về nhiều lĩnh
vực như: Thế giới tự nhiên, địa lí, khoa học kỹ thuât...
Ký hiệu môn loại: 030/B105C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017420-17421
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032928-32929
4/. Bạn sẽ kinh ngạc / Tạ Ngọc Thu Trâm dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Văn hóa văn nghệ Tp. Hồ
Chí Minh, 2017. - 24tr. : tranh màu ; 23cm. - (Những điều kỳ thú bạn cần biết!)
Tóm tắt: Những điều kỳ thú mang đến cho các em thiếu nhi những kiến thức tuyệt vời thú vi,
qua đó các em sẽ biết thêm những điều bổ ích, làm phong phú vốn kiến thức cho mình về nhiều lĩnh
vực như: Thế giới tự nhiên, địa lí, khoa học kỹ thuât...
Ký hiệu môn loại: 030/B105S
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017424-17425
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032920-32921
5/. Biết tất tần tật chuyện trong thiên hạ / Nguyễn Thị Ngân Linh, Nguyễn Thị Hồng Hà, Nguyễn Thị
Thu Nguyệt...b.s. ; Nguyễn Thụy Ứng h.đ.. - H. : Dân trí, 2017. - 271tr. ; 20cm
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện thú vị từ từ xưa đến nay trong cuộc sống, trong lĩnh vực
văn hóa, khoa học, lịch sử...ở khắp năm châu bốn biển...
Ký hiệu môn loại: 001/B308T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017314-17315
6/. Có thể bạn chưa biết / Tạ Ngọc Thu Trâm dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Văn hóa văn nghệ Tp. Hồ
Chí Minh, 2017. - 24tr. : tranh màu ; 23cm. - (Những điều kỳ thú bạn cần biết!)
Tóm tắt: Những điều kỳ thú mang đến cho các em thiếu nhi những kiến thức tuyệt vời thú vi,
qua đó các em sẽ biết thêm những điều bổ ích, làm phong phú vốn kiến thức cho mình về nhiều lĩnh
vực như: Thế giới tự nhiê, địa lí, khoa học kỹ thuât...
Ký hiệu môn loại: 030/C400T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017436-17437
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032916-32917
7/. Khoa học đời sống / Giai Văn b.s. ; Nguyễn Khắc Khoái b.d. ; Trần Du h.đ.. - H. : Bách khoa Hà
Nội, 2017. - 220tr. ; 21cm. - (Những câu hỏi khoa học lý thú nhà trường chưa dạy)
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức khoa học về sự sống, quá trình tiến hóa của sinh vật, tế
bào, DNA, RNA, protein và gen mang đến cho bạn những kiến thức cơ bản nhất về khoa học.
Ký hiệu môn loại: 001/KH401H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.011723-11725, LDTN.017270-17271
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.030307-30308
8/. Những kỷ lục ấn tượng / Tạ Ngọc Thu Trâm dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Văn hóa văn nghệ Tp.
Hồ Chí Minh, 2017. - 24tr. : tranh màu ; 23cm. - (Những điều kỳ thú bạn cần biết!)
Tóm tắt: Những điều kỳ thú mang đến cho các em thiếu nhi những kiến thức tuyệt vời thú vi,
qua đó các em sẽ biết thêm những điều bổ ích, làm phong phú vốn kiến thức cho mình về nhiều lĩnh
vực như: Thế giới tự nhiên, địa lí, khoa học kỹ thuât...
Ký hiệu môn loại: 030/NH556K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017430-17431
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032932-32933
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trên 9 tuổi)
Tên sách tiếng Anh: Complete book of the microscope
Tóm tắt: Tìm hiểu và khám phá thế giới siêu nhỏ bé, cơ thể người, thực vật và nấm, những con
bọ đáng sợ, đá và robot, quá khứ và hiện tại qua lăng kính hiển vi có kèm theo phần thực hành.
Ký hiệu môn loại: 001/TH250G
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017766-17767
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032880-32881
10/. SCHMITT, PETRA MARIA. Các phi hành gia đi vệ sinh vào đâu? / Petra Maria Schmitt, Christian
Dreller ; Minh họa: Heike Vogel ; Lê Quang dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 127tr. : tranh màu ; 22cm. (Giải thích giùm em)
Tóm tắt: Giải đáp các thắc mắc của trẻ về các kiến thức khoa học như: Tại sao người ta không
thể tự cù? tại sao nhím có gai? tại sao mình không rơi khỏi trái đất?...
Ký hiệu môn loại: 001/C101P
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016334-16337, LDTN.017258-17259
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032501-32502
11/. SERBITXKAIA, LARISA. Bách khoa thư : Khám phá thế giới diệu kì / Larisa Serbitxkaia b.s. ; Tân
Mỹ dịch. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 71tr. : Tranh màu ; 27cm
Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức phổ thông cho trẻ em bằng hình ảnh về các lĩnh vực tự
nhiên, thế giới, trái đất, vũ trụ, con người sinh vật, xã hội, khoa học công nghệ.
Ký hiệu môn loại: 030/B102K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.014896-14901, LDTN.017760-17761
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032977-32978
12/. Thắc mắc tại sao? / Tạ Ngọc Thu Trâm dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Văn hóa văn nghệ Tp. Hồ
Chí Minh, 2017. - 24tr. : tranh màu ; 23cm. - (Những điều kỳ thú bạn cần biết!)
Tóm tắt: Những điều kỳ thú mang đến cho các em thiếu nhi những kiến thức tuyệt vời thú vi,
qua đó các em sẽ biết thêm những điều bổ ích, làm phong phú vốn kiến thức cho mình về nhiều lĩnh
vực như: Thế giới tự nhiên, địa lí, khoa học kỹ thuât...
Ký hiệu môn loại: 030/TH113M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017426-17427
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032922-32923
13/. 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
Kho lưu động: LD.024589-24590
14/. Vô cùng thú vị / Tạ Ngọc Thu Trâm dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Văn hóa văn nghệ Tp. Hồ Chí
Minh, 2017. - 24tr. : tranh màu ; 23cm. - (Những điều kỳ thú bạn cần biết!)
Tóm tắt: Những điều kỳ thú mang đến cho các em thiếu nhi những kiến thức tuyệt vời thú vi,
qua đó các em sẽ biết thêm những điều bổ ích, làm phong phú vốn kiến thức cho mình về nhiều lĩnh
vực như: Thế giới tự nhiên, địa lí, khoa học kỹ thuât...
Ký hiệu môn loại: 030/V450C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017428-17429
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032924-32925
TIN HỌC, TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG
1/. VŨ TRỌNG LUẬT. Khai thác, ứng dụng Adobe flash và Vba trong dạy học số và truyền thông / Vũ
Trọng Luật, Phạm Quang Huy, Lê Thị Hồng Nhung. - H. : Thanh niên, 2018. - 359tr. : hình ; 24cm
Tóm tắt: Khai thác, ứng dụng Adobe flash và Vba trong dạy học số và truyền thông là sách
hướng dẫn các giáo viên, học sinh khai thác và sử dụng các phần mềm điện toán làm công cụ hỗ trợ
góp phần đổi mới việc dạy và học
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Ký hiệu môn loại: 006.7/KH103T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.024535
TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC
1/. Chìa khóa vàng - Tâm lí và sinh lí / Thế Trường biên khảo ; Đặng Dinh người chỉnh lí. - H. : Dân trí,
2017. - 63tr. ; 23cm. - (Sách bổ trợ kiến thức)
Tóm tắt: Sách đề cập tới các môn khoa học tự nhiên, các lĩnh vực khoa học kĩ thuật...Đồng thời
trình bày những tri thức về khoa học xã hội, đề cập tới các vấn đề gần gũi với đời sống hàng ngày của
mỗi chúng ta.
Ký hiệu môn loại: 150/CH301K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017522-17523
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032993-32994
2/. ĐINH PHU. 99 điều đúc rút từ trí tuệ nhân loại người trẻ cần biết / Đinh Phu ; Phương Linh dịch. H. : Phụ nữ, 2017. - 416tr. ; 23cm
Tóm tắt: Trí tuệ nhân loại chính là một môn nghệ thuật dạy cho ta biết làm thế nào để luôn cân
bằng tâm lí, vui vẻ, hạnh phúc trải qua mọi điều trong cuộc sống. Cuốn sách này có thể giúp cho các
bạn trẻ nắm bắt được bộ môn nghệ thuật ấy.
Ký hiệu môn loại: 153/CH311M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.009987
Kho Mượn: MV.059300-59302
Kho lưu động: LD.024541-24542
3/. HALL, KARYN D.. Thừa nhận giá trị của trẻ = The power of validation : Dạy trẻ biết kiểm soát cảm
xúc, tự tin và tự lập / Karyn D. Hall ; Melissa H. Cook ; Thế Anh dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 263tr. ;
21cm
Tóm tắt: Trong Thừa nhận giá trị của trẻ, Karyn D. Hall và Melissa H. Cook đã cung cấp một lộ
trình giúp xây dựng nền tảng cảm xúc đúng đắn cho cuộc sống thành công của con bạn. Nhận thức và
chấp nhận cảm xúc của con là sự bổ sung đơn giản cho kỹ năng nuôi dạy con, đồng thời cũng là giải
pháp cho việc nuôi dạy những đứa trẻ giỏi giang và thành công.
Ký hiệu môn loại: 155.4124/TH551N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039862
Kho Mượn: MV.058894-58895
Kho lưu động: LD.024685-24686
4/. HARVEY, STEVE. Cư xử như người thành công, suy nghĩ như người thành đạt : Khám phá tiềm
năng trời phú để sống cuộc đời thành công / Steve Harvey, Jeffrey Johnson ; Nguyễn Bích Việt Anh
dịch. - H. : Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam; Lao động, 2018. - 242tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Act like a success, think like a success
Tóm tắt: Gồm những lời khuyên của Steve Harvey kèm theo những chi tiết minh họa sinh động,
đầy thuyết phục từ cuộc đời của chính tác giả cũng như nhiều người thành công khác chứng minh rằng
người thành công là người biết phát hiện và thừa nhận món quà có sẵn nơi mình, không ngừng trau dồi
và hoàn thiện nó.
Ký hiệu môn loại: 158.1/C550X
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040049
Kho Mượn: MV.059294-59295
Kho lưu động: LD.024733-24734
5/. Kỹ năng sống dành cho học sinh - Học cách "cho và nhận" : Sự báo đáp bất ngờ / Ngọc Linh b.s.. H. : Thế giới, 2018. - 157tr. : hình vẽ ; 21cm
Tóm tắt: Tuyển chọn và giới thiệu những câu chuyện nhiều màu sắc, đầy tính trí tuệ, hàm súc
và giàu triết lí có tác dụng khích lệ ý chí: Nét đẹp của quy tắc, Ngọn đèn sáng tạo, Củ hành...
Ký hiệu môn loại: 158.083/K600N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017310-17311
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032911-32913
6/. Kỹ năng sống dành cho học sinh - Học cách sống : Sống bằng cả trái tim / Ngọc Linh b.s.. - H. :
Thế giới, 2018. - 147tr. : hình vẽ ; 21cm
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Tóm tắt: Tuyển chọn và giới thiệu những câu chuyện nhiều màu sắc, đầy tính trí tuệ, hàm súc
và giàu triết lí có tác dụng khích lệ ý chí: Tiến lên phía trước, giẫm lên thất bại, thành công còn bao xa...
Ký hiệu môn loại: 158.083/K600N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017306-17307
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032698-32700
7/. Kỹ năng sống dành cho học sinh - Lòng biết ơn : Đến lúc đó, con có còn nắm tay mẹ nữa hay
không / Ngọc Linh b.s.. - H. : Thế giới, 2018. - 147tr. : hình vẽ ; 21cm
Tóm tắt: Tuyển chọn và giới thiệu những câu chuyện nhiều màu sắc, đầy tính trí tuệ, hàm súc
và giàu triết lí có tác dụng khích lệ ý chí: Tấm lưng của cha, Tình yêu của mẹ là một liều thuốc, Mẹ ơi...
Ký hiệu môn loại: 158.083/K600N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017308-17309
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032704-32706
8/. Kỹ năng sống dành cho học sinh - Sự kiên cường : Những con đường dễ đi đều là những con
đường dốc / Ngọc Linh b.s.. - H. : Thế giới, 2018. - 148tr. : hình vẽ ; 21cm
Tóm tắt: Tuyển chọn và giới thiệu những câu chuyện nhiều màu sắc, đầy tính trí tuệ, hàm súc
và giàu triết lí có tác dụng khích lệ ý chí: Em gái tôi diễn vai chú chó, nguyên tắc làm bánh ngọt, khoan
dung với kẻ đã làm hại mình...
Ký hiệu môn loại: 158.083/K600N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017312-17313
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032701-32703
9/. LÝ CƯ MINH. La bàn thấu giải / Lý Cư Minh ; Đan Long dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 287tr. : minh
họa ; 24cm
Tóm tắt: La bàn được ứng dụng trong thuật phong thủy và là phương pháp chọn lựa những điều
kiện tối ưu cho các loại công trình xây dựng và kiến trúc nhằm đạt được sự hài hòa giữa con người và
môi trường xung quanh. Từ đó có thể hướng cát tránh hung, thu lợi bỏ họa.
Ký hiệu môn loại: 133.323/L100B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010460
Kho Mượn: MV.059241-59242
Kho lưu động: LD.024725-24726
10/. LÝ CƯ MINH. Tự thiết kế phong thủy vượng khí / Lý Cư Minh ; Đan Long dịch. - H. : Hồng Đức,
2018. - 319tr. : minh họa ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách Tự thiết kế phong thủy vượng khí đưa ra nhiều vấn đề giúp gia chủ nghiên
cứu, áp dụng đối với không gian sống của riêng mình. Từ những vấn đề lớn như hướng nhà, môi trường
xung quanh đến việc bài trí, sắp đặt những chi tiết nhỏ trong nhà đều có ảnh hưởng nhất định tới cuộc
sống gia đình
Ký hiệu môn loại: 133.3337/T550T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010459
Kho Mượn: MV.059243-59244
Kho lưu động: LD.024727-24728
11/. LÝ CƯ MINH. Tự xem tướng mặt / Lý Cư Minh ; Đan Long dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 291tr. :
minh họa ; 24cm
Tóm tắt: Sách đi sâu trình bày phương pháp xem tướng mặt của người phương Đông thời cổ đại
nói chung và phương pháp xem tương mặt nói riêng giúp độc giả từng bước tiếp cận thuật xem tướng
Ký hiệu môn loại: 133.3/T550X
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010461
Kho Mượn: MV.059231-59232
Kho lưu động: LD.024729-24730
12/. MÊ LINH. Xem tướng để dùng người / Mê Linh. - H. : Hồng Đức, 2018. - 219tr. : ảnh ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu nguyên lý tướng tâm, nguyên tắc nhận định thanh trọc và mối quan hệ giữa
hình mạo cơ thể với vạn vật tự nhiên. Trình bày những cách thức quan trọng trong xem tướng, cách
xem 12 cung, các bộ vị quan trọng trên mặt và cơ thể, thần thái, hành động.
Ký hiệu môn loại: 138/X202T
Kho Đọc: VN.040048
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Số ĐKCB: Kho Mượn: MV.059296-59297
Kho lưu động: LD.024719-24720
13/. 108 câu chuyện nhỏ đạo lý lớn : Truyện kể / Ngọc Khánh b.s.. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Công ty
Văn hóa Đinh Tị; Thanh niên, 2017. - 212tr. : tranh vẽ ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 158/M458T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017210-17211
14/. NGỌC KHÁNH. 52 câu chuyện hay phát triển trí tuệ / Ngọc Khánh. - H. : Thanh niên, 2017. 263tr. ; 21cm
Tóm tắt: Toàn bộ cuốn sách là 52 câu chuyện kể trong 52 tuần lễ, giúp trẻ mở rộng kiến thức,
gợi sự say mê đọc sách.
Ký hiệu môn loại: 153.9/N114M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017302-17303
15/. NGUYỄN QUỐC KHÁNH. Cách chọn ngày lành theo dân gian / Nguyễn Quốc Khánh (s.t., b.d.) ;
Thích Minh Nghiêm h.đ.. - H. : Hồng Đức, 2017. - 219tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cung cấp những hiểu biết cơ bản về việc chọn ngày tốt trong dân gian; nhận biết các
ngày tốt xấu thông qua nhiều hình thức; ứng dụng việc chọn ngày để tiến hành những công việc trọng
đại như cưới hỏi, xây dựng nhà cửa đến những việc khác nhau như đào ao, sửa giếng, mua vật nuôi...
Hướng dẫn cách hoá giải những điều kiêng kị, hạn chế tối đa những rủi ro ngoài mong muốn.
Ký hiệu môn loại: 133.56/C102C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040047
Kho Mượn: MV.059282-59283
Kho lưu động: LD.024721
16/. NGUYỄN VŨ HẢO. Giáo trình triết học phương Tây hiện đại / B.s.: Nguyễn Vũ Hảo (ch.b.), Đỗ
Minh Hợp. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 415tr. ; 24cm. - (Tủ sách Khoa
học)
Tóm tắt: Trình bày tổng quan về đối tượng, đặc điểm, phương pháp tiếp cận của triết học
phương Tây hiện đại. Triết học hiện tượng luận của E. Husserl, tư tưởng chủ nghĩa hiện sinh; tư tưởng
triết học trong phân tâm học của Sigmund Freud; chủ nghĩa thực dụng; chủ nghĩa thực chứng mới và
hậu thực chứng; triết học theo trường phái Frankfurt và các trào lưu triết học tôn giáo phương Tây hiện
đại. Ký hiệu môn loại: 190.711/GI-108T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010462
17/. OAKLEY, BARBARA. Tư duy thông minh thay đổi vận mệnh : Phá vỡ những chướng ngại trên
con đường học tập và khám phá những tiềm năng bên trong con người bạn. / Barbara Oakley ; Huyền
Vũ dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2018. - 438tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Mindshift
Tóm tắt: Qua những câu chuyện truyền cảm hứng giúp bạn học hỏi những kỹ năng cần thiết
nhằm làm mới chính mình, không ngừng nuôi dưỡng tinh thần bản thân, học tập và khám phá tiềm
năng bên trong con người bạn.
Ký hiệu môn loại: 158.1/T550D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040028
Kho Mượn: MV.059239-59240
Kho lưu động: LD.024653-24654
18/. OOPSY. Một phút cho tâm lí, một tí hiểu cuộc đời : Những thủ thuật tâm lí nhỏ soi rõ cuộc đời /
Oopsy. - H. : Công ty Văn hóa và Truyền thông AZ Việt Nam; Thế giới, 2018. - 183tr. : tranh vẽ ; 21cm
Tóm tắt: Chia sẻ cách để mở cửa trái tim người lạ, để hiểu thêm chính mình, làm chủ bản thân,
biến thù thành bạn, biến đối đầu thành đồng thuận, nhằm kiểm soát mọi tình huống và giúp nội tâm
bạn vững mạnh hơn.
Ký hiệu môn loại: 158.1/M458P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040143
Kho Mượn: MV.059512-59513
Kho lưu động: LD.024739-24740
19/. PITSTICK, MARK. Mật mã sự sống : The eleven questions : Everything you ever wanted to know
Trang 68

- Thư mục thông báo sách mới
about life, death, and afterlife / Mark Pitstick ; Hồ Thị Việt Hà biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Công ty
Văn hóa Sáng tạo Trí Việt; Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 199tr. ; 21cm
Tóm tắt: Gồm các câu hỏi thông thường nhất về cuộc sống, cái chết và thế giới bên kia mà rất
nhiều người từ khắp nơi trên thế giới còn băn khoăn, thắc mắc: Tôi là ai? Điều gì sẽ xảy ra sau khi tôi
chết? Liệu có tồn tại thượng đế?...
Tóm tắt: Cuốn sách thu thập các sự kiện lịch sử quan trọng bị che lấp trong suốt các thời
đại ĐKCB:
trước TùyKho
Đường,
bật các mưu lược thần kỳ, tuyệt luân của các bậc quân thần lỗi lạc, luận
Đọc:nêu
VN.040051
Số
về các sở KýKho
hiệuMượn:
môn loại:
133.9/M124M
MV.059286-59287
Kho lưu động: LD.024482-24483
20/. PLATO. Ngày cuối trong đời Socrates / Plato ; Đỗ Khánh Hoan dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 337tr.
; 21cm. - (Tủ sách Kinh điển)
Tên sách tiếng Anh: The last days of Socrates
Tóm tắt: Bao gồm bốn cuộc đối thoại của triết gia Socrates nhằm tự biện giải cho chính mình,
đưa ra những chân lý cũng như những lời phản biện sâu sắc chống lại những kẻ âm mưu đẩy ông vào
khốn cùng khi ông bị bồi thẩm đoàn của hội đồng thành quốc kết tội hủ hóa thanh niên và coi thường
thần linh được kể bởi học trò của ông - triết gia Plato
Ký hiệu môn loại: 183.2/NG112C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040029
Kho Mượn: MV.059229-59230
21/. PLATO. Ngày cuối trong đời Socrates / Plato ; Đỗ Khánh Hoan dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 337tr.
; 21cm. - (Tủ sách Kinh điển)
Tên sách tiếng Anh: The last days of Socrates
Tóm tắt: Bao gồm bốn cuộc đối thoại của triết gia Socrates nhằm tự biện giải cho chính mình,
đưa ra những chân lý cũng như những lời phản biện sâu sắc chống lại những kẻ âm mưu đẩy ông vào
khốn cùng khi ông bị bồi thẩm đoàn của hội đồng thành quốc kết tội hủ hóa thanh niên và coi thường
thần linh được kể bởi học trò của ông - triết gia Plato.
Ký hiệu môn loại: 183.2/NG112C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.024659-24660
22/. Quy tắc ứng xử và nghệ thuật giao tiếp nơi công sở / Vũ Thu Phương tuyển chọn, hệ thống. - H. :
Lao động, 2018. - 383tr. ; 28cm
Phụ lục trong chính văn
Tóm tắt: Trình bày khái niệm, đặc trưng, kỹ năng và những nguyên tắc ứng xử cơ bản của nghệ
thuật giao tiếp; khái quát về văn hoá ứng xử, giao tiếp nơi công sở; các văn bản pháp quy về quy tắc
ứng xử trong các ngành như: công an nhân dân, y tế, du lịch, cơ quan hành chính nhà nước...
Ký hiệu môn loại: 158.26/QU600T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010463
23/. THU HẰNG. Nghệ thuật xin lỗi / Thu Hằng b.s.. - H. : Thanh niên, 2018. - 283tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách thu thập được 100 vấn đề thường gặp nhất trong cuộc sống hàng ngày
Ký hiệu môn loại: 153.6/NGH250T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.024555, LD.024722
24/. THƯỜNG VẠN LÝ. Trí tuệ " Băng Giám " / Thường Vạn lý ; Lê Tiến Thành dịch. - H. : Hồng Đức,
2018. - 301tr. ; 23cm. - (Trí tuệ lãnh đạo)
Tóm tắt: Cuốn sách trình bày quan điểm về việc vận dụng nhân tướng học trong việc dùng
người và bồi dưỡng nhân tài thông qua nội dung các bài văn của tác giả mà mục đích đều hướng đến
việc nhìn vấn đề một cách toàn diện, vĩ mô
Ký hiệu môn loại: 181/TR300T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010235
Kho lưu động: LD.024699
25/. THƯỜNG VẠN LÝ. Trí tuệ " Trường Đoản Kinh " / Thường Vạn lý ; Lê Tiến Thành dịch. - H. :
Hồng Đức, 2018. - 493tr. ; 23cm. - (Trí tuệ lãnh đạo)
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trường và sở đoản của họ. Tác giả còn dung hòa tư tưởng Nho, Đạo, binh pháp, tập trung các mưu lược
của vương bá để hình thành một bộ toàn thư mưu lược văn võ
Ký hiệu môn loại: 181/TR300T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010234
Kho Mượn: MV.059233-59235
Kho lưu động: LD.024698
26/. THƯỜNG VẠN LÝ. Trí tuệ nhân vật chí / Thường Vạn lý ; Lê Tiến Thành dịch. - H. : Hồng Đức,
2018. - 327tr. ; 23cm. - (Trí tuệ lãnh đạo)
Tóm tắt: Cuốn sách nhận biết và phát hiện nhân tài để giao trọng trách cho họ không chỉ là
việc thuộc trách nhiệm của người lãnh đạo mà còn là một yếu tố then chốt quyết định người lãnh đạo
có thành công hay không
Ký hiệu môn loại: 181/TR300T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010236
Kho lưu động: LD.024697
27/. THƯỜNG VẠN LÝ. Trí tuệ quỷ cốc tử / Thường Vạn lý ; Lê Tiến Thành dịch. - H. : Hồng Đức,
2018. - 383tr. ; 23cm. - (Trí tuệ lãnh đạo)
Tóm tắt: Cuốn sách bàn về việc nhập thế thành sự, phân tích chi tiết về mưu lược và các kỹ
năng kiểm soát người khác, giành chiến thắng trong rối ren. Tóm lại, đây là một kim chỉ nam luận về
việc khôn khéo giữ mình, là bí quyết mưu cầu phú quý của người thành công
Ký hiệu môn loại: 181/TR300T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010238
Kho lưu động: LD.024701
28/. THƯỜNG VẠN LÝ. Trí tuệ trong Đức Nhẫn / Thường Vạn lý ; Lê Tiến Thành dịch. - H. : Hồng
Đức, 2018. - 391tr. ; 23cm. - (Trí tuệ lãnh đạo)
Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp những câu chuyện về đạo '' Nhẫn '' bao gồm hàng trăm đạo lý của
chữ nhẫn trong hầu hết các phương diện và lĩnh vực của cuộc sống, mang ý nghĩa muôn màu của bộ
mặt dân sinh
Ký hiệu môn loại: 181/TR300T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010239
Kho lưu động: LD.024702
29/. THƯỜNG VẠN LÝ. Trí tuệ về đạo làm quan / Thường Vạn Lý ; Lê Tiến Thành dịch. - H. : Hồng
Đức, 2018. - 359tr. ; 23cm. - (Trí tuệ lãnh đạo)
Tóm tắt: Cuốn sách nhấn mạnh rằng việc dạy người làm quan xử sự vuông tròn không có nghĩa
là xu nịnh, bị động, mà là biết lợi hại, biết tiến thoái, linh động và uyển chuyển để khi cần cương nhu
đúng lúc nhằm đạt mục đích cuối cùng là giải quyết công việc tốt đẹp, mang lại lợi ích cho dân chúng
Ký hiệu môn loại: 181/TR300T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010237
Kho Mượn: MV.059236-59238
Kho lưu động: LD.024700
30/. TRẦN HUYỀN TRANG. Ẩn số Celtic - Cung hoàng đạo của người Celt cổ đại / Trần Huyền
Trang. - H. : Kim Đồng, 2018. - 120tr. ; 18cm
Tóm tắt: Cuốn sách đưa bạn ngược dòng thời gian để khám phá những bí mật thú vị về thế giới
Chiêm tinh học cổ đại.
Ký hiệu môn loại: 133.52/Â121S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040050
Kho Mượn: MV.059292-59293
Kho lưu động: LD.024765-24766
31/. TRẦN HUYỀN TRANG. Maya thần bí - Cung hoàng đạo của người Maya cổ đại / Trần Huyền
Trang ; Minh họa: Hoàng Trung. - H. : Kim Đồng, 2018. - 111tr. ; 18cm
Phụ lục: tr. 108-111
Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử chiêm tinh và nguồn gốc các hệ chiêm tinh cổ đại. Trình bày lịch
sử và hình thành chiêm tinh Maya, các cung hoàng đạo của người Maya.
Ký hiệu môn loại: 133.52/M112A
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Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040045
Kho Mượn: MV.059288-59289
Kho lưu động: LD.024581-24582
32/. TRẦN HUYỀN TRANG. Mật mã Ai Cập - Cung hoàng đạo của người Ai Cập cổ đại / Trần Huyền
Trang ; Minh họa: Hoàng Trung. - H. : Kim Đồng, 2019. - 91tr. : hình vẽ ; 18cm
Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử chiêm tinh và nguồn gốc các hệ chiêm tinh cổ đại. Trình bày lịch
sử và hình thành chiêm tinh Ai Cập, các cung hoàng đạo của người Ai Cập.
Ký hiệu môn loại: 133.52/M124M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040044
Kho Mượn: MV.059290-59291
Kho lưu động: LD.024579-24580
33/. 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
Kho lưu động: LD.024595-24596
34/. VƯƠNG ĐẠI QUÂN. Khôn ngoan trong đối nhân xử thế / Vương Đại Quân; Thành Khang, Ngọc
San dịch. - Tp. Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2018. - 199tr. ; 21cm. - (Tủ sách tu dưỡng cá nhân)
Tóm tắt: Những lời khuyên thiết thực cùng các mẩu chuyện thú vị sẽ giúp bạn từng bước trở
nên sáng suốt trong mọi tình huống để xử thế khôn ngoan hơn và đạt được những gì mình muốn
Ký hiệu môn loại: 153.6/KH454N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040154
Kho Mượn: MV.059720-59721
Kho lưu động: LD.024523-24524
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