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- Thư mục thông báo sách mới
VĂN HỌC

1/. VI QUỐC HIỆP. Nổi sóng : Thơ / Vi Quốc Hiệp. - H.: Nxb.Hội Nhà văn. - 18cm
T.1. - 2014. - 229tr.: minh họa
Ký hiệu môn loại: DC870/N452S
Số ĐKCB: Kho Địa Chí: DC.000837
Kho Đọc: VN.040860
Kho Mượn: MV.061031
2/. VI QUỐC HIỆP. T.2. - 2015. - 181tr.: minh họa
Ký hiệu môn loại: DC870/N452S
Số ĐKCB: Kho Địa Chí: DC.000838
Kho Đọc: VN.040859
Kho Mượn: MV.061032
TÔN GIÁO
1/. Chính sách đối với phật giáo Nam tông Khmer và đồng bào Khmer vùng Tây Nam Bộ / Lê Quốc Lý
(ch.b.), Nguyễn Hùng Hậu, Hoàng Minh Đô.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 556tr. : hình vẽ, bảng ;
24cm
ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thư mục: tr. 539-553
Tóm tắt: Trình bày tổng thể về chính sách đối với Phật giáo Nam tông Khmer vùng Tây Nam
Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Phân tích thực trạng thực thi chính sách, đánh giá chính
sách và giải pháp hoàn thiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội đối với đồng bào Khmer vùng
Tây Nam Bộ
Ký hiệu môn loại: 294.30899593205978/CH312S
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.001692
KHXH, XÃ HỘI HỌC, NHÂN LOẠI HỌC VÀ DÂN TỘC HỌC
1/. 70 năm thi đua yêu nước 1948 - 2018. - H. : Thông tấn, 2018. - 251tr. ; 25cm
ĐTTS ghi: Thông tấn xã Việt Nam - Ban thi đua khen thưởng Trung ương
Tóm tắt: Quyển sách tập hợp khoảng 300 bức ảnh cùng các tư liệu, bài viết mang tính tổng kết
những bài học kinh nghiệm qua các phong trào thi đua yêu nước từ Đại hội Thi đua toàn quốc lần I
(5/1952) đến Đại hội Thi đua Toàn quốc lần IX (12/2015)
Ký hiệu môn loại: 302.09597/B112M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010793
Kho Mượn: MV.060784-60785
2/. ĐẠM PHƯƠNG. Đạm Phương nữ sử : Vấn đề phụ nữ ở nước ta / Đoàn Ánh Dương giới thiệu, tuyển
chọn. - H. : Phụ nữ, 2018. - 678tr. ; 24cm. - (Phụ nữ tùng thư)
Tóm tắt: Trình bày quan điểm về vấn đề phụ nữ: Vấn đề nữ học, trình độ, nghề nghiệp, nấu ăn,
nuôi dạy con cái, quán xuyến gia đình, bổn phận con gái... đến những việc ngoài xã hội, đối nhân xử
thế, lập nghiệp lập thân...
Ký hiệu môn loại: 305.4209597/Đ104P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010806
Kho Mượn: MV.060859-60860
Kho lưu động: LD.025678-25679
3/. Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2016 / Bích Ngọc, Anh Đạt, Thu Hương.... - H. : Thanh niên,
2018. - 158tr. : ảnh ; 19cm
Tóm tắt: Giới thiệu 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2016 đã nhận được giải thưởng
cao quý của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh như: Đinh Thị Hương Thảo, Trần
Xuân Bách, Đào Xuân Hoàng, Tạ Đình Huy...
Ký hiệu môn loại: 302.09597/G561M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040762
Kho Mượn: MV.060736-60737
Kho lưu động: LD.025686-25687
4/. HÀ BỈNH MẠNH. Những điểm nóng lý luận tại Trung Quốc / Hà Bỉnh Mạnh ch.b. ; Lê Văn Toan
Trang 1
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dịch. - H. : Chính trị quốc gia, 2017. - 291tr. ; 21cm
Tóm tắt: Làm nổi bật những vấn đề nóng đang diễn ra trong đời sống tư tưởng lý luận, kinh tế,
xã hội, chính trị Trung Quốc: Quan điểm và ý kiến của giới lý luận tư tưởng Trung Quốc hiện nay đối với
nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác; tranh luận lý luận về quan hệ giữa chủ nghĩa Mác với "chủ nghĩa
Mác phương Tây"; những cách nhìn khác nhau về cơ cấu giai cấp, giai tầng xã hội Trung Quốc đương
đại...
Ký hiệu môn loại: 300.951/NH556Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040795
5/. HOÀNG THANH DUNG. Tình cảm của Bác Hồ với giai cấp công nhân và người lao động / Hoàng
Thanh Dung b.s., tập hợp. - H. : Lao động, 2018. - 359tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp một số bài nói, bài viết cảm động thể hiện tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của
Bác Hồ với giai cấp công nhân, người lao động cùng những kỷ niệm sâu sắc về Bác
Ký hiệu môn loại: 305.56209597/T312C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040790
Kho Mượn: MV.060840-60841
Kho lưu động: LD.025735-25736
6/. Nguồn nhân lực nữ trí thức Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá / B.s.:
Nguyễn Thị Việt Thanh (ch.b.), Đặng Thị Vân Chi, Trần Thị Minh Đức.... - H. : Đại học Quốc gia Hà
Nội, 2017. - 559tr. : bảng, biểu đồ ; 24cm
Thư mục: 474-496. - Phụ lục: 497-559
Tóm tắt: Trình bày khái niệm, cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu nguồn nhân lực nữ trí
thức Việt Nam; khái quát về nữ trí thức Việt Nam từ quá khứ và hiện tại, nữ trí thức với các hoạt động
nghề nghiệp, công tác quản lý, lãnh đạo, với gia đình, hệ giá trị và vấn đề bình đẳng giới; phát huy
nguồn nhân lực nữ trí thức Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập
Ký hiệu môn loại: 305.55208209597/NG517N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010785
Kho Mượn: MV.060722
7/. NGUYỄN LONG HẢI. Chính sách phát triển thanh niên - Vấn đề lý luận và thực tiễn / Nguyễn
Long Hải ch.b.. - H. : 266tr., 2018. - 266tr. : hình vẽ, bảng ; 19cm
Phụ lục: tr. 160-260. - Thư mục: tr. 261-263
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về chính sách phát triển thanh niên. Đánh giá thực
trạng chính sách phát triển thanh niên ở Việt Nam. Đề xuất giải pháp tiếp tục xây dựng hệ thống chính
sách phát triển thanh niên ở nước ta
Ký hiệu môn loại: 305.235509597/CH312S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040761
Kho Mượn: MV.060734-60735
Kho lưu động: LD.025689-25690
8/. NGUYỄN THẾ KỶ. Lý luận văn hóa, văn nghệ Việt Nam - nền tảng và phát triển / Nguyễn Thế Kỷ.
- H. : Chỉnh trí Quốc gia, 2017. - 400tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách cho độc giả cái nhìn hệ thống về đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng;
cung cấp cho người đọc hiện trạng và những vấn đề bức thiết, cũng như chỉ ra những khiếm khuyết,
biểu hiện lệch lạc trong báo chí, văn hóa văn nghệ.
Ký hiệu môn loại: 306.09597/L600L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010820
Kho Mượn: MV.060893
9/. Những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
2016. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 296tr. ; 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 2016 trên các lĩnh vực: Xây dựng và
phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh...
Ký hiệu môn loại: 302.09597/NH556T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010766
Trang 2

- Thư mục thông báo sách mới
Kho Mượn: MV.060806
10/. 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 Đọc: VV.010817
Kho lưu động: LD.024703-24704
11/. Phát triển bền vững đô thị và khả năng thích ứng với nước biển dâng của hệ thống đô thị Việt
Nam : Qua nghiên cứu điểm 3 thành phố Long Xuyên, Cần Thơ và Cà Mau : Sách chuyên khảo / Đào
Hoàng Tuấn, Trần Thị Tuyết (ch.b.), Nguyễn Thị Bích Nguyệt.... - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 287tr. ;
24cm
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lụt và nước biển dâng. Ảnh hưởng nước biển dâng đến hệ thống đô thị Việt Nam. Dự báo ảnh hưởng,
quan điểm và giải pháp của nước biển dâng và khả năng thích ứng của các thành phố Cần Thơ, Cà
Mau và Long Xuyên ở Đồng bằng Sông Cửu Long
Ký hiệu môn loại: 307.14160959759/PH110T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010765
Kho Mượn: MV.060867-60868
Kho lưu động: LD.025746
12/. Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trên lĩnh vực văn hoá / Mạch Quang Thắng, Geetesh Sharma, Phạm
Hồng Chương... ; Lê Văn Toan (ch.b.). - H. : Thông tin và Truyền thông, 2017. - 346tr. ; 24cm. - (Tủ
sách Người đưa tin Ấn Độ)
Tên sách tiếng Anh: Vietnam India cultural relations
Tóm tắt: Gồm các bài viết về quan hệ Việt Nam và Ân Độ trên lĩnh vực văn hoá: Hồ Chí Minh người đặt nền móng xây đắp tình hữu nghị, điểm tương đồng trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân
tộc, văn hoá Ấn Độ và văn hoá Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 306.09597/QU105H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010779
Kho Mượn: MV.060888
13/. STIGLITZ, JOSEPH E.. Xây dựng xã hội học tập : Cách tiếp cận mới cho tăng trưởng, phát triển
và tiến bộ xã hội : Sách tham khảo / Joseph E. Stiglitz, Bruce C. Greenwald ; Biên dịch, h.đ.: Đỗ Đức
Thọ.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 555tr. : bảng ; 24cm
Tên sách tiếng Anh: Creating a learning society: A new approach to growth, development, and
social progress, Thư mục: tr. 576-643
Tóm tắt: Tầm quan trọng của việc học tập, các doanh nghiệp học tập và phát minh, cấu trúc thị
trường tác động đến khả năng học tập và sáng tạo của doanh nghiệp. Các giải pháp cho một xã hội
học tập, chính sách xây dựng thành công một xã hội học tập ở nhiều lĩnh vực từ chính sách phát triển
ngành, tài chính, chính sách vĩ mô, quyền sở hữu trí tuệ và chuyển đổi xã hội
Ký hiệu môn loại: 306.43/X126D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010799
14/. Sức sống của Cách mạng tháng Mười Nga trong thời đại ngày nay. - H.: Quân đội nhân dân. 21cm
T.2 : Vấn đề giải phóng giai cấp, dân tộc và con người. - 2017. - 246tr.
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về giải phóng giai cấp, dân tộc và con người từ thực
tiễn Cách mạng tháng Mười Nga; thực tiễn giải phóng gia cấp, dân tộc và con người từ sau Cách mạng
tháng Mười Nga; sự tác động của thế giới đương đại và định hướng vận dụng giá trị Cách mạng tháng
mười Nga đối với giải quyết vấn đề giai cấp, dân tộc và con người hiện nay
Ký hiệu môn loại: 305/S552S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040748
Kho Mượn: MV.060761-60762
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Kho lưu động: LD.025646-25647
15/. Niên giám khoa học năm 2017. - H.: Chính trị Quốc gia. - 24cm
T.3 : Những vấn đề về văn hoá, xã hội và con người. - 2019. - 298tr.: hình vẽ, bảng
Tóm tắt: Gồm các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề mang tính lý luận chính trị về các vấn đề
văn hoá - xã hội và con người như: vị trí, vai trò của văn hoá trong thắng lợi của Cách mạng Tháng
Tám; biến đổi quan hệ dân tộc ở Việt Nam thời kỳ đổi mới và định hướng hoàn thiện chính sách dân tộc
hiện nay; đối thoại liên niềm tin tôn giáo và trách nhiệm xã hội ở Việt Nam hiện nay...
Ký hiệu môn loại: 300.959705/N305G
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.001701
16/. Các dân tộc ở Việt Nam. - H.: Sự thật Chính trị Quốc gia. - 24cm
T.4, Q.2 : Nhóm ngôn ngữ Hán và Mã Lai - Đa Đảo. - 2018. - 964tr., 16tr. ảnh: minh hoạ
Tóm tắt: Phân tích các hoạt động kinh tế, đời sống xã hội, đời sống văn hoá và những biến đổi
trong thời đại mới của các dân tộc: Hoa, Ngái, Sán Dìu, Gia Rai, Ê Đê, Chăm...
Ký hiệu môn loại: 305.895922/C101D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010812
Kho Mượn: MV.061076
17/. TRẦN HỮU SƠN. Ứng xử với môi trường tự nhiên của người Dao vùng Tây Bắc / Trần Hữu Sơn. H. : Văn hoá dân tộc, 2018. - 538tr. ; 24cm
Thư mục: tr. 528-534
Tóm tắt: Tổng quan nghiên cứu về người Dao và ứng xử với môi trường tự nhiên của người Dao
ở Việt Nam và vùng Tây Bắc. Môi trường tự nhiên và địa bàn cư trú của người Dao vùng Tây Bắc. Ứng
xử với môi trường tự nhiên của người Dao vùng Tây Bắc phản ánh qua các hoạt động sinh kế truyền
thống; cách ăn, mặc; lập làng, dựng nhà ở, giữ "thiêng", giữ nguồn nước; tín ngưỡng, tôn giáo và những
biến đổi trong ứng xử với môi trường tự nhiên của người Dao vùng Tây Bắc cùng định hướng phát triển
bền vững
Ký hiệu môn loại: 305.89597805971/Ư556X
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010866
18/. Vai trò của các tổ chức xã hội trong nền kinh tế thị trường hiện đại : Sách tham khảo / Phạm Minh
Đức (ch.b.), Nguyễn Tài Đông, Phạm Bích San.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 272tr. : bảng, sơ đồ ;
24cm
Tóm tắt: Gồm nhiều bài phân tích, bàn luận về vai trò của các tổ chức xã hội trong nền kinh tế
thị trường hiện đại, hướng tới tìm kiếm những kinh nghiệm và học hỏi kiến thức bổ ích về tác động của
nhóm xã hội này đối với sự phát triển nền kinh tế thị trường hiện nay ở Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 303.4409597/V103T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010768
19/. Văn hoá giao thông / Hoàng Chương (ch.b.), Vũ Khiêu, Vũ Oanh.... - H. : Thông tin và Truyền
thông, 2018. - 299tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và Phát huy văn hoá dân tộc Việt Nam
Tóm tắt: Gồm các bài viết tiếp cận chủ đề văn hoá giao thông từ nhiều góc độ khác nhau nhằm
đem lại cách nhìn nhiều chiều, đa dạng. Qua đó tìm ra những giải pháp hữu hiệu mang tính thực tiễn
cao và đi vào cuộc sống. Giới thiệu một số tác phẩm nghệ thuật về đề tài văn hoá giao thông
Ký hiệu môn loại: 306.4/V115H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040768
20/. Việt Nam. Một lịch sử chuyển giao văn hoá / Nadine André Pallois, Julie Assier, Hoài Hương
Aubert Nguyễn... ; Ch.b.: Hoai Huong Aubert Nguyen, Michel Espangne ; Dịch: Phạm Văn Quang.... H. : Đại học Sư phạm, 2018. - 400tr. ; 24cm
Tên sách tiếng Pháp: Le VietNam. Une histoire de transferts culturels
Tóm tắt: Gồm 21 bài tham luận được chọn lọc từ các tham luận tại Hội thảo Chuyển giao văn
hoá Pháp – Việt: Viễn cảnh lí thuyết và lịch sử, lịch sử tư tưởng, xây dựng tri thức, văn học nghệ thuật,
các tủ sách Việt Nam ở Thư viện Quốc gia Pháp
Ký hiệu môn loại: 303.482/V308N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010650, VV.010859
Trang 4

- Thư mục thông báo sách mới
21/. WEBER, FLORENCE. Lược sử nhân học / Florence Weber ; Phạm Anh Tuấn dịch. - H. : Đại học
Sư phạm; Laboratoire d'excellence TransfertS, 2018. - 343tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24cm
Tên sách tiếng Pháp: Brève histoire de l'anthropologie, Phụ lục: tr. 303-314. - Thư mục: tr. 315334
Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Thư mục: tr. 271-285. Phụ
Tóm tắt: Trình bày lược sử của nhân học xã hội: Trước khi có bá quyền Châu Âu, phát
hiện ra Châu Mĩ, ý chí hiểu biết, liệu có thể có một môn nhân học của Châu Âu, từ hộp sọ tới văn hoá,
thời đại hoàng kim của nhân học xã hội, các nhà bác học trong sự giằng xé nội tâm, khủng hoảng và
đổi mới.
Kết luận
việc phân tích những triển vọng lí thuyết mới mẻ và bốn nguyên tắc của nhân
Ký hiệu
môn bằng
loại: 301/L557S
học xã
Sốhội
ĐKCB: Kho Đọc: VV.010353, VV.010791
NGÔN NGỮ
1/. PHẠM TÚ CHÂU. Tự sự dưới đôi dòng : Tuyển tập tác phẩm Phạm Tú Châu / Phạm Tú Châu ; Vũ
Dương Thuý Ngà s.t.., b.s.. - H. : Văn học, 2018. - 557tr. ; 24cm
Tóm tắt: Khái quát về tiểu sử và sự nghiệp của nhà văn, nhà nghiên cứu văn học, dịch giả
Phạm Tú Châu. Giới thiệu các bài nghiên cứu, các tác phẩm dịch, sáng tác và một số bài viết, suy nghĩ
về Phạm Tú Châu
Ký hiệu môn loại: 418.04/T550S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010827
2/. TẠ VĂN THÔNG. Ngôn ngữ các dân tôc ở Việt Nam / Tạ Văn Thông, Tạ Quang Tùng. - Thái
Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2017. - 726tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu những bài viết nghiên cứu về ngôn ngữ theo các chủ đề ngữ âm - tiếng địa
phương - chữ viết, lịch sử - so sánh, ngữ pháp và ngôn ngữ - xã hội
Ký hiệu môn loại: 495.9227/T310H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040800
Kho Mượn: MV.060896-60897
Kho lưu động: LD.025763-25764
KHOA HỌC VỀ SỰ SỐNG, SINH VẬT HỌC
1/. LÊ BÁ DŨNG. Các nguyên lý sinh thái học / Lê Bá Dũng, Lê Thị Anh Tú. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 219tr. : minh hoạ ; 21cm
Thư mục: tr. 216-219
Tóm tắt: Trình bày các quy luật sinh thái học cơ bản; sinh vật môi trường và sự thích nghi của
sinh vật với môi trường; đại cương về quần thể; quần xã và tính chất của quần xã, hệ sinh thái
Ký hiệu môn loại: 577.0711/C101N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040803
Kho Mượn: MV.060902-60903
Kho lưu động: LD.025766, LD.025773
2/. LÊ BÁ DŨNG. Sinh thái học / Lê Bá Dũng, Lê Thị Anh Tú. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia
Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 299tr. : minh hoạ ; 21cm
Thư mục: tr. 294-299
Tóm tắt: Trình bày khoa học sinh thái và các quy luật sinh thái cơ bản, nhân tố sinh thái: ảnh
sáng, nhiệt độ, nước, đất, không khí, cháy, trọng lực, sinh vật và con người; quần thể, quần xã, hệ sinh
thái và sự thích nghi của sinh vật với môi trường
Ký hiệu môn loại: 577.0711/S312T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040802
Kho Mượn: MV.060900-60901
Kho lưu động: LD.025767-25768
KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT
1/. NGUYỄN NHƯ TRUNG. Dị thường trường thế và cấu trúc sâu vỏ trái đất khu vực biển Đông /
Nguyễn Như Trung. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2017. - 329tr. : minh hoạ ; 27cm. - (Bộ
sách chuyên khảo về biển, đảo Việt Nam)
Trang 5

- Thư mục thông báo sách mới
lục: tr. 287-329

Tóm tắt: Nghiên cứu cấu trúc kiến tạo khu vực Biển Đông; cơ sở phương pháp nghiên cứu cấu
trúc sâu vỏ trái đất; đặc điểm trường dị thường trọng lực và dị thường từ; cấu trúc mặt Moho, hệ số tách
giãn và trạng thái cân bằng đẳng tĩnh vỏ trái đất; hệ thống đứt gãy kiến tạo khu vực Biển Đông; đặc
điểm cấu trúc vỏ trái đất và mối liên quan đến tiềm năng khoáng sản năng lượng
Ký hiệu môn loại: 551.4680916472/D300T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010828
Kho Mượn: MV.060898-60899
Kho lưu động: LD.025771-25772
THỰC VẬT
1/. LÊ BÁ DŨNG. Sinh thái thực vật / Lê Bá Dũng, Lê Thị Anh Tú. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc
gia Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 232tr. : minh hoạ ; 21cm
Thư mục: tr. 231-232
Tóm tắt: Trình bày các phương thức tồn tại của thực vật trong môi trường sinh thái tự nhiên.
Các quy luật cơ bản về tác động qua lại giữa thực vật với môi trường sống của chúng. Ảnh hưởng của
các nhân tố sinh thái môi trường như ánh sáng, nhiệt độ, nước... đến thực vật và sự thích nghi của
chúng với sự thay đổi của các nhân tố sinh thái
Ký hiệu môn loại: 581.7/S312T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040801
Kho Mượn: MV.060904-60905
Kho lưu động: LD.025769-25770
KỸ THUẬT
1/. Giải pháp cấu tạo kháng chấn cho công trình xây dựng dân dụng / Nguyễn Võ Thông (ch.b.), Trần
Hùng, Đỗ Văn Mạnh, Đỗ Tiến Thịnh. - H. : Xây dựng, 2018. - 190tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm
Thư mục: tr. 181-183
Tóm tắt: Giới thiệu những quy định chung về cấu tạo kháng chấn; các giải pháp cấu tạo kháng
chấn cho các công trình nhà ở, nhà công cộng thấp tầng có kết cấu bê tông, bê tông cốt thép, kết cấu
gạch đá và cấu tạo kháng chấn khi sửa chữa, phục hồi, gia cường kết cấu
Ký hiệu môn loại: 624.1762/GI-103P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040823
Kho Mượn: MV.060921-60922
Kho lưu động: LD.025780-25781
2/. NGUYỄN PHƯƠNG. Tính toán và thiết kế máy công cụ vạn năng và máy tiện tự động / Nguyễn
Phương. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2018. - 450tr. : minh hoạ ; 27cm
Thư mục: tr. 449-450
Tóm tắt: Trang bị kiến thức về thiết kế máy cắt kim loại nói chung, máy tiện tự động và máy
công cụ vạn năng nói riêng: Đại cương và những nguyên tắc cơ bản về tính toán và thiết kế máy cắt
kim loại; tính toán và thiết kế hộp tốc độ, hộp chạy dao và hệ thống điều khiển...
Ký hiệu môn loại: 621.902/T312T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010829
Kho Mượn: MV.060935-60936
Kho lưu động: LD.025792-25793
3/. Sổ tay xây dựng và bảo dưỡng đường giao thông nông thôn. - H.: Giao thông Vận tải. - 27cm
T.1. - 2018. - 224tr.
Tóm tắt: Hướng dẫn các tiêu chuẩn kĩ thuật, các quy định mới về cơ chế, chính sách có liên
quan đến công tác thiết kế, thi công xây dựng, quản lý và bảo trì đường giao thông nông thôn
Ký hiệu môn loại: 625.709597091734/S450T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010831
Kho Mượn: MV.060915-60916
Kho lưu động: LD.025788-25789
4/. TRẦN VĂN MÔ. Quản lý ngập lụt và ô nhiễm môi trường ở Việt Nam / Trần Văn Mô. - H. : Xây
dựng, 2018. - 250tr. : minh họa ; 27cm
Trang 6

- Thư mục thông báo sách mới
Thư mục: tr. 244-246
Tóm tắt: Giới thiệu các phương pháp tiếp cận mới, nhấn mạnh đến giải pháp phi kết cầu và giải
pháp quản lý tổng hợp tài nguyên thiên nhiên lưu vực sông, nhằm kiểm soát quá trình phát triển. Giới
thiệu các kỹ thuật và công nghệ xử lý các chất dinh dưỡng (N,P) có trong nước thải đô thị bao gồm cả
yêu cầu xử lý nước mưa
Ký hiệu môn loại: 628.16068/QU105L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010614, VV.010773
Kho Mượn: MV.060884-60885
Kho lưu động: LD.025755
KỸ THUẬT HOÁ HỌC
1/. Hướng dẫn công nghệ và sử dụng thiết bị sơ chế, bảo quản nhã, vải. - H. : Nông nghiệp, 2017. 126tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Hội cơ khí nông nghiệp Việt Nam
Tóm tắt: Trình bày các nội dung: Máy và thiết bị sản xuất, thu hoạch, bảo quản lúa, ngô, khoai,
sắn. Máy và thiết bị sản xuất, thu hoạch, bảo quản cây có hạt...
Ký hiệu môn loại: 664.8046/H561D
Số ĐKCB: Kho hạn chế: LD.025808
Kho Đọc: VN.040807
Kho Mượn: MV.060927-60928
Kho lưu động: LD.025809
2/. LÊ ĐỨC DŨNG. Công nghệ sinh khối và công nghệ chuyển đổi nhiệt năng thành điện năng / Lê
Đức Dũng. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2018. - 187tr. : minh hoạ ; 27cm
Thư mục: tr. 180-187
Tóm tắt: Cung cấp những hiểu biết chung về sinh khối và các công nghệ chuyển đổi sinh khối
thành nhiên liệu chất lượng cao hơn: Giới thiệu về sinh khối, năng lượng và cơ sở lý thuyết các công
nghệ chuyển đổi sinh khối; trình bày công nghệ và thiết bị chuyển hoá từ nhiệt năng thành điện năng
Ký hiệu môn loại: 662.88/C455N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010830
Kho Mượn: MV.060917-60918
Kho lưu động: LD.025790-25791
3/. NGUYỄN KIM ĐƯỜNG. Sản xuất, chế biến, bảo quản thức ăn chăn nuôi / Nguyễn Kim Đường,
Nguyễn Thị Tiếng. - Vinh : Đại học Vinh, 2018. - 163tr. : ảnh, bảng ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về thức ăn chăn nuôi. Giới thiệu quy trình sản xuất,
chế biến và bảo quản thức ăn chăn nuôi từ cỏ, củ quả, rơm rạ, bột cá, giòi, giun đất và giun quế
Ký hiệu môn loại: 664.66/S105X
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040819
Kho Mượn: MV.060939-60940
Kho lưu động: LD.025784-25785
NHÀ VÀ XÂY DỰNG
1/. NGUYỄN ĐỨC LƯỢNG. Kiểm soát chất lượng không khí bên trong công trình / Nguyễn Đức
Lượng. - H. : Xây dựng, 2018. - 378tr. : minh hoạ ; 21cm
Thư mục: tr. 305-371
Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức cơ bản về các chất ô nhiễm không khí bên trong công trình,
các nguồn phát thải của các chất ô nhiễm; những ảnh hưởng sức khoẻ do phơi nhiễm với các chất ô
nhiễm không khí. Phương pháp khảo sát và đánh giá chất lượng không khí cũng như các giải pháp
kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm không khí bên trong công trình
Ký hiệu môn loại: 696/K304S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040822
Kho Mượn: MV.060943-60944
Kho lưu động: LD.025782-25783
2/. Vật liệu mới trong xây dựng công trình giao thông / Phạm Duy Hữu (ch.b.), Đào Văn Đông, Phạm
Duy Anh.... - H. : Giao thông Vận tải, 2018. - 220tr. : minh hoạ ; 27cm
Trang 7

- Thư mục thông báo sách mới
Thư mục: tr. 215-216
Tóm tắt: Trình bày các kết quả nghiên cứu về vật liệu tiên tiến được ứng dụng trong xây dựng
công trình giao thông, cụ thể các yêu cầu chung đối với bê tông xi măng poóc lăng, cường độ và độ
bền của bê tông, bê tông cường độ cao sớm siêu dẻo, bê tông tự dầm, bê tông asphalt, bê tông polyme
asphalt tăng nhám, bê tông asphalt màu, thép tiên tiến, các vật liệu xây dựng mới từ vật liệu thải...
Ký hiệu môn loại: 691/V124L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010835
Kho Mượn: MV.060856, MV.060858
Kho lưu động: LD.025804-25805
NÔNG NGHIỆP
1/. BÙI THẾ ĐỒI. Kỹ thuật nhân giống một số loại cây thân gỗ thuộc họ Ngọc Lan (magnoliaceae) /
Bùi Thế Đồi (ch.b.), Lê Xuân Trường. - H. : Nông nghiệp, 2018. - 143tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cung cấp cho độc giả những thông tin về đặc điểm nhận biết, kỹ thuật nhân trồng một
số cây thân gỗ thuộ họ Ngọc Lan. Góp phần cung cấp cơ sở khoa học thực tiễn trong việc phát triển
các cây gỗ thuộ họ Ngọc Lan nói riên và cây gỗ bản địa ở Việt Nam nói chung
Ký hiệu môn loại: 635.932253/K600T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040810
Kho Mượn: MV.060955-60956
Kho lưu động: LD.025818-25819
2/. Hướng dẫn công nghệ và sử dụng thiết bị tưới cho rau, hoa. - H. : Nông nghiệp, 2017. - 126tr. ;
21cm
ĐTTS ghi: Hội cơ khí nông nghiệp Việt Nam
Tóm tắt: Trình bày các nội dung: Máy và thiết bị sản xuất, thu hoạch, bảo quản lúa, ngô, khoai,
sắn. Máy và thiết bị sản xuất, thu hoạch, bảo quản cây có hạt...
Ký hiệu môn loại: 631.34/H561D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040806
Kho Mượn: MV.060925-60926
Kho lưu động: LD.025810-25811
3/. LIÊN TRÍ HƯNG. Tạo dáng Bonsai / Liên Trí Hưng ; Hữu Trí dịch. - H. : Văn hóa thông tin, 1999. 110tr. : hình vẽ, ảnh ; 27cm
Tóm tắt: Vài nét về giá trị và tác dụng của cây cảnh đối với đời sống con người. Giới thiệu
những kiến thức cơ bản về nghệ thuật, kỹ thuật và đạo chơi cây thế Việt Nam. Đồng thời nối tiếp truyền
thống, sáng tạo những thế cây mới mang tính nội dung hiện đại
Ký hiệu môn loại: 635.9/T108D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010864
4/. NGUYỄN KIM ĐƯỜNG. Kỹ thuật chăn nuôi trâu bò / Nguyễn Kim Đường, Hoàng Thị Mai. - Vinh :
Đại học Vinh, 2018. - 159tr. : ảnh, bảng ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu một số giống trâu, bò đang nuôi ở Việt Nam. Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng
chuồng, kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt và bò sữa; kỹ thuật chăn nuôi trâu bò cày kéo; cách
phòng và trị bệnh cho trâu bò
Ký hiệu môn loại: 636.2/K600T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040817
Kho Mượn: MV.060941-60942
Kho lưu động: LD.025786-25787
5/. NGUYỄN MINH CẢNH. Quy hoạch rừng : Tài liệu dành cho sinh viên đại học ngành Lâm nghiệp
và ngành Quản lý tài nguyên rừng / Nguyễn Minh Cảnh, Giang Văn Thắng. - H. : Nông nghiệp, 2018. 199tr. ; 27cm
Tóm tắt: Giới thiệu về dụng cụ điều tra, đo cây và cách sử dụng. Đo rừng nhiệt đới nói chung
và ở Việt Nam nói riêng đặc biệt ở khu vực phía nam nơi còn tồn tại diện tích lớn rừng tự nhiên cần
được quản lí, bảo vệ và sử dụng hiểu quả
Ký hiệu môn loại: 634.9/QU600H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010834
Trang 8

- Thư mục thông báo sách mới
Kho Mượn: MV.060913-60914
Kho lưu động: LD.025795
6/. NGUYỄN VĂN VIẾT. Ứng phó với biến đổi khí hậu trong nông nghiệp Việt Nam / Nguyễn Văn
Viết. - H. : Nông nghiệp, 2017. - 1000tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề về biến đổi khí hậu và nông nghiệp. Tác động của biến đổi
khí hậu đến lâm nghiệp và đa dạng sinh sinh học và an ninh lương thực quốc gia
Ký hiệu môn loại: 630.9597/Ư556P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040812
Kho Mượn: MV.060959-60960
Kho lưu động: LD.025814-25815
7/. PHAN THỊ THU HIỀN. Kỹ thuật trồng đậu xanh trên đất cát / Phan Thị Thu Hiền. - Vinh : Đại học
Vinh, 2018. - 123tr. : ảnh, bảng ; 21cm
Thư mục: tr. 115-120
Tóm tắt: Giới thiệu về giá trị và tình hình sản xuất đậu xanh. Đặc điểm thực vật học, quá trình
sinh trưởng và yêu cầu sinh thái của cây đậu xanh. Dinh dưỡng khoáng cho cây đậu xanh. Một số kỹ
thuật trồng cây đậu xanh trên đất cát ven biển
Ký hiệu môn loại: 633.37/K600T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040815
Kho Mượn: MV.060953-60954
Kho lưu động: LD.025778-25779
8/. PHAN THỊ VÂN. Phát triển nuôi hải sản - Thành tựu và thách thức / Phan Thị Vân (ch.b), Nguyễn
Quang Huy. - H. : Nông nghiệp, 2017. - 340tr. ; 27cm
Tóm tắt: Trình bày về công nghệ sản xuất giống và nuôi trồng hải sản; Quản lí môi trường,
bệnh và ứng phó biến đổi khí hậu trong nuôi hải sản; Quy trình công nghệ sản xuất giống và nuôi
thương phẩm
Ký hiệu môn loại: 639.8/PH110T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010836
Kho Mượn: MV.060726-60727
Kho lưu động: LD.025794
9/. Quản lý tổng hợp (IPM) nhện gié hại lúa ở Việt Nam / Nguyễn Văn Đĩnh, Lê Đắc Thủy, Dương Tiến
Viện.... - H. : Nông nghiệp, 2017. - 216tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách gồm năm chương: 1. Giới thiệu chung về nhện gié... 2. Đặc điểm hình thái
và gây hại nêu lên đặc điểm hình thái các pha phát dục của nhện gié...
Ký hiệu môn loại: 633.1897/QU105L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040811
Kho Mượn: MV.060957-60958
Kho lưu động: LD.025816-25817
10/. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn hiệu quả / Nguyễn Văn Viên. - H.: Nông nghiệp. - 21cm
T.3 : Thuốc trừ bệnh hại thực vật, thuốc trừ cỏ dại, thuốc kích thích sinh trưởng thực vật. 2016. - 240tr.
Tóm tắt: Trình bày đặc điểm chung của nhóm thuốc, tên một số hoạt chất và tên thương mại
thuốc.
Ký hiệu môn loại: 632.95/S550D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040805
Kho Mượn: MV.060947-60948
Kho lưu động: LD.025812-25813
11/. TẠ THỊ BÌNH. Kỹ thuật sản xuất giống & nuôi một số đối tượng thuỷ đặc sản / Tạ Thị Bình, Lê
Minh Hải. - Vinh : Nxb. Đại Học Vinh, 2018. - 195tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách gồm 8 chương: 1. Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi ba ba. 2. Kỹ thuật sản
xuất giống và nuôi lươn...
Ký hiệu môn loại: 639.3/K600T
Số ĐKCB: Kho Địa Chí: VN.040816
Kho Mượn: MV.060951-60952
Trang 9
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Kho lưu động: LD.025776-25777
SẢN XUẤT CHUYÊN DỤNG
1/. Hướng dẫn công nghệ và sử dụng thiết bị sơ chế, bảo quản ngô. - H. : Nông nghiệp, 2017. - 126tr.
; 21cm
ĐTTS ghi: Hội cơ khí nông nghiệp Việt Nam
Tóm tắt: Trình bày các nội dung: Máy và thiết bị sản xuất, thu hoạch, bảo quản lúa, ngô, khoai,
sắn. Máy và thiết bị sản xuất, thu hoạch, bảo quản cây có hạt...
Ký hiệu môn loại: 681.763/H561D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040808
Kho Mượn: MV.060728-60729
Kho lưu động: LD.025806-25807
2/. Vai trò của các làng nghề truyền thống vùng nông thôn Đồng bằng sông Hồng trong 30 năm đổi
mới / Lưu Thị Tuyết Vân (ch.b.), Vũ Huy Phúc, Nguyễn Ngọc Mão.... - H. : Hồng Đức, 2018. - 395tr. ;
21cm
Tóm tắt: Khái quát tình hình phát triển, vai trò kinh tế - xã hội của làng nghề truyền thống ở
vùng nông thôn đồng bằng sông Hồng trong 30 năm đổi mới (1986-2016). Nêu lên những hạn chế và
khó khăn trong quá trình phát triển các làng nghề truyền thống cũng như việc hỗ trợ của Nhà nước để
phát triển làng nghề truyền thống
Ký hiệu môn loại: 680.95973/V103T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040809
Kho Mượn: MV.060937-60938
Kho lưu động: LD.025796-25797
Y HỌC
1/. HINOHARA SHIGEAKI. 100 điều kì diệu của cuộc sống : Tự truyện của bác sĩ nổi tiếng Nhật Bản
viết năm 99 tuổi / Hinohara Shigeaki ; Higuchi Hoa biên dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 115tr. ; 19cm. (Tủ sách Chân dung Nhật Bản)
Tóm tắt: Viết về cuộc đời và sự nghiệp của bác sĩ Hinohara Shigeaki - người bác sĩ có tuổi cao
nhất Nhật Bản
Ký hiệu môn loại: 610.92/M458T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040820
Kho Mượn: MV.060919-60920
Kho lưu động: LD.025800-25801
2/. LÊ VĂN THUẦN. Thảo dược và phương thuốc quý / Lê Văn Thuần, Phạm Thiệp, Bùi Xuân
Chương. - H. : Y học, 2018. - 483tr. ; 27cm
Thư mục: tr. 483
Tóm tắt: Giới thiệu những cây thuốc thảo dược: Actisô, anh túc xác, ấu, ba chẽ, ba đậu... và
gần 200 phương thuốc quý sử dụng trong đời sống hàng ngày để phòng, trị bệnh như: bài thuốc an
cung ngưu hoàng hoàn, an thai thang, an thần định trí hoàn...
Ký hiệu môn loại: 615.321/TH108D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010832
Kho Mượn: MV.060933-60934
3/. NGÔ NGỌC KHUYẾN. Dinh dưỡng và sức khoẻ cho mọi người / Ngô Ngọc Khuyến, Nguyễn Văn
Đàn, Vũ Xuân Quang. - H. : Y học, 2018. - 463tr. ; 27cm
Phụ lục: tr. 443-462. - Thư mục: tr. 463
Tóm tắt: Giới thiệu trên 250 vị thực phẩm với những bài thuốc, những thực phẩm đơn giản,
thông dụng thường ngày, dễ tìm kiếm, dễ chế biến dưới dạng các món ăn ưa dùng như: canh thang,
món ăn xào nấu, cháo thuốc, trà thuốc, rượu thuốc, bánh, mứt, bánh bột thuốc, rượu thuốc, nước ép rau
quả... để có thể chữa được một số chứng bệnh thông thường nhằm bảo vệ sức khoẻ cho mọi người
Ký hiệu môn loại: 613.2/D312D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010833
Kho Mượn: MV.060931-60932
Trang 10
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4/. Phục hồi chức năng một số dạng khuyết tật tại cộng đồng / Cao Minh Châu (ch.b.), Phạm Văn
Minh, Vũ Thị Bích Hạnh.... - H. : Y học, 2018. - 152tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu kiến thức cơ bản về phục hồi chức năng cho người có khó khăn về vận
động; phục hồi chức năng tâm thần; phục hồi chức năng cho người có khó khăn về nghe nói; người bị
bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và các phương pháp điều trị đau bằng vật lí
Ký hiệu môn loại: 617.106/PH506H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040889
Kho Mượn: MV.060908, MV.061075
NGHỆ THUẬT
1/. Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh - Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại / Phan Thư Hiền s.t.,
khảo cứu. - Vinh : Đại học Vinh, 2018. - 558tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu dân ca ví, giặm trong tâm thức người Nghệ Tĩnh. Các danh nhân
Nghệ Tĩnh với dân ca ví giặm. Nhà nho Nghệ Tĩnh với dân ca ví giặm và các tầng lớp bình dân với dân
ca ví giặm nghệ Tĩnh.
Ký hiệu môn loại: 781.6200959742/D121C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040831
Kho Mượn: MV.060970-60971
Kho lưu động: LD.025863-25864
2/. ĐẶNG THỊ PHONG LAN. Chất liệu giấy trong nghệ thuật điêu khắc Việt Nam giai đoạn 2000 2015 / Đặng Thị Phong Lan. - H. : Mỹ thuật, 2018. - 107tr. ; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu cái nhìn tổng quan, các loại chất liệu giấy, những luận giải và cái nhìn đối
sánh chất liệu giấy trong nghệ thuật điêu khắc Việt Nam giai đoạn 2000-2015
Ký hiệu môn loại: 730.9597/CH124L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010837
Kho Mượn: MV.060974
3/. Mỹ thuật hiện đại Hà Tĩnh. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 159tr. : tranh màu ; 30cm
Tóm tắt: Cuốn sách chia làm ba phần: 1. Tác giả giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà
nước ; 2. Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam ; 3. Hội viên địa phương
Ký hiệu môn loại: 709.59743/M600T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010840
4/. NGUYỄN ĐỨC MẬU. Tuyển tập hát nói / Nguyễn Đức Mậu. - Vinh : Đại học Vinh, 2018. - 590tr. ;
24cm
Tóm tắt: Giới thiệu tuyển tập các bài hát nói và thời điểm hình thành cũng như quá trình phát
triển của hát nói
Ký hiệu môn loại: 781.6200959/T527T
Số ĐKCB: Kho Mượn: MV.060981-60982
Kho lưu động: LD.025842-25843
Kho lưu động: VV.010843
5/. PHAN NGỌC KHUÊ. Tranh dân gian Hàng Trống Hà Nội / Phan Ngọc Khuê. - H. : Nxb. Hà Nội,
2016. - 571tr. : ảnh màu ; 24cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm)
Thư mục: tr. 567-569
Tóm tắt: Tìm hiểu sự hình thành, phát triển tranh dân gian Hàng Trống Hà Nội. Nghiên cứu đặc
điểm kĩ thuật, hình thức nghệ thuật, nội dung tranh và giới thiệu các thể loại tranh dân gian Hàng Trống
như: Tranh tôn giáo, tranh chúc tụng, tranh chơi, tranh thế sự, tranh truyện
Ký hiệu môn loại: 741.0959731/TR107D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010842
6/. VI QUỐC HIỆP. Hội họa Vi Quốc Hiệp / Vi Quốc Hiệp. - H. : Mỹ thuật, 2018. - 112tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 750/H452H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010839
Kho Mượn: MV.060857
7/. VÕ THỊ THU THỦY. Thiên nhiên trong kiến trúc nhà ở truyền thống Việt / Võ Thị Thu Thủy, Phạm
Trang 11
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Thủy Tiên. - H. : Xây dựng, 2018. - 252tr. ; 21cm
Thư mục: tr. 132-137
Tóm tắt: Tìm hiểu các đặc trưng trong ứng xử với thiên nhiên qua kiến trúc nhà ở truyền thống,
giải pháp trong ứng xử với thiên nhiên của cư dân ba miền về các phương diện công năng sử dụng, tạo
hình kiến trúc, hiệu quả thẩm mỹ, yếu tố tinh thần, tâm linh... Nhận diện những đặc trưng về khai thác,
ứng phó và thích ứng với thiên nhiên và điều kiện tự nhiên thể hiện trong không gian ở của người Việt
tại ba miền Bắc, Trung, Nam
Ký hiệu môn loại: 728.309597/TH305N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040839
Kho Mượn: MV.060963-60964
Kho lưu động: LD.025865-25866
THỂ THAO, NGHỆ THUẬT VUI CHƠI GIẢI TRÍ VÀ BIỂU DIỄN
1/. ĐÀM LIÊN. Phía sau ánh hào quang / Đàm Liên. - H. : Sân khấu, 2018. - 391tr. ; 21cm
Tóm tắt: Chia sẻ về cuộc đời và sự nghiệp của nghệ sĩ nhân dân Đàm Liên - một nghệ sỹ rất
nổi tiếng trong nghệ thuật Tuồng. Giới thiệu những bài viết của bà và những bài viết của nhiều tác giả
viết về bà
Ký hiệu môn loại: 792.5028092/PH301S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040835
Kho Mượn: MV.060979-60980
Kho lưu động: LD.025838
2/. ĐẶNG BÁ TÀI. Từ thầy tuồng đến đạo diễn tuồng / Đặng Bá Tài. - H. : Sân khấu, 2018. - 431tr. ;
21cm
Thư mục: tr. 415-429
Tóm tắt: Trên cơ sở phân tích sự đóng góp của các thày tuồng trong tiến trình lịch sử phát triển
tuồng cùng nhu cầu đòi hỏi về kỹ năng tác nghiệp của đạo diễn tuồng, tác giả giới thiệu về quá trình
hình thành công việc đạo diễn trong việc dàn dựng một vở tuồng cũng như những yêu cầu đối với nghề
này...
Ký hiệu môn loại: 792.50233092/T550T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040827
Kho Mượn: MV.060961-60962
Kho lưu động: LD.025841
3/. ĐẶNG MINH NGUYỆT. Hoá trang cải lương / Đặng Minh Nguyệt. - H. : Sân khấu, 2018. - 511tr. :
minh hoạ ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu về nghệ thuật hoá trang trong sân khấu cải lương, những nguyên lý cơ bản,
đặc trưng hoá trang của hệ thống nhân vật cải lương trên cơ sở nhân tướng học, sinh lý học, tâm lý học,
nhân chủng học và y học
Ký hiệu môn loại: 792.5027/H401T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040825
Kho Mượn: MV.060989-60990
Kho lưu động: LD.025861
4/. ĐOÀN THỊ TÌNH. Mỹ thuật sân khấu tuồng truyền thống / Đoàn Thị Tình. - H. : Sân khấu, 2018. 319tr. ; 21cm
Phụ lục: tr. 261-310. - Thư mục: tr. 311-315
Tóm tắt: Tóm lược lịch sử hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu tuồng truyền thống
cũng như một số đặc trưng thể loại và các vấn đề về mỹ thuật như cấu trúc sàn diễn, trang trí bài trí,
trang phục, hoá trang, đạo cụ, ánh sáng sân khấu cùng những mối quan hệ giữa các thành tố nghệ
thuật cấu thành và các ý kiến kế thừa, phát huy những yếu tố mỹ thuật sân khấu tuồng truyền thống
Ký hiệu môn loại: 792.5025/M600T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040830
Kho Mượn: MV.060977-60978
Kho lưu động: LD.025840
5/. HÀ ĐÌNH CẨN. Buồn vui đào kép / Hà Đình Cẩn. - H. : Sân khấu, 2018. - 431tr. ; 21cm
Phụ lục: tr. 351-429
Trang 12
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Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện về những người làm nghề liên quan đến nghệ thuật sân
khấu như: Chèo, tuồng, múa rối nhằm cung cấp thêm những kiến thức về sự hình thành và phát triển
cùng với những đặc thù của sân khấu truyền thống Việt Nam
Tóm tắt: Trình bày về lý luận triết văn, lý luận triết sử, lý luận võ học, những con giáp trong
võ Ký
hiệu môn
Kholoại:
Đọc:792.09597/B517V
VN.040838
Số
ĐKCB:
Kho Mượn: MV.060985-60986
Kho lưu động: LD.025844
6/. MỊCH QUANG. Mịch Quang tuyển tập / Mịch Quang. - H. : Sân khấu, 2018. - 1296tr. ; 21cm
Tóm tắt: Gồm 4 công trình nghiên cứu của tác giả đã được tặng Giải thưởng Nhà nước và Giải
thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật: "Đặc trưng nghệ thuật Tuổng", "Âm nhạc và sân khấu kịch
hát dân tộc", "Kinh dịch và Nghệ thuật truyền thống", "Khơi nguồn mỹ học dân tộc"
Ký hiệu môn loại: 792.509597/M302Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040834
Kho Mượn: MV.060987-60988
Kho lưu động: LD.025862
7/. NGHIÊM THANH. Sân khấu - Một góc nhìn : Phê bình, tiểu luận, ghi chép và phỏng vấn / Nghiêm
Thanh. - H. : Sân khấu, 2018. - 455tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp những bài phê bình vở diễn, tiểu luận, ghi chép và phỏng vấn sân khấu của
tác giả như: Thái hậu Dương Vân Nga - tầm nhìn xuyên thế kỷ, chèo nỗi đau tình mẹ, công chúa Lý
Nguyệt Sinh, chuyển động của tuồng và cải lương qua liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc...
Ký hiệu môn loại: 792.09597/S121K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040826
Kho Mượn: MV.060975-60976
Kho lưu động: LD.025860
8/. NGỌC THỤ. Nghĩ và viết / Ngọc Thụ. - H. : Sân khấu, 2018. - 531 ; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp những bài viết của tác giả Ngọc Thụ được đúc kết sao 50 năm theo nghiệp
sân khấu nghiên cứu, phê bình thể hiện quan điểm, suy nghĩ tâm thế của tác giả nghĩ về nghề và trao
đổi về nghề
Ký hiệu môn loại: 792.015/NGH300V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040837
Kho Mượn: MV.060983-60984
Kho lưu động: LD.025845
9/. NGÔ XUÂN VIỆN. Phương pháp dạy bơi và phòng tránh tai nạn đuối nước / Ngô Xuân Viện. - H. :
Thể dục Thể thao, 2018. - 249tr. : minh họa ; 19cm
Tóm tắt: Giới thiệu các phương pháp và các bài tập cơ bản, cần thiết để nâng cao hiệu quả
giảng dạy kỹ thuật các kiểu bơi thể thao, đặc biệt là dạy bơi cho thiếu niên và nhi đồng. Trình bày
những kiến thức và kỹ năng quan trọng, cần thiết trong phòng chống tai nạn đuối nước, phương pháp
cứu đuối và sơ cấp cứu
Ký hiệu môn loại: 797.21071/PH561P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040832
Kho Mượn: MV.060967-60968
Kho lưu động: LD.025856-25857
10/. TRẦN VIỆT NGỮ. Nghìn năm sân khấu Thăng Long / Trần Việt Ngữ. - H. : Nxb. Hà Nội, 2017. 880tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách tóm tắt bối cảnh lịch sử xã hội, văn hóa nghệ thuật Thăng Long-Hà nội.
Tạp kỹ và xiếc trên đất Thăng Long-Hà Nội. Múa rối trên đất Thăng Long...
Ký hiệu môn loại: 792.0959731/NGH311N
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.001714
11/. TRƯƠNG VĂN BẢO. Lý luận võ cổ truyền / Trương Văn Bảo. - H. : Thông tin và Truyền thông,
2018. - 507tr. : minh hoạ ; 24cm
Phụ lục: tr. 444-504. - Thư mục: tr. 505-507
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thuật cổ truyền và những bài thiệu Võ cổ truyền tiêu biểu
Ký hiệu môn loại: 796.81509597/L600L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010841
Kho Mượn: MV.060969
12/. VĂN SỬ. Sân khấu & đời sống / Văn Sử. - H. : Sân khấu, 2018. - 428tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách gồm hai phần: 1. Những vấn đề về quản lý sân khấu đất nước thời kinh tế
thị trường. 2. Chân dung và hoạt động sáng tạo của các tên tuổi nghệ sĩ sân khấu
Ký hiệu môn loại: 792.015/S121K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040836
Kho Mượn: MV.060972-60973
Kho lưu động: LD.025839
13/. VŨ TRỌNG LỢI. Phát triển phong trào thể dục thể thao trong xây dựng nông thôn mới / Vũ Trọng
Lợi. - H. : Thể dục thể thao, 2018. - 251tr. ; 19cm
Tóm tắt: Một số vấn đề chung về công tác thể dục thể thao như quan điểm, đường lối phát
triển, các quy định pháp luật, hệ thống tổ chức và quản lý và chính sách phát triển. Trình bày thực trạng
tổ chức, quản lý và kiểm tra, đánh giá hoạt động thể dục thể thao ở các cơ sở. Giới thiệu một số văn
bản của Đảng và Nhà nước về thể dục thể thao đặc biệt là phát triển thể dục thể thao trong xây dựng
nông thôn mới
Ký hiệu môn loại: 796.4409597091734/PH110T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040833
Kho Mượn: MV.060965-60966
Kho lưu động: LD.025858-25859
VĂN HỌC & TU TỪ HỌC
1/. BÚT NGŨ. Truyện ngắn Bút Ngũ / Bút Ngũ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 334tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/TR527N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040870
Kho Mượn: MV.061015-61016
Kho lưu động: LD.025867-25868
2/. CAO KIM. Cánh chim nhỏ giữa sào huyệt địch : Truyện ký về gương nữ chiến sĩ giao liên mật Sài
Gòn - Gia Định thời kỳ kháng chiến Mỹ, cứu nước / Cao Kim. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. 158tr. ; 20cm
Tóm tắt: Ghi lại những hình ảnh chân thực và hoạt động thầm lặng về nữ chiến sĩ giao liên mật
Sài Gòn Minh Nguyệt biệt danh Sáu Thắm
Ký hiệu môn loại: 895.9228403/C107C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040857
Kho Mượn: MV.061041
3/. DIÊU LAN PHƯƠNG. Trường ca Việt Nam hiện đại: Diễn trình và thi pháp / Diêu Lan Phương. - H.
: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 323tr. : bảng ; 24cm
Thư mục: tr. 261-274. - Phụ lục: tr. 275-316
Tóm tắt: Nghiên cứu từ bình diện lý thuyết thể loại đến tiến trình vận động của trường ca trong
văn học Việt Nam. Những vấn đề cơ bản của thi pháp thể loại như cấu trúc cốt truyện, hình thức tổ
chức văn bản ngôn từ, ngôn ngữ và giọng điệu, hình tượng nhân vật... Quá trình phát triển của trường
ca trong lịch sử văn học nước ta
Ký hiệu môn loại: 895.9221009/TR561C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010847
4/. ĐÀO QUỐC MINH. Tuyển thơ Đào Quốc Minh / Đào Quốc Minh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. 379tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92214/T527T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040846
Kho Mượn: MV.061001-61002
Kho lưu động: LD.025836-25837
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5/. ĐÌNH KÍNH. Người đàn bà nhảy : Tiểu thuyết / Đình Kính. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 410tr. ;
21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/NG558Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040843
Kho Mượn: MV.060997-60998
Kho lưu động: LD.025846-25847
6/. ĐOÀN THỊ ĐIỂM. Một Điểm tinh hoa - Thơ văn Hồng Hà nữ sĩ : Bản dịch chú và phiêm âm đầy đủ
nhất các tác phẩm của Đoàn Thị Điểm / Đoàn Thị Điểm ; Trần Thị Băng Thanh s.t., giới thiệu. - H. :
Phụ nữ, 2018. - 639tr. ; 24cm. - (Phụ nữ tùng thư - Tủ sách Giới & phát triển)
Phụ lục: tr. 397-616. - Thư mục: tr. 631-639
Ký hiệu môn loại: 895.92211/M458Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010850
Kho Mượn: MV.061007-61008
Kho lưu động: LD.025890-25891
7/. ĐỖ TRỌNG KHƠI. Thơ tuyển Đỗ Trọng Khơi / Đỗ Trọng Khơi. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. 379tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92214/TH460T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040854
Kho Mượn: MV.061027-61028
Kho lưu động: LD.025885-25886
8/. Đợi anh về : Tuyển thơ chiến tranh vệ quốc 1941 - 1945 / Yulia Đrunhina, Konxtantin Ximonov, Iuri
Levitanxki... ; Dịch: Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Văn Minh ; Nguyễn Xuân Hoà h.đ.. - H. : Thông tin và
Truyền thông, 2017. - 391tr. ; 21cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Nga
Ký hiệu môn loại: 891.71008/Đ462A
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040868
9/. HÀN THỦY GIANG. Người xung quanh : Tản văn và tiểu luận / Hàn Thủy Giang. - H. : Nxb. Hội
Nhà văn, 2017. - 355tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228408/NG558X
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040866
Kho Mượn: MV.061017-61018
Kho lưu động: LD.025873-25874
10/. HOÀNG QUẢNG UYÊN. Đi tìm nhật ký trong tù / Hoàng Quảng Uyên. - 21cm
T.2 : Những câu chuyện nhỏ. - 2010. - 183tr.
Ký hiệu môn loại: 895.9221/Đ300T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.026162, VN.040849
Kho Mượn: MV.038254-38255
Kho lưu động: LD.010863
11/. HOÀNG QUẢNG UYÊN. Đi tìm nhật ký trong tù / Hoàng Quảng Uyên. - 21cm
T.1 : Số phận và lịch sử. - 2010. - 279tr.
Ký hiệu môn loại: 895.9221/Đ300T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.026161, VN.040848
Kho Mượn: MV.038252-38253, MV.061050
Kho lưu động: LD.010872
12/. HOÀNG QUẢNG UYÊN. Mặt trời Pác Bó : Tiểu thuyết / Hoàng Quảng Uyên. - H. : Nxb. Hội Nhà
văn, 2010. - 455tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/M118T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040850
13/. HOÀNG QUẢNG UYÊN. Trông vời cố quốc : Tiểu thuyết / Hoàng Quảng Uyên. - Thái Nguyên :
Đại học Thái Nguyên, 2017. - 615tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/TR455V
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Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040847
Kho Mượn: MV.061048-61049
14/. HỮU MAI. Hữu Mai Toàn tập / Hữu Mai. - H.: Văn học. - 21cm
T.1. - 2018. - 734tr.
Ký hiệu môn loại: 895.9223/H566M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040792
Kho Mượn: MV.061009-61010
Kho lưu động: LD.025642-25643
15/. LÊ DUNG. Chuyện tình làng lụa / Lê Dung. - H. : Sân khấu, 2018. - 376tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92224/CH527T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040856
Kho Mượn: MV.061042-61043
Kho lưu động: LD.025869
16/. LÊ THANH HUỆ. Điều còn lại / Lê Thanh Huệ. - H. : Thanh niên, 2018. - 199tr. ; 19cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/Đ309C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040858
Kho Mượn: MV.061023-61024
Kho lưu động: LD.025877-25878
17/. Nghiên cứu sáng tác của các nhà văn nữ Việt Nam hiện đại / Trần Thị Việt Trung ch.b., Lưu
Khánh Thơ, Lê Thị Như Nguyệt.... - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2018. - 1248tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223009/NGH305C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040875
Kho Mượn: MV.061039-61040
Kho lưu động: LD.025881-25882
18/. NGUYỄN HÒA BÌNH. Lửa than : Thơ / Nguyễn Hòa Bình. - H. : Hội Nhà văn, 2017. - 127tr. ;
21cmKý hiệu môn loại: 895.92214/L501T
Số ĐKCB: Kho Địa Chí: LD.025872
Kho Đọc: VN.040829
Kho Mượn: MV.061033-61034
Kho lưu động: LD.025871
19/. NGUYỄN MINH TUẤN. Nguyễn Minh Tuấn toàn tập / Nguyễn Minh Tuấn. - H. : Phụ nữ, 2017. 1871tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.922134/NG527M
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.001715
20/. NGUYỄN PHÚC LỘC THÀNH. Tuyển văn Nguyễn Phúc Lộc Thành / Nguyễn Phúc Lộc Thành. H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 519tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/T527V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040853
Kho Mượn: MV.061025-61026
Kho lưu động: LD.025883-25884
21/. NGUYỄN THAM THIỆN KẾ. Đợi chị về tưới rựu bến sông quê : Du ký / Nguyễn Tham Thiện Kế. H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 517tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.922803/Đ462C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040855
Kho Mượn: MV.061029-61030
Kho lưu động: LD.025887-25888
22/. NGUYỄN VINH TÚ. Tuyển văn chọn lọc Nguyễn Vinh Tú / Nguyễn Vinh Tú. - H. : Nxb. Hội Nhà
văn, 2017. - 490tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/T527V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040852
Kho Mượn: MV.061003-61004
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Kho lưu động: LD.025834-25835
23/. Phạm Sư Mạnh - Cuộc đời và thơ văn / Nguyễn Thanh Tùng khảo cứu, giới thiệu. - H. : Đại học
Sư phạm, 2018. - 311tr. : ảnh, bảng ; 21cm
Phụ lục: tr. 193-296. - Thư mục: tr. 297-304
Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp, thơ văn và tư liệu về nhà thơ Phạm Sư Mạnh đời
nhà Trần
Ký hiệu môn loại: 895.92211/PH104S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010846
Kho Mượn: MV.061005-61006
Kho lưu động: LD.025821-25822
24/. PHAN HỮU GIẢN. Đất ngàn hoa : Thơ / Phan Hữu Giản. - H. : Văn học, 2018. - 115tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92214/Đ124N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040842
Kho Mượn: MV.061051-61052
Kho lưu động: LD.025830-25831
25/. PHONG LÊ. 85 chân dung văn hóa văn chương Việt / Phong Lê. - H. : Thông tin và Truyền
thông, 2018. - 797tr. ; 24cm
Tóm tắt: Tập hợp, giới thiệu và nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp của 85 gương mặt tiêu biểu
của văn hoá, văn chương, học thuật Việt Nam như: Chu Văn An, Lê Thánh Tông, Nguyễn Bỉnh Khiêm,
Nguyễn Huy Tự, Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát, Phan Thúc Trực, Nguyễn Trường Tộ...
Ký hiệu môn loại: 895.92209/T104M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010387, VV.010845
26/. PHONG LÊ. Tuyển tập Phong Lê / Tuyển chọn, b.s.: Nguyễn Đức Hạnh, Lê Thị Như Nguyệt,
Phạm Văn Vũ. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2018. - 1187tr. ; 21cm
Phụ lục: tr. 1012-1182
Tóm tắt: Gồm 45 bài tiểu luận của tác giả Phong Lê bao quát và đi sâu nghiên cứu diện mạo
văn học Việt Nam từ nửa sau thế kỷ 19 đến những năm đổi mới và hội nhập quốc tế
Ký hiệu môn loại: 895.92209/T527T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040861
Kho Mượn: MV.061044-61045
Kho lưu động: LD.025826-25827
27/. PHÙ NINH. Đầm mộ : Tiểu thuyết / Phù Ninh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 254tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/Đ120M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040851
Kho Mượn: MV.061021-61022
Kho lưu động: LD.025832-25833
28/. TÔ HOÀI. Chuyện cũ Hà Nội / Tô Hoài. - H. : Kim Đồng, 2010. - 575tr. ; 25cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/CH527C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010863
29/. TÔ THI VÂN. Bóng thời gian : Thơ / Tô Thi Vân. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 119tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.922134/B461T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040865
Kho Mượn: MV.061019-61020
Kho lưu động: LD.025823-25824
30/. TRẦN ĐỨC THÀNH. Kiến trúc sư một đời thơ : Thơ / Trần Đức Thành. - H. : Nxb. Hội Nhà văn,
2018. - 125tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9221/K305T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040863
Kho Mượn: MV.061057-61058
Kho lưu động: LD.025820
31/. TRẦN HÙNG. Tuyển thơ Trần Hùng / Trần Hùng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 203tr. ; 21cm
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Ký hiệu môn loại: 895.922134/T527T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040840
Kho Mượn: MV.060993-60994
Kho lưu động: LD.025850-25851
32/. TRẦN ÍCH NGUYÊN. Thư tịch Trung Quốc và thơ văn đi sứ Trung Hoa thời Nguyễn / Trần Ích
Nguyên ; Nguyễn Phúc An dịch. - H. : Đại học Sư phạm,, 2018. - 307tr. : bảng ; 23cm
Ký hiệu môn loại: 895.92209/TH550T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010849
33/. TRẦN NHƯƠNG. Thơ Trần Nhương chọn lọc / Trần Nhương. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. 367tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.922134/TH460T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040874
Kho Mượn: MV.061055-61056
Kho lưu động: LD.025825
Kho lưu động: VN.040864
34/. TRẦN THĂNG. Lục bát sáu câu : Thơ / Trần Thăng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 94tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.922134/L504B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040845
Kho Mượn: MV.061053-61054
Kho lưu động: LD.025828-25829
35/. Tuyển tập thơ văn Trương Đăng Quế / Hoàng Ngọc Cương b.s., dịch chú. - H. : Đại học Sư phạm,
2018. - 598tr. ; 24cm
Phụ lục: tr. 341-477. - Thư mục: tr. 487-501
Tóm tắt: Giới thiệu vài nét về cuộc đời, sự nghiệp Quận công Trương Đăng Quế và những sáng
tác thơ văn của ông
Ký hiệu môn loại: 895.92212/T527T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010844
Kho Mượn: MV.061037-61038
Kho lưu động: LD.025879-25880
36/. VĂN CHINH. Thần thức dưới rêu phong / Văn Chinh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 343tr. ;
21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/TH121T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040841
Kho Mượn: MV.060995-60996
Kho lưu động: LD.025852-25853
37/. VĂN TRỌNG HÀNG. Khúc ca bi tráng : Kịch sân khấu / Văn Trọng Hàng. - H. : Sân khấu, 2018. 656tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.922234/KH506C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040828
Kho Mượn: MV.061035-61036
Kho lưu động: LD.025870
38/. VÕ BÁ CƯỜNG. Cầu Bo qua phố : Ký / Võ Bá Cường. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 361tr. ;
21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92283403/C125B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040869
Kho Mượn: MV.061013-61014
Kho lưu động: LD.025875-25876
39/. VƯƠNG LAN. Bão biển : Tập kịch / Vương Lan. - H. : Văn học, 2018. - 486tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9222008/B108B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040793
Kho Mượn: MV.061011-61012
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Kho lưu động: LD.025640-25641
40/. VƯƠNG TRỌNG. Truyện Kiều - Nguyễn Du ở trong còn lắm điều hay : Khảo luận, trao đổi /
Vương Trọng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 383tr. ; 21cm
Phụ lục: tr. 371-380
Tóm tắt: Nghiên cứu về tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du. Phân tích từng nhân vật, từng
câu, ý trong tác phẩm và những cảm nhận, đánh giá của tác giả với những câu chữ Truyện Kiều, với lời
thơ của người xưa xen lẫn lời bình giải của người nay
Ký hiệu môn loại: 895.92212/TR527K
Số ĐKCB: Kho Địa Chí: VN.040844
Kho Mượn: MV.060999-61000
Kho lưu động: LD.025848-25849
41/. XUÂN YẾN. Những đặc điểm trong nghệ thuật biên kịch / Xuân Yến. - H. : Sân khấu, 2018. 428tr. ; 21cm
Tóm tắt: Quá trình hình thành, phát triển của kịch bản văn học Tuồng, những đặc điểm trong
cung cách tái hiện cuộc sống qua cốt truyện kịch bản tuồng, những đặc điểm trong xây dựng nhân vật
và tính cách nhân vật...
Ký hiệu môn loại: 895.922009/NH556Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040862
Kho Mượn: MV.061046-61047
Kho lưu động: LD.025889
LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ
1/. AMARTYA SEN. Người Ấn Độ thích tranh luận / Amartya Sen, Trung tâm nghiên cứu Ấn Độ dịch. H. : Thông tin và Truyền thông, 2017. - 405tr. ; 23cm. - (Tủ sách Người đưa tin Ấn Độ)
Tên sách tiếng Anh: The argumentative Indian
Tóm tắt: Tập hợp một số bài tiểu luận về truyền thống tranh luận lâu đời tại Ấn Độ thông qua 3
phần: Tiếng nói và tính không chính thống; văn hoá và truyền thông; nguyên nhân và bản sắc
Ký hiệu môn loại: 954/NG558Â
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010347, VV.010852
Kho Mượn: MV.061059
2/. BẰNG VIỆT. Kẻ sỹ Thăng Long / Bằng Việt. - H. : Nxb. Hà Nội, 2017. - 367tr. ; 24cm. - (Tủ sách
Thăng Long 1000 năm)
Thư mục: tr. 360-365
Tóm tắt: Trình bày khái niệm về sĩ, kẻ sĩ; điều kiện hình thành nền quốc học và "kẻ sĩ Thăng
Long"; luận về kẻ sĩ; tầm vóc "quốc sĩ" và "nguyên khí quốc gia"; các yếu tố địa - chính trị, kinh tế - xã
hội và văn hoá - giáo dục tác động đến sự hình thành "kẻ sĩ" nước ta, đặc biệt ở Thăng Long; 'Kẻ sĩ
Thăng Long" với vấn đề vũ trụ quan, nhân sinh quan; quan điểm về vũ trụ và nhân sinh qua lăng kính
của các vị Trạng nguyên, Tiến sĩ thời xưa ở Thăng Long; "Kẻ sĩ" trong bốn tầng lớp dân cư: sĩ, nông,
công, thương...
Ký hiệu môn loại: 959.731/K200S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010860
3/. Chiến thắng Việt Bắc Thu Đông 70 năm nhìn lại (1947-2017). - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. 448tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách góp phần làm sáng tổ những chủ trương, đường lối của Đảng trong tổ chức
và chỉ đạo chiến đạo, vai trò, những đóng góp quan trọng của các lực lượng... từ đó khẳng định vai trò
và ý nghĩa của chiến dịch đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước ta hiện
nay Ký hiệu môn loại: 959.7041/CH305T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010854
4/. Chủ tịch hồ Chí Minh ngày nay năm xưa. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia,
2017. - 1120tr. ; 24cm. - (Tạp chí xưa và nay)
Tóm tắt: phản ánh phần nào sự liên tưởng theo bước đi của thời gian thể hiện qua mỗi ngày
trong những công việc thường ngày của Bác - một người đã dành trọn đồi mình cho dân tộc Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 959.70420992/CH500T
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Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.001720
5/. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Bước ngoặt quyết định và bài học lịch sử /
Trần Đại Quang, Lê Đức Anh, Ngô Xuân Lịch.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 798tr. ; 30cm
Tóm tắt: Các bài viết phản ánh một cách tương đối toàn diện và có hệ thống quá trình chuẩn bị
và tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, khẳng định chủ trương đúng đắn,
sáng tạo của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như giá trị lịch sử, hiện thực, những bài
học kinh nghiệm quý báu của sự kiện lịch sử trọng đại này.
Ký hiệu môn loại: 959.7043/C514T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010862
Kho Tra Cứu: TC.001722
6/. DEMERY, MONIQUE BRINSON. Madam Nhu Trần Lệ Xuân - Quyền lực bà rồng / Monique
Brinson Demery ; Mai Sơn dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 355tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách viết về Bà Nhu là một phụ nữ xinh đẹp và nguy hiểm, là một nhân vật có
ảnh hưởng trong chiến tranh Việt Nam. Đây là câu chuyện trinh thám mê hoặc và một chân dung
quyến rũ về một phụ nữ phức tạp hơn hình tượng Bà Rồng do truyền thông vẽ ra rất nhiều
Ký hiệu môn loại: 959.7043092/M102A
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010865
7/. ĐÀO PHAN. Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa / Đào Phan. - H. :
Văn học, 2018. - 1055tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 959.704092/H450C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040888
Kho Mượn: MV.060929-60930
Kho lưu động: LD.025638-25639
8/. Địa chí vùng Tây Hồ / B.s.: Nguyễn Vinh Phúc (ch.b.), Đặng Văn Bào, Nguyễn Như Hà.... - H. :
Nxb. Hà Nội, 2017. - 1099tr. : minh hoạ ; 24cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm)
Phụ lục: tr. 1033-1068. - Thư mục: tr. 1069-1078
Tóm tắt: Trình bày khái quát về vùng Tây Hồ như: Điều kiện tự nhiên, cư dân, lịch sử, kinh tế,
văn hoá - nghệ thuật, di tích lịch sử - văn hoá, cách mạng kháng chiến, văn học, các làng cũ ven hồ và
các hồ nổi tiếng (Hồ Tây, hồ Trúc Bạch, Kẻ Bưởi, Sông Thiên Phù)
Ký hiệu môn loại: 959.731/Đ301C
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.001726
9/. ELLSBERG, DANIEL. Hồ sơ mật Lầu Năm Góc và hồi ức về chiến tranh Việt Nam : Sách tham
khảo / Daniel Ellsberg ; Dịch, h.đ.: Minh Thu, Trọng Minh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 687tr. ;
24cm
Tóm tắt: Kể lại quá trình chuyển biến nhận thức và cả hành động ở Daniel Ellsberg - cựu
chuyên viên phân tích từng phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ - về cuộc chiến của nước Mỹ tại Việt Nam
để từ đó đi đến hành động sao chụp và công bố tới công chúng 7000 trang tài liệu tối mật trong Hồ sơ
Lầu Năm Góc về chiến tranh Việt Nam được ông thực hiện vào năm 1971.
Ký hiệu môn loại: 959.7043373/H450S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010455, VV.010856
Kho Mượn: MV.059511
10/. 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 Đọc: VV.010855
Kho Tra Cứu: TC.001691
11/. KIM BYUNG-KOOK. Kỷ nguyên Park Chung Hee và quá trình phát triển thần kỳ của Hàn Quốc :
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Sách tham khảo / Ch.b.: Kim Byung-Kook, Ezra F. Vogel ; Hồ Lê Trung biên dịch ; Lê Mai h.đ.. - H. :
Chính trị Quốc gia, 2017. - XI, 1082tr. ; 24cm
Tên sách tiếng Anh: The Park Chung Hee era: The transformation of south Korea
Tóm tắt: Phân tích cuộc đảo chính năm 1961 và chính quyền quân sự của Park Chung Hee;
những ý tưởng của Park Chung Hee và nền tảng chính trị; sự kiện phát triển kinh tế - xã hội Hàn Quốc;
quan hệ Mỹ - Hàn trong bối cảnh của chiến tranh, chương trình hạt nhân và vấn đề bình thường hoá
quan hệ với Nhật Bản; so sánh Park Chung Hee và những kết quả đạt được trong quá trình lãnh đạo
đất nước Hàn Quốc với ba nhà "kiến tạo" cùng thời Mustafa Kemal Ataturk, Lý Quang Diệu, Đặng Tiểu
Bình...
Ký hiệu môn loại: 951.95043092/K600N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010857
12/. Lê Quang Đạo - Tiểu sử / B.s.: Nguyễn Thị Kim Dung (ch.b.), Trần Minh Trưởng, Lê Thị Hằng.... H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 344tr. ; 21cm
Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách
mạng Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời hoạt động cách mạng và sự nghiệp lãnh đạo của đồng chí Lê
Quang Đạo, từ quê hương, gia đình, tuổi thơ, những hoạt động yêu nước đầu tiên tại quê nhà đến
những trọng trách lãnh đạo lớn lao được Đảng và Nhà nước giao phó
Ký hiệu môn loại: 959.704092/L250Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040878
Kho Mượn: MV.061067
13/. LÊ QUÝ HIỀN. Nghệ thuật sân khấu với hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh / Lê Quý Hiền. - H. :
Sân khấu, 2018. - 351tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp 3 kịch bản sáng tác về hình tượng Bác Hồ: Cờ chuẩn Điện Biên, Bác không
phải là Vua, Bệ phóng, viết về các giai đoạn hoạt động cách mạng khác nhau của Hồ Chủ Tịch
Ký hiệu môn loại: 959.704092/NGH250T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040883
Kho Mượn: MV.061061-61062
Kho lưu động: LD.025892
14/. LÊ VĂN TOAN. Ấn Độ : Đất nước - Xã hội - Văn hóa / Lê Văn Toan, Nguyễn Thị Mai Liên (đồng
chủ biên). - H. : Thông tin và Truyền thông, 2017. - 498tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn đề cập một cách có hệ thống về đất nước, Xã hội và Văn hóa của Ấn Độ qua
các thời kì lịch sử để cung cấp thêm hiểu biết về quốc gia này cho những bạn đọc có ý muốn tìm hiểu
Ký hiệu môn loại: 954/Â121Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010345, VV.010853
15/. Liệt sĩ và các công trình tri ân liệt sĩ tỉnh Thái Bình. - H. : Thanh niên, 2017. - 776tr. ; 27cm
Tóm tắt: Cuốn sách là tư liệu tra cứu thông tin cơ bản về các liệt sĩ và các công trình ghi công
liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Thái Bình, cung cấp địa chỉ cho nhân dân thuận lợi khi đến thắp hương tri ân
anh linh các liệt sĩ.
Ký hiệu môn loại: 959.7040922/L308S
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.001718
16/. 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga và chủ nghĩa xã hội hiện thực (1917 - 2017) giá trị lịch sử
và ý nghĩa thời đại / Võ Văn Thưởng, Nguyễn Xuân Thắng, Vũ Văn Hiền.... - H. : Chính trị Quốc gia,
2018. - 940tr. ; 24cm
ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Ban Tuyên giáo Trung ương...
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết từ Hội thảo cấp Nhà nước về Cách mạng Tháng Mười Nga (19172017) - Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại; Cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa xã hội hiện thực
trên thế giới; Cách mạng Tháng Mười Nga và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay
Ký hiệu môn loại: 947.08/M458T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010635
Kho Tra Cứu: TC.001719
17/. 50 năm cuộc tổng tiến công, nổi dậy Mậu Thân (1968 - 2018) - Tầm vóc và giá trị lịch sử / Lê
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Quốc Lý, Nguyễn Ngọc Hà, Đỗ Văn Phương.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 623tr. ; 24cm
ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Lịch sử Đảng
Tóm tắt: Trình bày những quyết sách của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân uỷ Trung ương,
Trung ương Cục miền Nam... trong lãnh đạo, chỉ đạo cuộc Tổng tiến công và nổi dậy; sự tham gia của
các lực lượng, các binh chủng và quần chúng nhân dân vào cuộc tiến công. Phân tích ý nghĩa lịch sử,
nguyên nhân thắng lợi và kinh nghiệm quý báu của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu thân 1968
Ký hiệu môn loại: 959.7043/N114M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010870
18/. Nguyễn Ái Quốc ở Quảng Châu (1924 - 1927) / B.s.: Song Thành (ch.b.), Phạm Hồng Chương,
Lê Văn Tích.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng
Tóm tắt: Ảnh hưởng của Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga đối với phong trào cách
mạng các nước phương Đông. Giới thiệu những hoạt động phong phú và cống hiến nhiều mặt của Chủ
tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và Trung Quốc những năm 1924-1927
Ký hiệu môn loại: 959.703092/NG527A
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040877
Kho Mượn: MV.061074
19/. NGUYỄN ĐỨC THẮNG. Những di tích thời đại đá ở Thái Nguyên / Nguyễn Đức Thắng. - Thái
Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2017. - 303tr. : minh hoạ ; 21cm
Thư mục: tr. 284-303
Tóm tắt: Sơ lược vùng đất, con người, lịch sử phát hiện và nghiên cứu khảo cổ học thời đại đá ở
Thái Nguyên. Giới thiệu những di tích thời đại đá cũ và đá mới; đặc trưng di tích, di vật, niên đại và các
giai đoạn phát triển thời đại đá ở Thái Nguyên; mối quan hệ của các di tích thời đại đá trong bối cảnh
rộng hơn và đời sống của cư dân Thái nguyên trong thời đại đồ đá
Ký hiệu môn loại: 959.714/NH556D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040881
Kho Mượn: MV.061072-61073
Kho lưu động: LD.025895-25896
20/. NGUYỄN MINH TƯỜNG. Chính sách đối với dân tộc thiểu số của nhà nước quân chủ Việt Nam
(từ năm 939 đến năm 1884) / Nguyễn Minh Tường (ch.b.), Lê Đình Sỹ, Nguyễn Đức Nhuệ. - H. : Khoa
học xã hội, 2018. - 495tr. : bảng ; 24cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phụ lục: tr. 465-476. - Thư mục: tr.
477-487Tóm tắt: Giới thiệu vài nét về đất nước Việt Nam và mấy vấn đề chung về dân tộc thiểu số Việt
Nam. Trình bày chính sách đối với dân tộc thiểu số dưới triều Ngô - Đinh - Tiền Lê - Lý (939-1225);
chính sách đối với dân tộc thiểu số dưới triều Trần - Hồ (1225-1407)...
Ký hiệu môn loại: 959.702/CH312S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010861
Kho Mượn: MV.061065-61066
Kho lưu động: LD.025897
21/. NGUYỄN NGỌC HIỀN. Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1650 - 1700) với công cuộc khai sáng
miền Nam nước Việt cuối thế kỷ XVII / Nguyễn Ngọc Hiền. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh,
2017. - 386tr. : minh hoạ ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử và nguồn gốc lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh và quê hương, con
người ông. Nguyễn Hữu Cảnh và công việc mở mang miền Nam cùng việc xử sự với Champa; Nguyễn
Hữu Cảnh kinh lược về Đồng Nai và công cuộc Bình Định Châu Lạp. Sự truy phong, tri ân và hoài niệm
công đức của ông
Ký hiệu môn loại: 959.70272092/L250T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040884
22/. NGUYỄN NHƯ Ý. Từ điển văn hóa, lịch sử Việt Nam / Nguyễn Như Ý ch.b., Nguyễn Thành
Chương, Bùi Thiết. - H. : Chính trị Quốc gia, 20172010. - 1367tr. ; 24cm
Tóm tắt: Từ điển về thông tin những tri thức văn hóa, lịch sử của Việt Nam. Phụ lục gồm danh
sách những nhà khoa bảng trong thời phong kiến, các khoa thi hội thi hương
Ký hiệu môn loại: 959.7003/T550Đ
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Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.001721
23/. Nhớ về chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không năm 1972 / Phan Đình Nham, Phan Văn
Hoàng, Phạm Ngọc Trâm... ; Ch.b.: Hà Minh Hồng, Võ Văn Sen. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí
Minh, 2017. - 438tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn.
Khoa Lịch sử
Tóm tắt: Gồm các bài viết về những dự báo, sự tái hiện lại trận chiến Hà Nội - Điện Biên Phủ
trên không năm 1972 cũng như bài học kinh nghiệm cho dân tộc ta và dư luận quốc tế về Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 959.704331/NH460V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040886
24/. PAVAN K. VARMA. Người Ấn Độ - Sự thật về lý do tại sao thế kỷ XXI sẽ là thế kỷ Ấn Độ / Pavan
K. Varma ; Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ biên dịch. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2017. - 235tr. ;
24cm. - (Tủ sách Người đưa tin Ấn Độ)
Tên sách tiếng Anh: Being Indian: The trust about why the 21st century will be India's
Tóm tắt: Nghiên cứu các yếu tố về văn hoá, xã hội, phát triển ánh hưởng đến hình ảnh người
Ấn Độ trong thời gian tới: quyền lực, sự thịnh vượng, công nghệ và sự thoả hiệp
Ký hiệu môn loại: 954.053/NG558A
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010851
Kho Mượn: MV.061060
25/. PHÍ VĂN CHIẾN. Họ Phí trong lịch sử dân tộc : Sưu tầm - Biên khảo : Từ đầu công nguyên đến
năm 1945 / Phí Văn Chiến ch.b.. - H. : Thế giới, 2018. - 419tr. ; 24cm
Lưu hành trong dòng họ
Tóm tắt: Sưu tầm, nghiên cứu tư liệu lịch sử và viết về dòng họ Phí trong tiến trình lịch sử dân
tộc và những bài viết về các nhân vật lịch sử nổi tiếng trong lịch sử
Ký hiệu môn loại: 929.209597/H400P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010848
26/. PHONG LÊ. Nguyễn Du - Hồ Chí Minh và người xứ Nghệ / Phong Lê. - Vinh : Đại học Vinh, 2018.
- 402tr. ; 21cm
Tóm tắt: Gồm các bài viết về niềm tự hào quê hương, về những người con xứ Nghệ đã làm rạng
danh cho đất nước, trong đó có Nguyễn Du và Hồ Chí Minh; về văn hoá Việt, về vấn đề xây dựng con
người và con người xứ Nghệ
Ký hiệu môn loại: 959.70099/NG527D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040885
Kho Mượn: MV.061070-61071
Kho lưu động: LD.025893-25894
27/. Thành Thăng Long Hà Nội / B.s.: Nguyễn Hải Kế (ch.b.), Phạm Đức Anh, Đinh Thuỳ Hiên.... - H. :
Nxb. Hà Nội, 2016. - 647tr. : minh hoạ ; 24cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm)
Thư mục: tr. 624-642
Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống thành luỹ Thăng Long - Hà Nội
từ toà thành đầu tiên trên đất Đại La thời Tuỳ - Đường, đến toà thành cuối cùng mang tên Hà Nội được
xây dựng dưới triều Nguyễn, trước khi bị thực dân Pháp đánh chiếm vào cuối thế kỷ XIX
Ký hiệu môn loại: 959.731/TH107T
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.001717
28/. THÂN TRỌNG AN. Họ Thân trong trăm họ của dân tộc Việt / Thân Trọng An. - H. : Nxb. Hội nhà
Văn, 2018. - 413tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử và nguồn gốc họ Thân từ các làng cùng các hội đồng thần tộc, các
nhân vật tiêu biểu của Thân tộc, Những di tích lịch sử - Văn hóa liên quan đến họ Thân, Những lời hay
ý đẹp của người họ Thân, Những nhận định về Thân tộc của những người trong và ngoài họ
Ký hiệu môn loại: 929.209597/H400T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040882
Kho Mượn: MV.061068-61069
29/. VÕ NGỌC AN. Phương pháp dựng bộ gia phả : Dành cho người đương đại và thế hệ sau / Võ
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Ngọc An, Lê Bá Quang, Trương Đình Bạch Hồng. - H. : Văn hóa thông tin, 2015. - 399tr. : hình ảnh ;
27cm
Tóm tắt: Cuốn sách trình bày cách dựng một bộ gia phả hoàn chỉnh xuất phát từ nghiên cứu
các bộ gia phả cổ, bỏ các quan điểm lỗi thời, đưa vào những quan điểm mới, tiến bộ. Nhóm tác giả
thuộc Trung tâm Nghiên cứu & Thực hành gia phả - Thành phố Hồ Chí Minh đã đúc kết được những
nguyên tắc cơ bản từ thực tiễn đi dựng phả cho các dòng họ và từ các bài giảng ở các lớp tập huấn về
gia phả, làm rõ thêm các vấn đề gia đình, dòng họ, cùng những kinh nghiệm thực tế.
Ký hiệu môn loại: 929/PH561P
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.001697
30/. VÕ NGỌC AN. Phương pháp dựng bộ gia phả : Dành cho người đương đại và thế hệ mai sau / Võ
Ngọc An, Lê Bá Quang, Trương Đình Bạch Hồng. - H. : Văn hóa Thông tin, 2015. - 399tr. ; 27cm
ĐTTS ghi: Hội khoa học lịch sử TPHCM - Trung tâm nghiên cứu và thực hành gia phả
Tóm tắt: Cuốn sách là tập hợp kiến thức, trí tuệ và kinh nghiệm dựng phả của Trung tâm
nghiên cứu và Thực hành Gia phả hơn hai mươi năm qua
Ký hiệu môn loại: 929/PH561P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010858
31/. VŨ KHIÊU. Văn hiến Thăng Long / Vũ Khiêu. - H.: Nxb. Hà Nội. - 24cm
T.3. - 2017. - 775tr.: ảnh màu. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm)
Tóm tắt: Trình bày thời cơ và thách thức của thời đại ngày nay đối với những giá trị văn hiến
Thăng Long; thực trạng, diễn biến của Hà Nội trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Hà Nội trong bối
cảnh văn hoá của nhân loại ngày nay...
Ký hiệu môn loại: 959.731/V115H
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.001725
32/. VŨ KHIÊU. Văn hiến Thăng Long / Vũ Khiêu. - H.: Nxb. Hà Nội. - 24cm
T.1. - 2017. - 815tr.: ảnh màu. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm)
Tóm tắt: Định nghĩa và nội dung của văn hiến Thăng Long. Sự vận động của văn hiến Thăng
Long từ thời kỳ Văn Lang - Âu Lạc, dưới thời Bắc thuộc và trong suốt 8 thế kỷ, từ năm 1010 đến 1802
Ký hiệu môn loại: 959.731/V115H
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.001723
33/. VŨ KHIÊU. Văn hiến Thăng Long / Vũ Khiêu. - H.: Nxb. Hà Nội. - 24cm
T.2. - 2017. - 808tr.: ảnh màu. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm)
Tóm tắt: Giới thiệu văn hiến Thăng Long trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc; Hồ Chí
Minh với văn hiến Thăng Long và những giá trị văn hiến hội tụ và lan toả của mảnh đất này trên đất
Huế, với ba trăm năm Thành phố Hồ Chí Minh cũng như một số tỉnh miền Nam khác
Ký hiệu môn loại: 959.731/V115H
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.001724
ĐỊA LÝ VÀ DU HÀNH
1/. PHẠM THỊ THUỲ VINH. Địa danh hành chính Thăng Long - Hà Nội qua tư liệu văn khắc Hán Nôm
trên địa bàn Hà Nội / Phạm Thị Thuỳ Vinh. - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 609tr. : ảnh, bảng ; 24cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Thư mục: tr.
540- 541
Tóm tắt: Trình bày khái lược về địa danh Thăng Long - Hà Nội trong lịch sử và nguồn tư liệu
văn khắc Hán Nôm trên địa bàn Hà Nội; địa danh hành chính các cấp của Thăng Long - Hà Nội được
phản ánh trên tư liệu văn khắc Hán Nôm; phân loại địa danh hành chính theo không gian hiện tại
Ký hiệu môn loại: 915.9731/Đ301D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010838
Kho Mượn: MV.061063-61064
Kho Tra Cứu: TC.001716
THỐNG KÊ
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1/. Niên giám thống kê 2017 = Statistical yearbook of Vietnam 2017. - H. : Thống kê, 2018. - 1000tr. :
bảng ; 25cm
ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê
Tóm tắt: Tập hợp số liệu thống kê năm 2017 về đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu; dân số
và lao động; tài khoản quốc gia và ngân sách nhà nước; công nghiệp, đầu tư và xây dựng; doanh
nghiệp, hợp tác xã và cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiệp; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; thương mại
và dịch vụ; chỉ số giá; vận tải và bưu chính, viễn thông; giáo dục; y tế, văn hoá, thể thao và mức sống
dân cư của Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 315.97/N305G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010786
Kho Tra Cứu: TC.001695
CHÍNH TRỊ
1/. Báo cáo khoa học thường niên năm 2017 / Hà Đăng, Phùng Hữu Phú, Nguyễn Thế Trung... ; B.s.:
Nguyễn Huy Cường.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 668tr. : ảnh, bảng ; 24cm. - (ĐTTS ghi: Hội
đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương)
Thư mục trong chính văn. - Phụ lục: tr. 637-660
Tóm tắt: Bao gồm những bài phát biểu chỉ đạo, định hướng hoạt động của Hội đồng khoa học
các cơ quan Đảng Trung ương; các báo cáo tư vấn, hoạt động nổi bật của Hội đồng; những bài viết tiêu
biểu của các thành viên Hội đồng; bài viết chắt lọc kết quả nghiên cứu của các đề tài, đề án đã được
nghiệm thu cấp ban Đảng Trung ương về các lĩnh vực chính trị, xây dựng Đảng, đối ngoại, kinh tế, văn
hoá, xã hội
Ký hiệu môn loại: 324.2597075/B108C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010824
2/. CHRISTENSEN, THOMAS J.. Sự trỗi dậy của Trung Quốc : Định hình những lựa chọn đối với một
quyền lực đang lên (Sách tham khảo) / Thomas J. Christensen ; Ngụy Hải An, Vũ Tú Linh, ... dịch. - H.
: Chính trị Quốc gia, 2017. - 597tr. ; 24cm
Tên sách tiếng Anh: The China challenge - Shaping the choices of a rising power
Tóm tắt: Mô tả sự trỗi dậy của Trung Quốc từ năm 1978 đến nay trong các lĩnh vực kinh tế,
chính trị, quân sự và trình bày một cách toàn diện về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với Trung
Quốc từ thời chính quyền George H. W. Bush đến thời chính quyền Brack Obama
Ký hiệu môn loại: 327.51073/S550T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010300, VV.010815
3/. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với phòng, chống lãng phí ở nước ta hiện nay - Những vấn
đề đặt ra và giải pháp : Sách tham khảo / Hà Quốc Trị (ch.b.), Trần Duy Hưng, Đặng Thị Hồng Hoa,
Nguyễn Thị Minh Phương. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 272tr. ; 21cm
Thư mục: tr. 263-268
Tóm tắt: Trình bày nội dung cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với việc thực hành
tiết kiệm, chống lãng phí từ khi thực hiện nghị quyết Trung ương 3, khoá X từ năm 2006 đến nay; mục
tiêu, phương hướng, giải pháp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với phòng, chống lãng
phí ở nước ta trong thời gian tới
Ký hiệu môn loại: 324.2597075/C455T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040753
4/. DƯƠNG VĂN AN. Thời áo xanh / Dương Văn An. - H. : Thanh niên, 2018. - 212tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tổng hợp những bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, bài báo của đồng chí Dương Văn An,
nguyên Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về hoạt động đền ơn đáp nghĩa; về lý tưởng và hoài
bão cao đẹp của tuổi trẻ khi nhớ về người đoàn viên thanh niên Cộng sản đầu tiên Lý Tự Trọng; về
những địa danh tác giả đã đến, những người thanh niên sống đẹp giữa đời thường mà tác giả đã gặp...;
chia sẻ những kinh nghiệm và cảm xúc của tác giả với những người yêu mến công tác thanh niên
Ký hiệu môn loại: 324.2597014/TH462A
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040764
Kho Mượn: MV.060738-60739
Kho lưu động: LD.025684-25685
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5/. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. Văn kiện Đảng toàn tập. - 22cm
T.66 : 2007. - 2018. - 1104tr.
Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Lào qua các thời
kỳ
từ
Ký
hiệuKho
mônTra
loại:
324.2597075/V115K
Cứu:
TC.001706-1707
Số ĐKCB:
6/. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. Văn kiện Đảng toàn tập. - 22cm
T.69 : 2010. - 2018. - 990tr.
Ký hiệu môn loại: 324.2597075/V115K
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.001712-1713
7/. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. Văn kiện Đảng toàn tập. - 22cm
T.68 : 2009. - 2018. - 1286tr.
Ký hiệu môn loại: 324.2597075/V115K
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.001710-1711
8/. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. Văn kiện Đảng toàn tập. - 22cm
T.67 : 2008. - 2018. - 1248tr.
Ký hiệu môn loại: 324.2597075/V115K
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.001708-1709
9/. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. Văn kiện Đảng toàn tập. - 22cm
T.65 : 2006. - 2018. - 1010tr.
Ký hiệu môn loại: 324.2597075/V115K
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.001704-1705
10/. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay / Vũ Ngọc Hoàng, Đào Duy Quát,
Phạm Văn Linh.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 719tr. ; 24cm
Tóm tắt: Ban Tuyên giáo các cấp cần phải chủ động, tích cực tham mưu giúp cho cấp ủy đảng
có các biện pháp hữu hiệu để góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng từ
Trung ương tới địa phương đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay.
Ký hiệu môn loại: 324.25970750715/Đ108T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010797
Kho Mượn: MV.060855
11/. HÀ NGUYÊN. Những câu chuyện về tình đoàn kết hữu nghị Việt - Lào / Hà Nguyên. - H. : Thông
tin và truyền thông, 2017. - 193tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu những thông tin cơ bản về đất nước con người Lào. Những câu chuyện kể
về tình đoàn kết hữu nghị Việt - Lào như: Chuyện về các lãnh tụ; Chuyện về những năm tháng gian khó
gian khó kề vai chiến đấu; Chung tay về tình đoàn kết hữu nghị cao đẹp
Ký hiệu môn loại: 327.5970594/NH556C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040744
12/. KOLOTOV, V. N.. Vòng cung bất ổn Á – Âu và ảnh hưởng của nó tới an ninh Việt Nam : Sách
tham khảo / V. N. Kolotov ; Đỗ Minh Cao dịch. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 183tr. : minh hoạ ;
21cm
ĐTTS ghi: Bộ Ngoại giao, Phụ lục: tr. 164-172. - Thư mục: tr. 173-181
Tóm tắt: Giới thiệu về địa chính trị và an ninh thế giới. Lịch sử hình thành, hiện trạng và triển
vọng của vòng cung Á-Âu. Phân tích ảnh hưởng của vòng cung này đến an ninh Việt Nam và vấn đề
an ninh ở Biển Đông hiện nay
Ký hiệu môn loại: 320.12/V431C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040735
Kho Mượn: MV.060803
13/. LÊ ĐÌNH CHỈNH. 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào: Nhìn lại và hướng tới / Lê Đình
Chỉnh ; Pouykham Phengbounheuang dịch. - H. : Lê Đình Chỉnh ; Pouykham Phengbounheuang dịch,
2018. - 289tr. ; 21cm
Thư mục cuối chính văn
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năm 1930 đến nay, cụ thể: Trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc (1930 - 1975); tình hình Lào sau
Hiệp định Viêng Chăn năm 1973 và sự thành lập nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào năm 1975;
Hồ Chí Minh với quan hệ đặc biệt Việt - Lào; một số đặc trưng của mối quan hệ Việt Nam - Lào trong
cách mạng giải phóng dân tộc...
Ký hiệu môn loại: 327.5970594/N114M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040739
14/. LÊ ĐÌNH CHỈNH. Quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào giai đoạn 1954 - 2017 / Lê
Đình Chỉnh. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2017. - 344tr. ; 21cm
Thư mục: tr. 341-344
Tóm tắt: Giới thiệu về quan hệ Việt Nam - Lào qua các giai đoạn 1954-1964; đoàn kết chiến
đấu chống Mỹ, cứu nước (1964-1973); trong giai đoạn cuối của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Lào
(1973-1975); hợp tác toàn diện đặc biệt (1976-1990); quan hệ hợp tác toàn diện (1991-2000) và hợp
tác toàn diện Việt Nam - Lào (2001-2017)
Ký hiệu môn loại: 327.5970594/QU105H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040738
15/. LÊ HOÀI TRUNG. Đối ngoại đa phương Việt Nam trong thời kỳ chủ động và tích cực hội nhập
Quốc tế : Sách tam khảo / Phạm Hải Anh, Nguyễn Phương Anh...; Lê Hoài Trung chủ biên. - H. : Chính
trị Quốc gia, 2017. - 247tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách là một nguồn tư liệu khoa học hết sức có giá trị, nghiên cứu thực tiễn triển
khai công tác đối ngoại đa phương của Việt Nam hơn ba thập niên qua kể từ khi tiến hành đổi mới.
Ký hiệu môn loại: 327.597/Đ452N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039523
Kho Mượn: MV.058213-58214
Kho lưu động: VN.040743
16/. LÊ HỒNG ANH. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn
dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước / Lê Hồng Anh. - H.: Chính trị Quốc
gia. - 24cm
T.1. - 2018. - 800tr., 14tr. ảnh màu
Tóm tắt: Tuyển chọn các bài phát biểu, bài viết của đồng chí Lê Hồng Anh trên cương vị là Uỷ
viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XI về thực hiện nhiệm vụ phát triển
kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; phát triển văn hoá - xã hội, giáo dục và đào
tạo, khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường trong thời kỳ mới; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo
vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; triển khai đồng bộ và toàn diện hoạt động đối ngoại,
tích cực và chủ động hội nhập quốc tế
Ký hiệu môn loại: 324.2597075/N122C
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.001693
17/. LÊ HỒNG ANH. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn
dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước / Lê Hồng Anh. - H.: Chính trị Quốc
gia. - 24cm
T.2. - 2018. - 800tr., 14tr. ảnh màu
Tóm tắt: Tuyển chọn các bài phát biểu, bài viết của đồng chí Lê Hồng Anh trên cương vị là Uỷ
viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XI về thực hiện nhiệm vụ phát triển
kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; phát triển văn hoá - xã hội, giáo dục và đào
tạo, khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường trong thời kỳ mới; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo
vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; triển khai đồng bộ và toàn diện hoạt động đối ngoại,
tích cực và chủ động hội nhập quốc tế
Ký hiệu môn loại: 324.2597075/N122C
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.001694
18/. Luật gia Việt Nam với biển đảo quê hương / B.s.: Lê Thị Kim Thanh, Trần Đức Long, Đàm Thanh
Tuấn, Nguyễn Hùng Sơn ; Ảnh: Đàm Thanh Tuấn.... - H. : Hồng Đức, 2018. - 75tr. ; 21x29cm
Đầu bìa sách ghi: Hội Luật gia Việt Nam
Tóm tắt: Gồm các bài viết và hình ảnh về quá trình xây dựng, phát triển và đấu tranh pháp lý
của Hội Luật gia Việt Nam vì chủ quyền biển đảo quê hương
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Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa từ thực tiễn
Cách
mạng
MườiVN.040758
Nga; xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa theo lý tưởng Cách mạng tháng
Kho Đọc:
Số ĐKCB: tháng
Mười Nga KýKho
hiệuMượn:
môn loại:
320.1509597/L504G
MV.060816-60817
19/. Một số vấn đề lý luận - thực tiễn cấp thiết liên quan trực tiếp đến đổi mới nội dung, phương thức
lãnh đạo của Đảng và quản lý nhà nước / Nguyễn Văn Thạo, Nguyễn Viết Thông (ch.b.), Dương Xuân
Ngọc.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 795tr. ; 24cm
Tóm tắt: Những vấn đề lý luận chung về nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý
của Nhà nước. Phân tích kinh nghiệm của một số nước trên thế giới và nêu thực tiễn đổi mới, định
hướng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước ở Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 324.2597075/M458S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010869
20/. NGUYỄN PHƯƠNG LIÊN. Việt Nam - Lào: Sự gắn bó xuyên thời gian : Những nét tương đồng về
chính trị, lịch sử, văn hóa từ cổ đại đến hiện đại / Nguyễn Phương Liên ; Pouykham Phengbounheuang
dịch. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2017. - 394tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày những điểm tương đồng trong truyền thuyết lập quốc của hai nước Việt Nam
và Lào; cơ sở hình thành sự đoàn kết qua những nét tương đồng trong văn hoá dân gian, lịch sử dựng
nước gắn liền với giữ nước của Việt Nam và Lào; sự gắn bó của hai nước trong cuộc kháng chiến
chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ
Ký hiệu môn loại: 327.5970594/V308N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040176, VN.040737
21/. NGUYỄN VIẾT THÔNG. Xây dựng và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ban
Chấp hành Trung ương đáp ứng yêu cầu thời kỳ phát triển mới / Nguyễn Viết Thông (ch.b.), Phùng Hữu
Phú, Lê Hữu Nghĩa.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 176tr. ; 21cm
Thư mục: tr. 163-170
Tóm tắt: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện
nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương. Thực trạng công tác và những giải pháp đổi mới việc xây
dựng và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương từ đại hội lần
thứ X của Đảng (2006) đến nay, có mở rộng dẫn chứng tới các nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư
để so sánh, chứng minh
Ký hiệu môn loại: 324.2597075/X126D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040791
22/. PHẠM ĐÀO THỊNH. Nguyễn An Ninh - Nhà tư tưởng tiêu biểu đầu thế kỷ XX ở Nam Bộ / Phạm
Đào Thịnh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 328tr. ; 24cm
Thư mục: tr. 318-325
Tóm tắt: Giới thiệu thân thế, sự nghiệp, điều kiện và tiền đề hình thành tư tưởng của Nguyễn
An Ninh; quá trình hình thành, phát triển và nội dung chủ yếu tư tưởng của Nguyễn An Ninh; đặc điểm
cơ bản, giá trị và ảnh hưởng xã hội từ tư tưởng của ông.
Ký hiệu môn loại: 320.5092/NG527A
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010411, VV.010819
23/. Niên giám khoa học năm 2017. - H.: Chính trị Quốc gia. - 24cm
T.1 : Những vấn đề về chính trị. - 2019. - 295tr.
Tóm tắt: Gồm các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề mang tính lý luận về các vấn đề chính trị
như: đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị thông qua tổ chức đảng và đảng
viên, phê phán những quan điểm phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, tăng cường
mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân trong tình hình mới...
Ký hiệu môn loại: 320.959705/N305G
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.001699
24/. Sức sống của Cách mạng tháng Mười Nga trong thời đại ngày nay. - H.: Quân đội nhân dân. 21cm
T.5 : Vấn đề xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa. - 2017. - 231tr.
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và bài học kinh nghiệm; các nhân tố tác động và định hướng vận dụng xây dựng nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay
Ký hiệu môn loại: 321.009597/S552S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040751
Kho Mượn: MV.060767-60768
Kho lưu động: LD.025652-25653
25/. Sức sống của Cách mạng tháng Mười Nga trong thời đại ngày nay. - H.: Quân đội nhân dân. 21cm
T.6 : Vấn đề xây dựng Đảng Cộng sản cầm quyền. - 2017. - 267tr.
Tóm tắt: Những giá trị của Cách mạng tháng Mười Nga với vấn đề xây dựng Đảng Cộng sản
cầm quyền; thực hiện và kinh nghiệm xây dựng Đảng Cộng sản Liên Xô cầm quyền (1917-1991); vận
dụng giá trị của Cách mạng tháng Mười Nga về xây dựng Đảng Cộng sản cầm quyền vào xây dựng
Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay
Ký hiệu môn loại: 324.2597075/S552S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040752
Kho Mượn: MV.060769-60770
Kho lưu động: LD.025654-25655
26/. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác báo chí và truyền thông trong tình hình mới. H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 187tr. ; 21cm
Đầu trang tên sách ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương
Tóm tắt: Trình bày quan điểm về vai trò của công tác quản lý, lãnh đạo của Đảng đối với dư
luận báo chí và truyền thông tại Việt Nam; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, phương thức và giới thiệu
một số thành tựu quan trọng đã giành được về việc tăng cường, cải tiến sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác dư luận báo chí tại Trung Quốc trong tình hình mới
Ký hiệu môn loại: 324.2597075/T116C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040798
27/. TẬP CẬN BÌNH. Tập Cận Bình: Về quản lý đất nước Trung Quốc / Tập Cận Bình. - H.: Chính trị
Quốc gia. - 24cm
T.1. - 2018. - 631tr., 42tr. ảnh màu
Tóm tắt: Gồm 79 bài phát biểu, nói chuyện, bài viết, trả lời phỏng vấn... của Tập Cận Bình nhà lãnh đạo đứng đầu Đảng và Nhà nước Trung Quốc - về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời
đại mới, đi sâu cải cách toàn diện, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, xây dựng Trung Quốc pháp trị,
xây dựng cường quốc văn hoá XHCN, xây dựng văn minh sinh thái, hiện đại hoá quốc phòng và quân
đội, ngoại giao, tham gia các công việc đa phương, đấu tranh chống tham nhũng, nâng cao trình độ
lãnh đạo của Đảng...
Ký hiệu môn loại: 320.951/T123C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010788
28/. Tổng tập văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc : Sách
tham khảo. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 336tr. ; 21cm
Phụ lục: tr. 302-335
Tóm tắt: Giới thiệu các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XIX Đảng Cộng sản Trung
Quốc gồm: Báo cáo tại đại hội, nghị quyết về báo cáo Ban chấp hành Trung ương khoá XVIII, điều lệ
Đảng Cộng sản Trung Quốc sửa đổi, nghị quyết về "Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc" sửa đổi...
Ký hiệu môn loại: 324.251075/T455T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040754
Kho Mượn: MV.060730
29/. TRẦN ĐẠI QUANG. Tiếp tực xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của
nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân / Trần Đại Quang. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 711tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp các bài phát biểu của Đồng chí Trần Đại Quang: như phát biểu tại
chương trình khai mạc các hoạt động chào mừng ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, phát biểu giao
lưu văn nghệ thuật nữ doanh nhân Việt nam...
Ký hiệu môn loại: 320.109597/T307T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010825
Trang 29

- Thư mục thông báo sách mới
30/. Việt Nam - Ấn Độ: Bối cảnh mới, tầm nhìn mới = Vietnam - India relations: New context and new
vision / B.s.: Lê Văn Toan (ch.b.), Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Minh Trưởng.... - H. : Thông tin và
Truyền thông, 2017. - 445tr. ; 24cm. - (Tủ sách Người đưa tin Ấn Độ)
Tóm tắt: Giới thiệu các bài viết về quan hệ Việt Nam Ấn Độ trong bối cảnh hiện nay, điểm lại
các mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước, vai trò của Ấn Độ trong khu vực, các chính
sách và sự hợp tác về kinh tế - chính trị - ngoại giao - quốc phòng - thương mại - công nghiệp của hai
nước Ký hiệu môn loại: 327.597054/V308N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010776
Kho Mượn: MV.060831
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CÁC HỆ THỐNG LIÊN QUAN
1/. Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác / B.s.: Nguyễn Bá Dương (ch.b.), Nguyễn
Trọng Xuân, Lê Xuân Thuỷ.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 416tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự, Thư mục: tr. 411-414
Tóm tắt: Phân tích giá trị và ý nghĩa của những cống hiến vĩ đại của Các Mác như phép biện
chứng duy vật, học thuyết giá trị thặng dư, học thuyết Mác về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.
Khẳng định phải giữ vững nguyên tắc kiên trì chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng;
đồng thời, chứng minh tính tất yếu lịch sử và quy luật phát triển khách quan của chủ nghĩa Mác-Lênin,
tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện lịch sử mới.
Ký hiệu môn loại: 335.4/GI-100T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039913, VN.040799
Kho Mượn: MV.058965-58966, MV.060824
2/. Sức sống của Cách mạng tháng Mười Nga trong thời đại ngày nay. - H.: Quân đội nhân dân. - 21cm
T.1 : Vấn đề hiện thực hoá lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. - 2017. - 267tr.
Tóm tắt: Khái quát quá trình hình thành, phát triển lý tưởng cộng sản chủ nghĩa soi sáng Cách
mạng tháng Mười Nga; Cách mạng tháng Mười Nga mở đầu quá trình hiện thực hoá lý tưởng cộng sản;
giá trị hiện thực hoá lý tưởng cộng sản chủ nghĩa của Cách mạng tháng Mười Nga trong thời đại hiện
nay
Ký hiệu môn loại: 335.43/S552S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040747
Kho Mượn: MV.060759-60760
Kho lưu động: LD.025644-25645
3/. TRẦN TÍCH HỶ. Mác nói gì với chúng ta : Sách tham khảo / Trần Tích Hỷ ; Dịch: Thanh Huyền,
Văn Tân ; Thuý Lan h.đ.. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 432tr. ; 21cm
Tóm tắt: Những vấn đề cốt lõi của chủ nghĩa Mác, quá trình truyền bá, tiếp nhận chủ nghĩa Mác
ở Trung Quốc, cũng như vai trò và ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác đối với nền kinh tế, chính trị, văn hoá
Trung Quốc hiện nay. Nhìn nhận của Trung Quốc về mô hình chủ nghĩa xã hội của Liên Xô từ thời
Lênin đến Stalin và các đời Tổng thống Liên bang Nga...
Ký hiệu môn loại: 335.4/M101N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040733
4/. V. I. Lênin và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam / Lê Quốc Lý (ch.b.), Hoàng Chí Bảo, Dương Văn
Bóng.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 663tr. ; 24cm
ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quố gia Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Tập hợp hơn 40 bài viết làm rõ vai trò, tư tưởng của V. I. Lênin về thời đại ngày nay, về
chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội, về xây dựng kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, đối ngoại, an ninh,
quốc phòng và xây dựng Đảng kiểu mới
Ký hiệu môn loại: 335.4346/V000-I
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010354
Kho Tra Cứu: TC.001698
KINH TẾ
1/. Ảnh hưởng của phương thức sản xuất châu Á đối với việc điều chỉnh cơ cấu kinh tế ở Việt Nam
hiện nay / Phạm Quốc Trung (ch.b.), Phạm Thị Tuý, Lê Thị Thanh Huyền.... - H. : Lý luận Chính trị,
2018. - 351tr. ; 21cm
Trang 30

- Thư mục thông báo sách mới
Thư mục: tr. 339-347
Tóm tắt: Lý luận chung về phương thức sản xuất châu Á và ảnh hưởng của phương thức sản
xuất châu Á đến cơ cấu nền kinh tế; thực trạng ảnh hưởng của phương thức sản xuất châu Á đối với
điều chỉnh cơ cấu nền kinh tế ở Việt Nam hiện nay; khuynh hướng ảnh hưởng của phương thức sản
xuất châu Á đối với điều chỉnh cơ cấu nền kinh tế Việt Nam và các giái pháp vận dụng
Ký hiệu môn loại: 330.9597/Ả107H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040772
Kho Mượn: MV.060790-60791
Kho lưu động: LD.025658
2/. BÙI MINH ĐẠO. Vai trò của các dân tộc thiểu số tại chỗ trong phát triển bền vững vùng Tây
Nguyên / Bùi Minh Đạo. - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 259tr. ; 24cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Phát triển bền vững vùng, Thư mục:
tr. 248-257
Tóm tắt: Trình bày khái quát về vai trò của các dân tộc thiểu số tại chỗ Tây Nguyên trước đổi
mới và trong phát triển bền vững Tây Nguyên từ năm 1986 đến nay. Quan điểm, kiến nghị, giải pháp
phát huy vai trò của các dân tộc thiểu số tại chỗ trong phát triển bền vững vùng Tây Nguyên
Ký hiệu môn loại: 338.95976/V103T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010762
Kho Mượn: MV.060873-60874
Kho lưu động: LD.025758
3/. Các giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long hiện nay /
Nguyễn Thành Hưng (ch.b.), Nguyễn Văn Dũng, Trần Hoàng Hiểu.... - H. : Lý luận Chính trị, 2017. 194tr. : hình ; 21cm
Thư mục: tr. 185-191
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Thực
trạng phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long từ năm 2000 đến nay.
Phương hướng và giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
đến năm 2030
Ký hiệu môn loại: 338.16095978/C101G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040771
Kho Mượn: MV.060792-60793
Kho lưu động: LD.025662
4/. Các rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam : Sách tham khảo / Lê
Du Phong (ch.b.), Đỗ Đức Bình, Mai Ngọc Cường.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 400tr. ; 21cm
Thư mục: tr. 383-394
Tóm tắt: Những vấn đề lý luận về rào cản về thể chế kinh tế, kinh nghiệm quốc tế trong việc
khắc phục các rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội. Phân tích thực trạng,
nguyên nhân, quan điểm, định hướng và giải pháp nhằm dỡ bỏ rào cản về thể chế kinh tế đối với phát
triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam đến năm 2030
Ký hiệu môn loại: 338.9597/C101R
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040740
5/. DETTER, DAG. Quản lý hiệu quả tài sản công : Sách tham khảo / Dag Detter, Stefan Fölster ;
Nhóm VEPR dịch ; H.đ.: Nguyễn Đức Thành, Phạm Nguyên Trường. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. 332tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: The public wealth of nations, Thư mục: tr. 327-335
Tóm tắt: Phân tích những kinh nghiệm trong quản lý tài sản công của Thụy Điển và Singapore.
Chỉ ra những ưu điểm và hạn chế của một số biện pháp quản lý tài sản công. Đưa ra một số biện pháp
để quản lý tài sản công hiệu quả nhất đối với nhiều quốc gia.
Ký hiệu môn loại: 336/QU105L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010808
6/. DƯƠNG THỊ TÌNH. Vai trò của Logistics với phát triển kinh tế đất nước / Ch.b.: Dương Thị Tình, Lê
Công Hội, Đỗ Thị Kim Dung. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2017. - 525tr. : bảng, biểu đồ ;
21cm
Trang 31

- Thư mục thông báo sách mới
Thư mục: tr. 401-414. - Phụ lục: tr. 415-525
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về logistics; các doanh nghiệp logistics; vấn đề quản trị logistics;
vai trò của logistics với nền kinh tế, với các doanh nghiệp và với phát triển kinh tế Việt Nam. Một số giải
pháp nâng cao vai trò logistics với phát triển kinh tế Việt Nam...
Ký hiệu môn loại: 338.9597/V103T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040796
Kho Mượn: MV.060878-60879
Kho lưu động: LD.025703-25704
7/. Đa dạng sinh học khu dự trữ sinh quyển thế giới quần đảo Cát Bà, các đe doạ và giải pháp bảo vệ
/ Đỗ Công Thung (ch.b.), Đàm Đức Tiến, Đỗ Mạnh Hào.... - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ,
2017. - 279tr. : minh hoạ ; 27cm. - (Bộ sách chuyên khảo về biển, đảo Việt Nam)
Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Thư mục: tr. 207-209. Phụ lục: tr. 211-279
Tóm tắt: Nghiên cứu phân vùng chức năng và đặc điểm môi trường sống khu dự trữ sinh quyển
thế giới quần đảo Cát Bà; đa dạng các hệ sinh thái khu dự trữ sinh quyển thế giới quần đảo Cát Bà; đa
dạng loài khu dự trữ sinh quyển thế giới quần đảo Cát Bà; các đe doạ và giải pháp bảo vệ khu dự trữ
sinh quyển thế giới quần đảo Cát Bà
Ký hiệu môn loại: 333.95095973509142/Đ100D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010775
Kho Mượn: MV.060851-60852
Kho lưu động: LD.025695-25696
8/. Đa dạng sinh học vùng duyên hải Bắc Bộ Việt Nam / Lê Hùng Anh (ch.b.), Nguyễn Thế Cường,
Phạm Thế Cường.... - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2017. - 315tr. : minh hoạ ; 21cm. - (Bộ
sách chuyên khảo về biển, đảo Việt Nam)
Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Thư mục: tr. 139-155. Phụ
lục: tr. 157-315
Tóm tắt: Nghiên cứu tổng quan về đa dạng sinh học và mô hình bảo tồn ven biển ở Việt Nam;
điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội vùng duyên hải Bắc Bộ; đa dạng sinh học, giá trị dịch vụ sinh thái
và bảo tồn vùng duyên hải Bắc Bộ
Ký hiệu môn loại: 333.95095973/Đ100D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010770
Kho Mượn: MV.060846-60847
Kho lưu động: LD.025744-25745
9/. JANEWAY, WILLIAM H.. Chủ nghĩa tư bản trong nền kinh tế đổi mới : Thị trường, đầu cơ và vai trò
của nhà nước : Sách tham khảo / William H. Janeway ; Biên dịch, h.đ.: Đỗ Đức Thọ.... - H. : Chính trị
Quốc gia, 2017. - XVIII, 489tr. ; 24cm
Tên sách tiếng Anh: Doing capitalism in the innovation economy: Markets, speculation and the
state
Tóm tắt: Mô tả những thay đổi mà tác giả đã chứng kiến trong suốt 40 năm làm nghề đầu tư
mạo hiểm, đó là sự thay đổi trên thị trường chứng khoán phố Wall. Tìm hiểu vai trò của bong bóng kinh
tế và nhấn mạnh vai trò quan trọng của nhà nước đối với sự phát triển của nền kinh tế đổi mới
Ký hiệu môn loại: 332.04154/CH500N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010189, VV.010826
Kho Mượn: MV.060862
10/. Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016 = Results of the rural,
agricultural and fishery census 2016. - H. : Thống kê, 2018. - 683tr. : biểu đồ ; 30cm
ĐTTS ghi: Tổng cục thống kê, Phụ lục: tr. 669-683
Tóm tắt: Cung cấp những thông tin cơ bản và đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội nông thôn,
tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản năm 2011 - 2016. Đưa ra kết quả thực hiện một số chỉ
tiêu của các Chương trình mục tiêu quốc gia về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn
và xây dựng nông thôn mới
Ký hiệu môn loại: 338.109597021/K258Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010805
Kho Mượn: MV.060818-60819
Trang 32

- Thư mục thông báo sách mới
Kho lưu động: LD.025694
11/. Kinh tế, quản lý rừng và biến đổi khí hậu / Nguyễn Nghĩa Biên (chủ biên), Trần Quang Bảo,
Nguyễn Đình Hùng..... - H. : Nông nghiệp, 2018. - 360 tr ; 27cm
Tóm tắt: Trình bày các vấn đề về: Phát triển gỗ lớn phục vụ tái cơ cấu ngành lâm nghiệp; Công
nghiệp viễn thám và gis trong quản lí rừng; Kinh tế tài nguyên rừng ...
Ký hiệu môn loại: 333.7509597/K312T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010760
Kho Mượn: MV.060875-60876
Kho lưu động: LD.025757
12/. Kinh tế xanh cho phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu / Nguyễn Danh Sơn ch.b. ;
Nguyễn Thế Chinh, Phạm Ngọc Đăng.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 667tr. ; 24cm
Tóm tắt: cuốn sách phân tích sâu về các nội dung xanh hóa sản xuất công nghiệp, xanh hóa
nông nghiệp, xanh hóa tiêu dùng và cả xanh hóa lối sống đô thị và nông thôn. Trong đó, các tác giả đã
mạnh dạn trình bày quan điểm của mình về nhiều vấn đề, nhất là việc huy động nguồn lực từ cộng
đồng, nhằm phát triển kinh tế xanh ở Việt nam.
Ký hiệu môn loại: 338.959707/K312T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010798
13/. LÊ VĂN TOAN. Kinh tế Ấn Độ - Tiến trình tự lực, tự cường = Indian economy - The evolution to
self reliance / B.s.: Lê Văn Toan, Đỗ Đức Thịnh (ch.b.), Nguyễn Tuấn Quang. - H. : Thông tin và
Truyền thông, 2017. - 446tr. : bảng ; 24cm. - (Tủ sách Người đưa tin Ấn Độ)
Thư mục: tr. 433-438
Tóm tắt: Nghiên cứu tiến trình tự lực tự cường của Ấn Độ qua nội dung 6 chương: Thời kỳ 194719910 thực hiện chính sách độc lập tự chủ và thời lỳ cải cách theo hướng tự do hoá, hiện đại hoá, hội
nhập quốc tế từ 1991-nay; quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo hướng công nghiệp hoá,
hiện đại hoá và phát triển tri thức; quá trình chuyển đổi hoạt động kinh tế đối ngoại theo hướng mở cửa,
xuất khẩu, phát triển kinh tế thị trường trong nước với hội nhập quốc tế, ngoại thương, đầu tư nước
ngoài...; phân tích ý tưởng, khả năng thực tế của Ấn Độ trong nỗ lực xây dựng một cường quốc kinh tế
vào thế kỷ 21; đánh giá mối quan hệ truyền thống gắn bó Ấn Độ - Việt Nam; giới thiệu những bài viết
ngắn gọn cập nhật về kinh tế - thương mại Ấn Độ đương đại
Ký hiệu môn loại: 330.954/K312T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010777
Kho Mượn: MV.060890
14/. Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam - Thực trạng và định hướng đến năm 2030 / Ngô Thắng Lợi,
Nguyễn Quỳnh Hoa (ch.b.), Trần Thị Vân Hoa.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 304tr. : hình vẽ, bảng
; 21cm
Thư mục: tr. 291-298
Tóm tắt: Trình bày hệ thống cơ sở các khung lý thuyết về mô hình tăng trưởng kinh tế; mục
tiêu, phương thức thực hiện và những tác động của tăng trưởng đến đối tượng hưởng lợi; thực trạng
tăng trưởng kinh tế hiện nay ở Việt Nam và những giải pháp thực hiện mô hình tăng trưởng kinh tế ở
nước ta đến năm 2030
Ký hiệu môn loại: 338.9597/M450H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040734
15/. Một số vấn đề về liên kết vùng trong phát triển bền vững Tây Nguyên : Sách chuyên khảo / Lê Vũ
Anh (ch.b.), Nguyễn Danh Sơn, Phạm Thị Vân.... - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 334tr. : bảng ; 24cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Phát triển bền vững vùng, Thư mục:
tr. 325-334
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về liên kết vùng; thực trạng liên kết
nội vùng Tây Nguyên; quan điểm, giải pháp đẩy mạnh liên kết nội vùng Tây Nguyên đến năm 2020
Ký hiệu môn loại: 338.9597607/M458S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010813
Kho Mượn: MV.060871-60872
Kho lưu động: LD.025759
16/. NGUYỄN VĂN PHÚC. Công nghiệp Việt Nam - Thực trạng và giải pháp phát triển trong giai đoạn
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tới / Nguyễn Văn Phúc. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 510tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm
Tóm tắt: Trình bày khái quát về tiềm năng và chính sách phát triển công nghiệp của Việt Nam.
Những cơ hội, thách thức cùng các đề xuất giải pháp phát triển công nghiệp Việt Nam trong giai đoạn
tới
Ký hiệu môn loại: 338.9597/C455N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010190, VV.010802
Kho Mượn: MV.060881
17/. PAULSON, HENRY M.. Bàn về Trung Quốc - Tiết lộ của người trong cuộc về siêu cường kinh tế
mới / Henry M. Paulson ; Dịch: Vũ Hoàng Linh.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 646tr. ; 24cm
Tên sách tiếng Anh: Dealing with China : An insider unmasks the new economic superpower
Tóm tắt: Trình bày khái quát quá trình cải cách kinh tế của Trung Quốc từ những năm 1990 đến
nay giúp chúng ta hiểu thêm về chính sách kinh tế và các vấn đề kinh tế của nước Mỹ thời gian qua,
nhất là những quan hệ kinh tế có liên quan trực tiếp đến Trung Quốc.
Ký hiệu môn loại: 330.951/B105V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010410, VV.010789
18/. Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. - H. : Hồng
Đức, 2017. - 399tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày các kết quả về kinh tế - xã hội Việt Nam trong công cuộc thực hiện nhiệm vụ
5 năm (2011-2015) và những hạn chế còn tồn tại. Đưa ra phương hướng, giải pháp phát triển kinh tế xã hội 5 năm tiếp (2016-2020) và tổ chức hiện thực hoá các kế hoạch, chính sách, đường lối phát triển
Ký hiệu môn loại: 338.9597/PH561H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040787
Kho Mượn: MV.060718-60719
Kho lưu động: LD.025742-25743
19/. Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, năng lượng = Vietnam India
relations in economic, commerce and energy / B.s.: Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Minh Trưởng, Lê
Văn Lợi... ; Lê Văn Toan ch.b.. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2018. - 298tr. : bảng ; 24cm. - (Tủ
sách Người đưa tin Ấn Độ)
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trên lĩnh vực hợp tác kinh tế thương mại - năng lượng, hiệp định thương mại hàng hoá và cơ hội tiếp cận thị trường Ấn Độ...
Ký hiệu môn loại: 337.597054/QU105H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010778
Kho Mượn: MV.060889
20/. Quản lý dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông theo hình thức hợp tác công tư / Nguyễn
Hồng Thái, Nguyễn Đức Kiên (ch.b,), Đặng Trung Thành.... - H. : Giao thông Vận tải, 2018. - 184tr. ;
27cm
Thư mục: tr.168-172. - Phụ lục: tr.173-181
Tóm tắt: Trình bày hệ thống các vấn đề quản lý dự án cơ sở hạ tầng giao thông trên cơ sở thực
tiễn Việt Nam như: Cơ sở lý luận về đầu tư và quản lý dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông
theo hình thức hợp tác công tư, kinh nghiệm các nước trong quản lý dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ
tầng giao thông, thực trạng công tác quản lý, giải pháp tăng cường công tác quản lý...
Ký hiệu môn loại: 338.4569/QU105L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010772
Kho Mượn: MV.060863-60864
Kho lưu động: LD.025750-25751
21/. Quản trị và phát triển kinh tế ở biển Đông / Nguyễn Tác An (ch.b.), Phan Minh Thụ, Nguyễn
Thanh Vân, Tống Phước Hoàng Sơn. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2017. - 260tr. : minh hoạ
; 27cm. - (Bộ sách chuyên khảo về biển, đảo Việt Nam)
Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Thư mục: tr. 237-252. Phụ lục: tr. 253-260
Tóm tắt: Nghiên cứu về quản trị và phát triển kinh tế biển, đảo; điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã
hội ở Biển Đông; quản trị Biển Đông và phát triển kinh tế biển, hải đảo
Ký hiệu môn loại: 333.916415/QU105T
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Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010769
Kho Mượn: MV.060844-60845
Kho lưu động: LD.025761-25762
22/. SENOR, DAN. Quốc gia khởi nghiệp : Câu chuyện về nền kinh tế thần kỳ của Israel / Dan Senor,
Saul Singer ; Trí Vương dịch. - H. : Thế giới, 2017. - 326tr. : hình vẽ, bản đồ ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu quá trình gây dựng nền kinh tế cũng như các chính sách phát triển kinh tế
của nhà nước Israel, từ một quốc gia nhỏ bé với nhiều bất ổn trở thành trung tâm nghiên cứu và phát
triển trọng yếu của những doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới
Ký hiệu môn loại: 330.95694/QU451G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010801
Kho Mượn: MV.060880
23/. SHOHAM, SHLOMO. Israel đã kiến tạo tương lai như thế nào? / Shlomo Shoham ; Trần Thảo
Lam dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 318tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu lý thuyết "Trí tuệ tương lai" dựa trên tình hình Israel để phát triển chính sách,
hiện thực hóa các ý tưởng về tương lại một cách có hệ thống, đưa các yếu tố bền vững và dự đoán
tương lai vào lĩnh vực hành chính công, phân tích vai trò, hoạt động của uỷ ban vì các thế hệ tương lai,
đưa ra các ý kiến đối với các lĩnh vực hành động cụ thể: Giáo dục, sức khoẻ, môi trường
Ký hiệu môn loại: 338.927/I-313R
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039530, VN.040767
24/. Niên giám khoa học năm 2017. - H.: Chính trị Quốc gia. - 24cm
T.2 : Những vấn đề về kinh tế. - 2019. - 383tr.
Tóm tắt: Gồm các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề mang tính lý luận chính trị về các vấn đề
kinh tế như: thể chế quản trị và tăng trưởng kinh tế; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát
triển đất nước; tập trung hoá sản xuất, tích tụ đất đai phát triển nông nghiệp ở Việt Nam...
Ký hiệu môn loại: 338.9597005/N305G
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.001700
25/. Sức sống của Cách mạng tháng Mười Nga trong thời đại ngày nay. - H.: Quân đội nhân dân. 21cm
T.3 : Vấn đề xây dựng chế độ kinh tế mới ở Liên Xô và Việt Nam. - 2017. - 290tr.
Tóm tắt: Khái quát Cách mạng tháng Mười Nga với sự ra đời của chế độ kinh tế mới ở nước
Nga Xô Viết (1917-1922) và nội dung xây dựng chế độ kinh tế mới ở Liên Xô (1922-1991); xây dựng
chế độ kinh tế mới ở Liên Xô - thành quả và bài học kinh nghiệm và xây dựng kinh tế mới ở Việt Nam
thời kỳ đổi mới
Ký hiệu môn loại: 330.959704/S552S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040749
Kho Mượn: MV.060763-60764
Kho lưu động: LD.025648-25649
26/. TẠ THỊ THUÝ. Công nghiệp khai khoáng ở Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc (1858-1945) / Tạ Thị
Thuý. - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 750tr. : bảng, biểu đồ ; 27cm
Thư mục: tr. 699-712
Tóm tắt: Khái quát lịch sử phát triển ngành mỏ Việt Nam dưới thời phong kiến. Tìm hiểu mục
đích kinh tế, chính trị, xã hội của người Pháp trong việc chiếm đoạt và khai thác mỏ ở Việt Nam. Các
biện pháp hành chính, tài chính, pháp lý... của Pháp trong quá trình chiếm đoạt, thăm dò, điều tra,
nghiên cứu, khai thác mỏ trong suốt hai thế kỷ XIX, XX. Một số bài học kinh nghiệm và những hậu quả
để lại cho đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước Việt Nam thời kỳ thuộc địa
Ký hiệu môn loại: 338.20959709034/C455N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010781
Kho Mượn: MV.060829-60830
Kho Tra Cứu: TC.001696
27/. Tài chính Việt Nam 2017 - Đối diện thách thức, đổi mới tư duy : Sách chuyên khảo / Lê Quang
Thuận, Trần Thị Hà, Nguyễn Thị Hải Thu... ; Nguyễn Viết Lợi ch.b.. - H. : Tài chính, 2018. - VI, 295tr. :
bảng, biểu đồ ; 23cm
ĐTTS ghi: Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính, Phụ lục: tr. 255-285. - Thư mục: tr.
287-295
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Tóm tắt: Trình bày bối cảnh kinh tế, tài chính thế giới và Việt Nam trong năm 2017; vai trò của
kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế - xã hội; áp lực tài khoá và nợ công; thách thức trong công tác
quản lý, giám sát khi thị trường tài chính phát triển
Ký hiệu môn loại: 332.09597/T103C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010811
28/. Việc làm, đời sống của người lao động sau khi kết thúc quan hệ việc làm tại các khu công nghiệp,
khu chế xuất ở Việt Nam / B.s.: Vũ Quang Thọ (ch.b.), Hoàng Thị Vân Anh, Nguyễn Mạnh Thắng.... H. : Lao động, 2018. - 207tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Viện Công nhân và Công đoàn, Thư mục: tr. 197-200
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về việc làm, đời sống của người lao động sau khi kết
thúc quan hệ việc làm; phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp bảo đảm việc làm, đời sống của
người lao động sau khi kết thúc quan hệ việc làm tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 331.12509597/V303L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040775
Kho Mượn: MV.060836-60837
Kho lưu động: LD.025731-25732
29/. Việt Nam - Ấn Độ: 45 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược : Sách tham khảo /
Neeklakantan Ravi, Lê Văn Cương, Đinh Xuân Lý... ; B.s.: Lê Văn Toan (ch.b.).... - H. : Chính trị Quốc
gia, 2017. - 446tr. ; 24cm
ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về chặng đường 45 năm phát triển quan hệ ngoại giao, đối tác
chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ trong nhiều lĩnh vực hợp tác về chính trị - ngoại
giao, kinh tế - thương mại, quốc phòng - an ninh, văn hoá nghệ thuật, giao lưu nhân dân...
Ký hiệu môn loại: 330.428597054/V308N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010364, VV.010821
Kho Mượn: MV.060789
PHÁP LUẬT
1/. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề đặt ra đối với cải cách pháp luật Việt Nam :
Sách chuyên khảo / Ngô Huy Cương, Hoàng Thị Kim Quế, Lê Thị Phương Nga... ; Ch.b.: Nguyễn Thị
Quế Anh, Ngô Huy Cương. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 488tr. : biểu đồ ; 24cm
ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật
Tóm tắt: Nghiên cứu tổng quan về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư từ góc độ pháp lý và
những ảnh hưởng của cuộc cách mạng 4.0 đến đời sống chính trị, pháp lý Việt Nam. Những vấn đề cần
giải quyết và đề xuất một số giải pháp cải cách hệ thống pháp luật nói chung, các lĩnh vực pháp luật
chuyên ngành nói riêng tạo hành lang pháp lý cho sự phát triển chung của đất nước
Ký hiệu môn loại: 349.597/C102M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010764
2/. Cẩm nang pháp luật về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội. - H. : Lao động Xã hội,
2018. - 239tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phụ lục: tr. 181-239
Tóm tắt: Gồm những câu hỏi và trả lời về chế độ, chính sách của nhà nước dành cho đối tượng
bảo trợ xã hội, cụ thể là nhóm người cao tuổi và người khuyết tật
Ký hiệu môn loại: 344.597032/C120N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040755
Kho Mượn: MV.060775-60776
3/. Chính sách, cơ chế tài chính thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu
giai đoạn 2016 - 2020. - H. : Tài chính, 2018. - 683tr. ; 24cm
ĐTTS ghi: Bộ Tài chính
Tóm tắt: Hệ thống các văn bản pháp luật về đường lối chung và cụ thể về thực hiện các
chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 như: Kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội; chủ trương, định hướng về thực hiện chương trình, mục tiêu quốc gia; nguyên tắc, tiêu
chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước; các chương trình mục tiêu
quốc gia...
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Ký hiệu môn loại: 343.59703402638/CH312S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010803
4/. Chính sách tài chính thúc đẩy hoạt động tự chủ của các đơn vị sự nghiệp. - H. : Tài chính, 2018. 399tr. : bảng ; 24cm
ĐTTS ghi: Bộ Tài chính
Tóm tắt: Hệ thống các văn bản pháp luật về chủ trương, định hướng về đổi mới hoạt động các
đơn vị sự nghiệp công lập; danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; quy hoạch
mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của các bộ; chế độ tự chủ và các quy định
về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập
Ký hiệu môn loại: 343.59703402638/CH312S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010804
Kho Mượn: MV.060861
5/. DOÃN HỒNG NHUNG. Pháp luật về môi giới bất động sản ở Việt Nam / Doãn Hồng Nhung
(ch.b.), Trần Thị Mỹ Hạnh. - H. : Tư pháp, 2017. - 171tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trên cơ sở trình bày những vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn về môi giới bất động
sản dưới góc độ pháp lý và vai trò của nó đối với sự phát triển của thị trường bất động sản nước ta hiện
nay; đề xuất và đưa ra những giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm giải quyết những tồn tại, hạn chế
trong lĩnh vực môi giới bất động sản, cải thiện môi trường làm việc cũng như tâm lý người dân về sự
chuyên nghiệp hơn của nghề môi giới bất động sản
Ký hiệu môn loại: 346.5970437/PH109L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040788
Kho Mượn: MV.060777-60778
Kho lưu động: LD.025741, LD.025765
6/. ĐẶNG THANH PHƯƠNG. Quy định về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại
lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài / Đặng Thanh Phương ch.b.. - H. : Công
thương, 2018. - 250tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách quy định về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý
mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.
Ký hiệu môn loại: 343.597087/QU600Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040797
Kho Mượn: MV.060799-60800
7/. Hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
ở Việt Nam hiện nay / Đào Trí Úc, Trương Thị Hồng Hà (ch.b.), Nguyễn Tất Viễn.... - H. : Chính trị Quốc
gia, 2018. - 704tr. ; 24cm
Thư mục: tr. 689-700
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về hệ thống pháp luật và hoạt động xây dựng, hoàn thiện hệ
thống pháp luật trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực trạng hệ thống pháp luật
Việt Nam giai đoạn 2000-2017; những yêu cầu và giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu
cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 349.597/H406T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010807
8/. Kết quả 10 năm thực thi luật cạnh tranh của Việt Nam. - H. : Công thương, 2017. - 354tr. : hình vẽ,
bảng ; 24cm
ĐTTS ghi: Bộ Công thương, Phụ lục: tr. 320-345. - Thư mục: tr. 346-354
Tóm tắt: Trình bày khái quát kết quả 10 năm thực thi Luật cạnh tranh của Việt Nam: Bối cảnh,
các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về cạnh trạnh và quá trình ban hành,
xây dựng luật; chỉ ra thành tựu - kết quả cũng như hạn chế - khó khăn sau 10 năm thực thi luật; đánh
giá tổng kết, đề xuất, định hướng cụ thể
Ký hiệu môn loại: 343.5970721/K258Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010818
Kho Mượn: MV.060891
9/. Luật phòng cháy và chữa cháy - Quy định về công tác cứu hộ, cứu nạn và đảm bảo an toàn phòng
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cháy, chữa cháy trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. - H. : Hồng Đức, 2018. - 398tr. ; 28cm
Tóm tắt: Giới thiệu Luật Phòng cháy, chữa cháy và văn bản hướng dẫn thi hành. Luật Quản lý,
sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng
phòng cháy và chữa cháy. Quy định về tiếp nhận, xử lí thông tin báo cháy. Hướng dẫn đảm bảo an
toàn về phòng cháy và chữa cháy trong cơ sở sản xuất, kinh doanh. Xử lý vi phạm hành chính về
phòng cháy và chữa cháy
Tóm tắt: Cuốn sách tập trung phân tích nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm
2030;
nhữngKho
thành
tựuVV.010794
đạt được; những hạn chế, bất cập còn tồn tại của hệ thống pháp luật Việt
Đọc:
Số
ĐKCB:
Nam về nền Kho
kinh Mượn:
tế thị trường,
bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ mội trường; thực trạng về tổ
MV.060782-60783
chức bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; về quyền con người, quyền công dân; dự
10/. Luật viên chức và hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 686tr.
báo nhu cầu hoàn thiện Ký hiệu môn loại: 344.5970537702638/L504P
; 27cm
Tóm tắt: Cuốn sách gồm 3 phần: Luật viên chức năm 2010; Các văn bản quy định chi tiết của
chính phủ; và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, cơ quan ngang Bộ
Ký hiệu môn loại: 342.59706802632/L504V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010795
11/. Nâng cao vai trò của Công đoàn trong việc thực hiện quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn cho
đoàn viên và người lao động / Nguyễn Xuân Phúc, Trần Việt An, Phan Mạnh Hùng... ; B.s.: Nguyễn Thị
Lan Anh, Vũ Kim Thanh. - H. : Lao động, 2018. - 331tr. : bảng ; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết nâng cao vai trò của Công đoàn trong việc thực hiện quyền lợi
đảm bảo, phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên, người lao động; đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn;
thực hiện một số văn bản của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong việc chỉ đạo thực
hiện quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên, người lao động
Ký hiệu môn loại: 344.59701/N122C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040765
Kho Mượn: MV.060842-60843
Kho lưu động: LD.025737-25738
12/. NGUYỄN THỊ LAN. Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình theo pháp luật hình sự Việt
Nam / Nguyễn Thị Lan. - H. : Tư pháp, 2017. - 255tr. ; 21cm
Phụ lục: tr. 195-234. - Thư mục: tr. 235-251
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận của việc quy định các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia
đình trong luật hình sự cũng như pháp luật hình sự Việt Nam về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và
gia đình qua các thời kỳ và thực tiễn áp dụng bộ luật hình sự năm 1999 cùng một số giải pháp bảo đảm
thực thi bộ luật hình sự năm 2015 về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình
Ký hiệu môn loại: 345.5970255/C101T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040736
Kho Mượn: MV.060804-60805
Kho lưu động: LD.025705-25706
13/. NGUYỄN VĂN BÌNH. Pháp luật về đối thoại xã hội trong quan hệ lao động của kinh tế thị trường
- Một số vấn đề lý luận / Nguyễn Văn Bình. - H. : Lao động, 2018. - 239tr. : bảng ; 21cm
Thư mục: tr. 223-236
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về đối thoại xã hội và sự điều chỉnh bằng pháp luật đối
với đối thoại xã hội trong quan hệ lao động, pháp luật về đối thoại xã hội trong quan hệ lao động ở Việt
Nam và một số vấn đề đặt ra
Ký hiệu môn loại: 344.59701/PH109L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040879
Kho Mượn: MV.060832-60833
Kho lưu động: LD.025726-25727
14/. Nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030 / Nguyễn Văn Cương (ch.b.), Nguyễn
Đăng Dung, Phạm Văn Lợi.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 284tr. ; 21cm
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hệ thống pháp luật đến năm 2030 và đưa ra một số kiến nghị về hoàn thiện hệ thống pháp luật đến
2030
Ký hiệu môn loại: 349.597/NH500C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040355, VN.040780
Kho Mượn: MV.059795-59796
15/. Những điều cần biết về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng / Trịnh Anh Tuấn ch.b. ; Cao
Xuân Quảng b.s., Trần Thị Minh Phương b.s.. - H. : Công thương, 2017. - 214tr. ; 21cm
Đầu trang tên sách ghi: Bộ Công thương
Tóm tắt: Gồm những câu hỏi và trả lời quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu
dùng gồm: Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh đối
với người tiêu dùng; hợp đồng giao kết giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh...
Ký hiệu môn loại: 343.59707102638/NH556Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040786
Kho Mượn: MV.060720-60721
16/. PHAN ANH TUYẾT. Sổ tay pháp luật lao động và công đoàn dùng cho công nhân lao động trong
các doanh nghiệp / Phan Anh Tuyết b.s.. - H. : Lao động, 2018. - 500tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu một số nghị định pháp luật lao động: một số nội dung của bộ luật Lao động,
hướng dẫn thi hành về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, tiền lương...; pháp luật công đoàn và một
số văn bản của Tồng liên đoàn hướng dẫn hoạt động công đoàn
Ký hiệu môn loại: 344.59701/S450T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040774
Kho Mượn: MV.060838-60839
Kho lưu động: LD.025733-25734
17/. Pháp luật môi trường phục vụ phát triển bền vững ở Việt Nam / Hoàng Thế Liên (ch.b.), Lê Hồng
Hạnh, Vũ Duyên Thuỷ.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 757tr. ; 24cm
ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Viện Khoa học Pháp lý
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật bảo vệ môi trường của Việt Nam.
Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Pháp luật bảo vệ môi trường đất, nước, không khí, biển, hải
đảo. Pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, đa dạng sinh học, quản lý chất thải, giải quyết tranh chấp
và xử lý vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường.
Ký hiệu môn loại: 344.597046/PH109L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010241, VV.010822
Kho Mượn: MV.060788
18/. Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn
thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 474tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách gồm 2 phần: các nghị định của chính phủ, và các thông tư, thông tư liên
tịch của các bộ, cơ quan ngang bộ.
Ký hiệu môn loại: 342.5970902638/QU600Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: MV.060731
19/. Quy định về phòng cháy chữa cháy trong xây dựng công trình. - H. : Giao thông Vận tải, 2018. 341tr. ; 27cm
ĐTTS ghi: Bộ Giao thông Vận tải, Phụ lục: tr. 261-340
Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Phòng cháy và Chữa cháy; các Nghị định, Thông tư của
Chính phủ và của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều trong Luật và quy định xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy. Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa
cháy cho nhà và công trình xây dựng
Ký hiệu môn loại: 344.5970537702632/QU600Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010784
Kho Mượn: MV.060865-60866
Kho lưu động: LD.025752-25753
20/. Quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức và tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp viên chức. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 874tr. ; 24cm
ĐTTS ghi: Bộ Nội vụ. Viện Khoa học tổ chức nhà nước
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Tóm tắt: Gồm các quy định, thông tư của các Bộ quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn
các ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức
Ký hiệu môn loại: 342.59706802636/QU600Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010767
21/. Quyền Công đoàn / Đặng Quang Điều s.t., hệ thống, b.s.. - H. : Lao động, 2018. - 195tr. ; 21cm
Tóm tắt: Nội dung quyền công đoàn quy định trong Hiến pháp Việt Nam năm 2013, pháp luật
quốc tế về quyền Công đoàn và quyền Công đoàn trong pháp luật Việt Nam. Giới thiệu một số văn bản
hướng dẫn của Tổng Liên đoàn về quyền của Công đoàn
Ký hiệu môn loại: 344.59701871/QU603C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040776
Kho Mượn: MV.060834-60835
Kho lưu động: LD.025729-25730
22/. Luật cán bộ, công chức và hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện. - H.: Chính trị Quốc gia. - 27cm
T.1. - 2016. - 883tr.
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật cán bộ, công chức năm 2008, các văn bản quy định chi tiết
của Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ, văn bản hướng dẫn của Bộ, cơ quan
ngang Bộ
Ký hiệu môn loại: 342.59706802632/L504C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010761
23/. Luật cán bộ, công chức và hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện. - H.: Chính trị Quốc gia. - 27cm
T.2. - 2016. - 851tr.
Tóm tắt: Giới thiệu các văn bản hướng dẫn của Bộ, cơ quan ngang bộ và các quyết định của
Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ về thực hiện Luật cán bộ, công chức
Ký hiệu môn loại: 342.59706802638/L504C
Số ĐKCB: Kho Mượn: MV.060850
24/. TRẦN ĐÁNG. An toàn vệ sinh thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực
phẩm / Trần Đáng. - H. : Y học, 2018. - 143tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cung cấp những thông tin cơ bản về an toàn thực phẩm; tầm quan trọng của an toàn
thực phẩm và thành tựu công tác an toàn thực phẩm giai đoạn 2000-2017; công tác đảm bảo an toàn
thực phẩm hiện nay; những hạn chế trong công tác lãnh đạo, quản lý và giải pháp đảm bảo an toàn
thực phẩm ở Việt Nam cùng một số văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm
Ký hiệu môn loại: 344.59704/A105T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040887
Kho Mượn: MV.060712-60713
25/. TRƯƠNG CÔNG ĐẮC. Hoàn thiện thủ tục pháp luật về đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân ở
Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Trương Công Đắc. - H. : Lý luận Chính trị, 2017. - 206tr. ;
21cm
Thư mục:
tr. 191-204
Tóm
tắt: Trình
bày những vấn đề lý luận về thủ tục pháp luật trong đầu tư đối với doanh nghiệp
tư nhân trong nền kinh tế thị trường đầy đủ, thực trạng thủ tục pháp luật, giải pháp hoàn thiện và thực
hiện thủ tục pháp luật về đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 346.597092/H406T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040789
Kho Mượn: MV.060794-60795
Kho lưu động: LD.025728
26/. VŨ THUÝ VINH. Những điều cần biết về bán hàng đa cấp / Vũ Thuý Vinh ch.b.. - H. : Vũ Thuý
Vinh ch.b., 2018. - 155tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Bộ Công thương
Tóm tắt: Gồm những câu hỏi và trả lời quy định của pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp,
đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, quản lý hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương, quản lý người
tham gia bán hàng đa cấp, ký quỹ...
Ký hiệu môn loại: 346.59707/NH556Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040781
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Kho Mượn: MV.060801-60802
Kho lưu động: LD.025723
27/. Xây dựng pháp luật và hệ thống pháp luật ở Việt Nam hiện nay / Nhiều tác giả. - H. : Hồng Đức,
2018. - 335tr. ; 21cm
Phụ lục: tr. 299-330
Tóm tắt: Phân tích và đánh giá thực trạng hệ thống pháp luật Việt Nam. Chỉ ra nguyên nhân
của thực trạng đó, xác định rõ xu hướng xây dựng pháp luật trong thời gian tới đáp ứng yêu cầu giữ
vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế... góp phần phát triển đất nước
Tóm tắt: Trình bày bối cảnh lịch sử tác động đến sự hình thành, phát triển tư tưởng nhân
văn
quân
hiệuĐọc:
mônVN.040770
loại: 349.597/X126D
Số ĐKCB:KýKho
Kho Mượn: MV.060742-60743
Kho lưu động: LD.025656-25657
HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ QUÂN SỰ
1/. LÊ THỊ TRÚC ANH. Văn hoá giao tiếp trong công sở hành chính (Trường hợp Thành phố Hồ Chí
Minh từ năm 1986 - đến nay) / Lê Thị Trúc Anh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. 207tr. : minh hoạ ; 24cm
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận thực tiễn, văn hoá tổ chức và văn hoá ứng xử trong giao tiếp
nơi công sở tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1986 đến nay
Ký hiệu môn loại: 351.59779/V115H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010787
2/. Quy định về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan thuộc, trực thuộc
Chính phủ. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 599tr. ; 24cm
ĐTTS ghi: Bộ Nội vụ. Viện Khoa học tổ chức Nhà nước
Tóm tắt: Giới thiệu những văn bản pháp luật quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức đối với các bộ, cơ quan ngang bộ; các cơ quan thuộc Chính phủ; các cơ quan
tổng cục và tương đương
Ký hiệu môn loại: 352.209597/QU600C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010796
3/. SHRIKANT PARANJPE. Văn hoá chiến lược của Ấn Độ : Xây dựng chính sách an ninh Quốc gia /
Shrikant Paranjpe ; Biên dịch, h.đ.: Nguyễn Thị Phương Thảo.... - H. : Thông tin và Truyền thông,
2017. - 183tr. ; 23cm. - (Tủ sách Người đưa tin Ấn Độ)
Tên sách tiếng Anh: India's strategic culture. The making of national security policy
Tóm tắt: Nghiên cứu về văn hoá chiến lược của Ấn Độ trong xây dựng chính sách an ninh quốc
gia qua các thời kỳ lịch sử: Trước thời kỳ độc lập, trong thời kỳ độc lập, 1947-1991, 1991-nay. Minh giải
về an ninh nội bộ; vai trò của nhà nước và văn hoá chiến lược với chính sách an ninh quốc gia
Ký hiệu môn loại: 355.033554/V115H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040766
Kho Mượn: MV.060796
4/. Tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam. - H.: Quân đội nhân dân. - 21cm
T.1 : Một số vấn đề cơ bản về tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam và định hướng phát triển
trong thời kỳ mới. - 2017. - 275tr.
Tóm tắt: Trình bày cách tiếp cận, quan niệm và cơ sở hình thành, phát triền tư tưởng nhân văn
quân sự Việt Nam. Nội dung cơ bản và giá trị, ý nghĩa của tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam. Dự
báo tình hình và định hướng phát triển tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam trong thời kỳ mới
Ký hiệu môn loại: 355.009597/T550T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040714
Kho Mượn: MV.060746-60747
Kho lưu động: LD.025707-25708
5/. Tư tưởng nhân văn quân sự của các danh nhân tiêu biểu trong lịch sử dân tộc Việt Nam. - H.: Quân
đội nhân dân. - 21cm
T.1 : Từ thế kỷ thứ III trước Công nguyên đến trước năm 938. - 2017. - 206tr.
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sự của các danh nhân tiêu biểu trong lịch sử dân tộc Việt Nam từ thế kỷ thứ III trước Công nguyên đến
trước năm 938; giá trị tư tưởng nhân văn cùng ý nghĩa lịch sử quân sự của các danh nhân tiêu biểu
trong lịch sử dân tộc Việt Nam từ thế kỷ thứ III trước Công nguyên đến trước năm 938
Ký hiệu môn loại: 355.0095970901/T550T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040724
Kho Mượn: MV.060693-60694
Kho lưu động: LD.025666-25667
6/. Tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam. - H.: Quân đội nhân dân. - 21cm
T.2 : Từ buổi đầu dựng nước đến năm 938. - 2017. - 239tr.
Tóm tắt: Trình bày bối cảnh lịch sử tác động đến sự phát triển tư tưởng nhân văn quân sự Việt
Nam từ buổi đàu dựng nước đến năm 938; nội dung, giá trị và ý nghĩa tư tưởng nhân văn quân sự Việt
Nam từ buổi đàu dựng nước đến năm 938
Ký hiệu môn loại: 355.0095970901/T550T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040715
Kho Mượn: MV.060748-60749
Kho lưu động: LD.025709-25710
7/. Tư tưởng nhân văn quân sự của các danh nhân tiêu biểu trong lịch sử dân tộc Việt Nam. - H.: Quân
đội nhân dân. - 21cm
T.2 : Từ năm 938 đến năm 1225. - 2017. - 223tr.
Tóm tắt: Trình bày bối cảnh lịch sử hình thành, phát triển tư tưởng nhân văn quân sự của các
danh nhân tiêu biểu trong lịch sử dân tộc Việt Nam từ năm 938 đến năm 1225; tư tưởng, ý nghĩa nhân
văn quân sự của các danh nhân tiêu biểu trong lịch sử dân tộc Việt Nam từ năm 938 đến năm 1225
Ký hiệu môn loại: 355.0095970902/T550T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040725
Kho Mượn: MV.060695-60696
Kho lưu động: LD.025668-25669
8/. Tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam. - H.: Quân đội nhân dân. - 21cm
T.3 : Từ năm 938 đến năm 1505. - 2017. - 266tr.
Tóm tắt: Trình bày bối cảnh lịch sử tác động đến sự phát triển tư tưởng nhân văn quân sự Việt
Nam từ năm 938 đến năm 1505; nội dung tư tưởng, ý nghĩa tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam từ
năm 938 đến năm 1505 đối vơi sự vận dụng vào xây dựng và bảo vệ tổ quốc
Ký hiệu môn loại: 355.0095970902/T550T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040716
Kho Mượn: MV.060750-60751
Kho lưu động: LD.025711-25712
9/. Tư tưởng nhân văn quân sự của các danh nhân tiêu biểu trong lịch sử dân tộc Việt Nam. - H.: Quân
đội nhân dân. - 21cm
T.3 : Từ năm 1225 đến năm 1400. - 2017. - 227tr.
Tóm tắt: Trình bày bối cảnh lịch sử ra đời, phát triển tư tưởng nhân văn quân sự của các danh
nhân tiêu biểu trong lịch sử dân tộc Việt Nam từ năm 1225 đến năm 1400; giới thiệu nội dung tư tưởng,
ý nghĩa nhân văn quân sự của các danh nhân tiêu biểu trong lịch sử dân tộc Việt Nam từ năm 1225 đến
năm 1400
Ký hiệu môn loại: 355.0095970902/T550T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040726
Kho Mượn: MV.060697-60698
Kho lưu động: LD.025670-25671
10/. Niên giám khoa học năm 2017. - H.: Chính trị Quốc gia. - 24cm
T.4 : Những vấn đề về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. - 2018. - 311tr.
Tóm tắt: Gồm các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề mang tính lý luận chính trị về các vấn đề
quốc phòng, an ninh, đối ngoại như: những biến động mới của tình hình thế giới, khu vực và chính sách
của Đảng; những đặc điểm của chủ nghĩa tư bản hiện đại và triển vọng của chủ nghĩa xã hội trong thời
đại ngày nay, bảo đảm hài hoà mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và chủ động, tích cực hội nhập quốc
tế...
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Ký hiệu môn loại: 355.0330959705/N305G
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.001702
11/. Tư tưởng nhân văn quân sự của các danh nhân tiêu biểu trong lịch sử dân tộc Việt Nam. - H.:
Quân đội nhân dân. - 21cm
T.4 : Từ năm 1400 đến năm 1802. - 2017. - 219tr.
Tóm tắt: Trình bày bối cảnh lịch sử tác động đến sự hình thành tư tưởng nhân văn quân sự của
các danh nhân tiêu biểu trong lịch sử dân tộc Việt Nam từ năm 1400 đến năm 1802; khái quát bước
đầu tư tưởng nhân văn quân sự cùng giá trị, ý nghĩa tư tưởng nhân văn của các danh nhân tiêu biểu
trong lịch sử dân tộc Việt Nam từ năm 1400 đến năm 1802
Ký hiệu môn loại: 355.0095970903/T550T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040727
Kho Mượn: MV.060699-60700
Kho lưu động: LD.025672-25673
12/. Tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam. - H.: Quân đội nhân dân. - 21cm
T.4 : Từ năm 1505 đến năm 1930. - 2017. - 278tr.
Tóm tắt: Trình bày bối cảnh lịch sử tác động đến sự phát triển tư tưởng nhân văn quân sự Việt
Nam từ năm 1505 đến năm 1930; nội dung, giá trị và ý nghĩa tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam từ
năm 1505 đến năm 1930
Ký hiệu môn loại: 355.0095970903/T550T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040717
Kho Mượn: MV.060752-60753
Kho lưu động: LD.025713-25714
13/. Sức sống của Cách mạng tháng Mười Nga trong thời đại ngày nay. - H.: Quân đội nhân dân. 21cm
T.4 : Vấn đề bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. - 2017. - 235tr.
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa từ thực tiễn Cách
mạng tháng Mười Nga; thực tiễn bảo vệ Tổ quốc xã hôi chủ nghĩa trên thế giới từ sau Cách mạng tháng
Mười Nga đến nay và bài học kinh nghiệm; ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười Nga trong sự nghiệp
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay
Ký hiệu môn loại: 355.4509597/S552S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040750
Kho Mượn: MV.060765-60766
Kho lưu động: LD.025650-25651
14/. Tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam. - H.: Quân đội nhân dân. - 21cm
T.5 : Từ năm 1930 đến năm 1975. - 2017. - 298tr.
Tóm tắt: Trình bày bối cảnh lịch sử tác động đến hình thành, phát triển tư tưởng nhân văn quân
sự Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1975, nội dung giá trị tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam từ năm
1930 đến năm 1975
Ký hiệu môn loại: 355.0095970904/T550T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040718
Kho Mượn: MV.060754-60755
Kho lưu động: LD.025715-25716
15/. Tư tưởng nhân văn quân sự của các danh nhân tiêu biểu trong lịch sử dân tộc Việt Nam. - H.:
Quân đội nhân dân. - 21cm
T.5 : Từ năm 1802 đến năm 1930. - 2017. - 239tr.
Tóm tắt: Trình bày bối cảnh lịch sử tác động đến hình thành tư tưởng nhân văn quân sự của
các danh nhân tiêu biểu thời kỳ từ năm 1802 đến năm 1930; khái quát bước đầu tư tưởng nhân văn
cùng ý nghĩa tư tưởng quân sự của các danh nhân tiêu biểu thời kỳ từ năm 1802 đến năm 1930
Ký hiệu môn loại: 355.00959709034/T550T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040728
Kho Mượn: MV.060701-60702
Kho lưu động: LD.025674-25675
16/. Tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam. - H.: Quân đội nhân dân. - 21cm
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T.6 : Từ năm 1975 đến năm 2016. - 2017. - 254tr.
Tóm tắt: Trình bày bối cảnh lịch sử tác động đến sự phát triển tư tưởng nhân văn quân sự Việt
Nam từ năm 1975 đến năm 2016; nội dung, giá trị và ý nghĩa tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam từ
năm 1975 đến năm 2016
Ký hiệu môn loại: 355.0095970904/T550T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040719
Kho Mượn: MV.060756-60757
Kho lưu động: LD.025717-25718
17/. Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo /
Đào Trí Úc, Trương Thị Hồng Hà, Nguyễn Thị Việt Hương... ; Trương Thị Hồng Hà ch.b.. - H. : Chính trị
Quốc gia, 2016. - 312tr. : sơ đồ ; 19cm
Thư mục: tr. 319-325
Tóm tắt: Đề cập đến những vấn đề lý luận cơ bản về chính quyền địa phương, quá trình xây
dựng và hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương từ năm 1945 đến
nay. Quan điểm và giải pháp hoàn thiện pháp luật tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở
Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 352.1409597/T450C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010790
18/. Trung đoàn 52 Tây Tiến 70 năm chiến thắng lịch sử Mường Láp - Hủa Phăn - Lào (1945 - 2015) /
Lê Thanh Bài, Nguyễn Xuân Sâm, Nguyễn Văn Khuông.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 315tr. ;
24cm
Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp những bài viết, hồi ký, hồi ức của các cựu chiến binh Tây Tiến về
một thời chiến đấu gian lao mà anh dũng trên mặt trận miền Tây của Tổ quốc trong những ngày đầu
kháng chiến chống thực dân Pháp; kể về những kỷ niệm không thể nào quên trong chiến thắng đầu
tiên của Trung đoàn 52 Tây Tiến ở Mường Láp-Hủa Phăn-Lào; đồng thời khẳng định vị trí, ý nghĩa của
chiến thắng này trong kháng chiến chống thực dân Pháp ở cả Việt Nam và Lào.
Ký hiệu môn loại: 355.3109597/TR513Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010800
Kho Mượn: MV.060877
19/. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ / Lê Văn Lợi, Nguyễn Thế Thắng, Nguyễn
Thị Kim Dung.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 512tr. ; 24cm
ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng
Tóm tắt: Những vấn đề lý luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ. Tập
hợp các bài viết nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ cũng như việc vận
dụng tư tưởng của Người trong giai đoạn hiện nay như: Tư tưởng về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phát
triển nguồn nhân lực cán bộ chất lượng cao; nhiệm vụ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên hiện nay...
Ký hiệu môn loại: 352.609597/T550T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010783
Kho Mượn: MV.060892
20/. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đường lối quân sự của Đảng, chiến lược quốc phòng, chiến lược quân
sự trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc / B.s.: Bùi Chí Trung (ch.b.), Vũ Đăng Minh, Nguyễn
Văn Thân.... - H. : Quân đội nhân dân, 2018. - 439tr. ; 26cm
ĐTTS ghi: Quân uỷ Trung ương - Bộ Quốc phòng, Phụ lục: tr. 349-439
Tóm tắt: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam, về chiến tranh và
hào bình, về khởi nghĩa vũ trang, về quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân, về xây dựng lực
lượng vũ trang nhân dân, về nghệ thuật quân sự, về xây dựng căn cứ địa và hậu phương chiến lược...
Ký hiệu môn loại: 355.0330597/T550T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010780
Kho Mượn: MV.060882-60883
Kho lưu động: LD.025754
21/. Về cán bộ và công tác cán bộ : Trích bài nói, bài viết của các đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp
hành Trung ương Đảng / Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. 496tr. ; 24cm
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ĐTTS ghi: Ban Tổ chức Trung ương. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tạp chí Cộng
sản
Tóm tắt: Lược trích một số bài nói, bài viết quan trọng của các đồng chí Tổng bí thư Ban Chấp
hành Trung ương Đảng về cán bộ và công tác cán bộ qua các thời kỳ, được sắp xếp theo các vấn đề
như: Vị trí, vai trò của cán bộ; tiêu chuẩn cán bộ; lựa chọn, tạo nguồn cán bộ; huấn luyện, đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ; đánh giá cán bộ; tuyển dụng, bố trí cán bộ...
Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức cơ bản về thực phẩm, an toàn thực phẩm, thành phần
hoáĐKCB:
học của Kho
thựcĐọc:
phẩm,
chỉ tiêu chất lượng, cách lựa chọn thực phẩm và các biện pháp bảo quản
VV.010763
Số
thực phẩm; các loại thực phẩm và phụ gia thực phẩm, đặc tính lý hoá và liều lượng phụ gia sử
22/. dụng
Về cán
bộ thực
và công
tác môn
cán bộ
trong
thời kỳ đổi mới (Trích văn kiện Đảng). - H. : Chính trị Quốc
trong
Ký hiệu
loại:
352.609597/V250C
gia, 2018. - 755tr. ; 24cm
ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam
Tóm tắt: Lược trích một số văn kiện quan trọng của Đảng về vấn đề cán bộ và công tác cán bộ
từ Đại hội VI đến nay, nhằm phản ánh rõ các chủ trương, chính sách, biện pháp của Đảng nhằm nâng
cao chất lượng cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới
Ký hiệu môn loại: 352.609597/V250C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010868
CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI
1/. DƯƠNG THANH NGHỊ. Một số chất ô nhiễm hữu cơ bền trong môi trường biển ven bờ phía Bắc
Việt Nam / Dương Thanh Nghị (ch.b.), Trần Đức Thạnh, Đỗ Quang Huy. - H. : Khoa học Tự nhiên và
Công nghệ, 2018. - 308tr. : minh hoạ ; 27cm. - (Bộ sách chuyên khảo về biển, đảo Việt Nam)
Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Thư mục: tr. 245-264. Phụ lục: tr. 265-308
Tóm tắt: Nghiên cứu về chất ô nhiễm hữu cơ bền; điều tra khảo sát bổ sung số liệu và phân
tích đánh giá POP trong môi trường, điều kiện tự nhiên và đặc điểm kinh tế - xã hội - môi trường vùng
biển ven bờ phía Bắc Việt Nam; chất ô nhiễm hữu cơ bền trong môi trường nước, trầm tích, trong mô
thịt một số sinh vật vùng biển ven bờ phía Bắc Việt Nam; sự phân bố và tích tụ hàm lượng OCP và PCB
trong một số vùng biển ven bờ phía bắc Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 363.738095973/M458S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010774
Kho Mượn: MV.060853-60854
Kho lưu động: LD.025680-25681
2/. Kỹ năng phòng, chống xâm hại, bắt cóc trẻ em và các chính sách pháp luật liên quan. - H. : Lao
động Xã hội, 2018. - 150tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thư mục: tr. 146-147
Tóm tắt: Trình bày các kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em; kỹ năng phòng, ngừa bắt cóc trẻ
em. Gồm những câu hỏi và trả lời về các chính sách pháp luật liên quan đến trẻ em
Ký hiệu môn loại: 362.767/K600N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040794
Kho Mượn: MV.060724-60725
Kho lưu động: LD.025739-25740
3/. Kỹ năng phòng, chống xâm hại, bắt cóc trẻ em và các chính sách pháp luật liên quan. - H. : Lao
động Xã hội, 2018. - 150tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thư mục: tr. 146-147
Tóm tắt: Trình bày các kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em; kỹ năng phòng, ngừa bắt cóc trẻ
em. Gồm những câu hỏi và trả lời về các chính sách pháp luật liên quan đến trẻ em
Ký hiệu môn loại: 362.767/K600N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040757
4/. NGUYỄN VĂN LỢI. Thực phẩm và an toàn thực phẩm / Nguyễn Văn Lợi. - H. : Bách khoa Hà Nội,
2018. - 335tr. : minh hoạ ; 27cm
Thư mục: tr. 333-335
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phẩm
Ký hiệu môn loại: 363.192/TH552P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010771
Kho Mượn: MV.060848-60849
Kho lưu động: LD.025748-25749
5/. Phát triển kinh tế và những chính sách về an sinh xã hội ở Việt Nam. - H. : Lao động Xã hội, 2018.
- 198tr. ; 21cm
Thư mục: tr. 198
Tóm tắt: Giới thiệu chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam; những nội dung cơ bản
của chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua và một số chính sách an sinh xã hội mới
nhất Ký hiệu môn loại: 362.9597/PH110T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040756
Kho Mượn: MV.060773-60774
Kho lưu động: LD.025682-25683
6/. Quản lý chất thải và biến đổi khí hậu / Phạm Tuấn Hùng (ch.b.), Đỗ Tiến Anh, Nguyễn Đức
Lượng.... - H. : Xây dựng, 2017. - 155tr. : minh hoạ ; 24cm
Thư mục: tr. 143-151
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về môi trường và quản lý môi trường, chất thải và
quản lý chất thải, biến đổi khí hậu, các giải pháp giảm thiểu KNK trong quản lý chất thải
Ký hiệu môn loại: 363.728/QU105L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010782
Kho Mượn: MV.060886-60887
Kho lưu động: LD.025756
7/. TRẦN ĐỨC HẠ. Hồ đô thị - Quản lý kỹ thuật và kiểm soát ô nhiễm = Urban lakes and ponds
technical management and pollution control / Trần Đức Hạ. - H. : Xây dựng, 2017. - 353tr. : minh hoạ ;
24cm
Phụ lục: tr. 304-331. - Thư mục: tr. 332-349
Tóm tắt: Tìm hiểu về đặc điểm, ô nhiễm và suy thoái, quản lý, các biện pháp kỹ thuật xử lý ô
nhiễm và cải thiện chất lượng nước hồ đô thị
Ký hiệu môn loại: 363.73946/H450Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010809
Kho Mượn: MV.060779-60780
Kho lưu động: LD.025691
8/. TRƯƠNG THÀNH TRUNG. Sổ tay an toàn giao thông dùng cho khu vực nông thôn / Trương
Thành Trung. - H. : Giao thông Vận tải, 2018. - 244tr. : minh hoạ ; 21cm
Phụ lục: tr. 208-239. - Thư mục: tr. 240
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về tình hình trật tự an toàn giao thông ở khu vực
nông thôn, miền núi nước ta; nhận biết một số hành vi nguy hiểm cần phòng tránh khi tham gia giao
thông ở khu vực nông thôn; trích dẫn một số điều của pháp luật về trật tự an toàn giao thông mà người
tham gia giao thông khu vực nông thôn, miền núi cần biết; hướng dẫn và giải đáp xử lý các tình huống
pháp luật trong lĩnh vực giao thông
Ký hiệu môn loại: 363.1207/S450T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040777
Kho Mượn: MV.060771-60772
Kho lưu động: LD.025721-25722
THƯƠNG MẠI, CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THỐNG VÀ GTVT
1/. LÊ PHƯƠNG. Giới thiệu thị trường Ấn Độ và giải pháp đẩy mạnh quan hệ thương mại giữa Việt
Nam - Ấn Độ / B.s.: Lê Phương, Phạm Xuân Trang. - H. : Công thương, 2017. - 199tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Bộ Công thương
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về thị trường Ấn Độ và hiệp định thương mại hàng hoá
ASEAN-Ấn Độ. Thực trạng về thương mại hàng hoá giữa Việt Nam và Ấn Độ trên cơ sở thực hiện hiệp
định thương mại hàng hoá ASEAN-Ấn Độ cùng các giải pháp thúc đẩy thương mại hàng hoá giữa Việt
Nam và Ấn Độ
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Ký hiệu môn loại: 382.09597054/GI-462T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040779
Kho Mượn: MV.060814-60815
2/. Quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc trong bối cảnh hội nhập / B.s.: Trịnh Thị Thanh Thuỷ,
Nguyễn Anh Sơn (ch.b.), Vũ Thuý Vinh.... - H. : Công thương, 2017. - 244tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm
ĐTTS ghi: Bộ Công thương, Thư mục: tr. 227-233. - Phụ lục: tr. 234-241
Tóm tắt: Giới thiệu tình hình phát triển kinh tế, thương mại của Trung Quốc và Việt Nam giai
đoạn 2001-2016: Phát triển kinh tế, hoạt động đầu tư, phát triển thương mại. Trình bày thực trạng quan
hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc: Nhân tố khách quan ảnh hưởng, xuất khẩu hàng hoá Việt Nam
sang Trung Quốc, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá giữa hai nước, cán cân thương mại, đánh giá
chung và xu hướng, giải pháp phát triển quan hệ này
Ký hiệu môn loại: 382.09597051/QU105H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040783
Kho Mượn: MV.060812-60813
3/. sổ tay hỏi đáp về logistics. - H. : Công Thương, 2017. - 217tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Bộ Công thương
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về logistics: Khái niệm, các hoạt động có thể bao gồm,
luật pháp Việt Nam phân loại thành phần ngành nào, điểm khác nhau giữa hậu cần quân đội và hoạt
động kinh doanh logistics... Giới thiệu ngành logistics cụ thể tại Việt Nam: Quá trình hình thành, xây
dựng kế hoạch hành động, quan điểm phát triển...
Ký hiệu môn loại: 388.04409597/S450T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040785
Kho Mượn: MV.060809
4/. Thực trạng và giải pháp phát triển thương mại bán lẻ của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập / B.s.:
Trịnh Thị Thanh Thủy (ch.b.), Nguyễn Thị Trà Giang, Vũ Thị Lộc.... - H. : Công thương, 2018. - 202tr. :
bảng, biểu đồ ; 21cm
ĐTTS ghi: Bộ Công Thương, Thư mục: tr. 197-202
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về phát triển thương mại bán lẻ.
Nghiên cứu thực trạng phát triển thương mại bán lẻ ở Việt Nam giai đoạn 2007-2016 và định hướng,
giải pháp phát triển đến năm 2030
Ký hiệu môn loại: 381.109597/TH552T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040746
Kho Mượn: MV.060797-60798
5/. Tiêu thụ mặt hàng quả của vùng Đồng bằng sông Hồng thực trạng và giải pháp / Phạm Nguyên
Minh ; Nguyễn Thị Hoàng Thúy, Nguyễn Thị Quỳnh Vân b.s.... - H. : Công thương, 2017. - 210tr. ;
21cm
Đầu trang tên sách ghi: Bộ Công thương
Tóm tắt: Tổng quan về tiêu thụ mặt hàng quả. Thực trạng sản xuất và tiêu thụ mặt hàng quả
vùng Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2011-2015. Đề xuất giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ mặt hàng quả
vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2025
Ký hiệu môn loại: 381.414095973/T309T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040784
Kho Mượn: MV.060810-60811
6/. Xuất khẩu hàng hoá vào thị trường Nhật Bản - Rào cản phi thuế và giải pháp / B.s.: Lê Hoàng
Oanh, Vũ Cường, Phạm Khắc Tuyên.... - H. : Công thương, 2017. - 228tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm
ĐTTS ghi: Bộ Công thương. Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Thư mục: tr. 181-184. - Phụ lục:
tr. 185-226
Tóm tắt: Đánh giá tác động của hàng rào phi thuế quan của Nhật Bản đối với một số mặt hàng
xuất của Việt Nam vào thị trường Nhật Bản, đồng thời xác định xu hướng và kiến nghị các giải pháp
vượt rào cản phi thuế quan của Nhật Bản, tăng cường xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị
trường này
Ký hiệu môn loại: 382.09597052/X504K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010810
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Kho Mượn: MV.060781
PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HÓA DÂN GIAN
1/. Bách thần lục / Nguyễn Văn Tuân dịch ; Dương Tuấn Anh h.đ.. - H. : Đại học Sư phạm, 2018. 700tr. ; 24cm
Tóm tắt: Ghi chép về sự tích các vị linh thần được thờ phụng tại các đình, đền, nghè, miếu ở
các làng xã Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 398.4109597/B102T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010792
Kho Mượn: MV.060786-60787
Kho lưu động: LD.025676-25677
2/. Di sản văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên / Nguyễn Khắc Sử, Phan Thanh Toàn, Trần Lâm Biền... ;
Tuyển chọn: Nguyễn Chí Bền.... - H. : Văn hoá dân tộc, 2017. - 512tr. ; 24cm
ĐTTS ghi: Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, Phụ lục: tr. 489-506
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về bối cảnh vùng văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên; nét đặc
trưng văn hoá cồng chiêng của một số dân tộc Tây Nguyên như: Ba Na, Brâu, Chơ Ro, Chu Ru, Cơ
Ho... ; thực trạng về công tác bảo tồn và giải pháp bảo tồn đối với di sản văn hoá cồng chiêng Tây
Nguyên
Ký hiệu môn loại: 390.095976/D300S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010867
3/. ĐÀO KHANG. Văn hóa làng khu vực đồng bằng Nghệ An qua các thời kỳ / Đào Khang. - Vinh :
Nxb. Đại học Vinh, 2018. - 191tr. ; 21cm
Tóm tắt: Văn hóa làng khu vực đồng bằng Nghệ An qua các thời kỳ chép lại phần nào cảnh
quan làng nông thôn khu vực đồng bằng Nghệ An theo hồi ức của một người xa quê, luôn mong nhơ
cảnh làng xưa
Ký hiệu môn loại: 390.0959742/V115H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040769
Kho Mượn: MV.060744-60745
Kho lưu động: LD.025659-25660
4/. LƯ THỊ THANH LÊ. Tuyển tập huyền thoại về nguồn gốc các tộc người Việt Nam / Lư Thị Thanh
Lê ch.b., s.t., t.ch.. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 577tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu những câu chuyện lý thú cho bạn đọc thưởng thức, đồng thời
cung cấp thông tin tham khảo cho các nhà nghiên cứu về kiến thức văn học dân gian, dân tộc học,
nhân học…
Ký hiệu môn loại: 398.209597/T527T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010823
Kho Mượn: MV.060723
5/. NGUYỄN CHÍ BỀN. Hội Gióng - Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại / B.s.: Nguyễn
Chí Bền (ch.b.), Lê Thị Hoài Phương, Bùi Quang Thanh ; Dịch: Nguyễn Kim Măng... ; H.đ.: Phạm Minh
Đức, Đinh Khắc Thuân. - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 538tr., 51tr. ảnh ; 24cm
Thư mục: tr. 222-228. - Phụ lục: tr. 229-538
Tóm tắt: Giới thiệu về tình hình sưu tầm, nghiên cứu hội Gióng và không gian của hội Gióng.
Tìm hiểu về truyền thuyết, di tích và lễ hội Gióng ở đền Phù Đổng, đền Sóc và ở một số làng xã khác.
Giá trị và vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị của hội Gióng
Ký hiệu môn loại: 394.26959731/H452G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010816
Kho Mượn: MV.060894-60895
Kho lưu động: LD.025747
6/. NGUYỄN ĐÌNH SAN. Văn hóa - Một góc nhìn / Nguyễn Đình San. - H. : Thanh niên, 2018. - 235tr.
: ảnh ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày khái quát về văn hoá dân gian qua các hình vẽ trong hang đồng nội và
chiếc mũ của thầy mo; qua bộ ba cặp biểu tượng hươu - cá - chim, qua giếng nước cổ, phong tục đắp
bếp, tục thờ Thánh tản, lễ ké si, tục cắt rốn chôn rau...
Ký hiệu môn loại: 390.09597/V115H
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- Thư mục thông báo sách mới
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040778
Kho Mượn: MV.060807-60808
Kho lưu động: LD.025719-25720
7/. NGUYỄN PHƯƠNG LIÊN. Lễ hội văn hóa truyền thống những nét tương đồng Việt Nam - Lào /
Nguyễn Phương Liên (ch.b.), Tạ Hồng Hạnh, Trần Bình Hải. - H. : Thông tin và truyền thông, 2017. 394tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày các vấn đề về lễ hội văn hóa truyền thống Việt - lào: Trang phục truyền
thống trong các lễ hội văn hóa Việt - Lào hiện nay; Một số nghi lễ liên quan đến đời sống cá nhân trong
cộng đồng; Một số lễ hội tôn giáo...
Ký hiệu môn loại: 394.269597/L250H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040742
8/. NGUYỄN PHƯƠNG LIÊN. So sánh Xú - pha - xít Lào với ca dao Việt Nam / Nguyễn Phương Liên
(ch.b.), Lý Hoài Thu, Tạ Hồng Hạnh. - H. : Thông tin và truyền thông, 2017. - 296tr. ; 21cm
Tóm tắt: So sánh nội dung, nghệ thuật Xú - pha - xít Lào với phương ngữ Việt Nam. Dấu ấn
của Xú - pha - xít Lào và phương ngữ Việt Nam trong thơ ca hiện đại
Ký hiệu môn loại: 398.8095970594/S400S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040745
9/. NGUYỄN PHƯƠNG LIÊN. Sự tương đồng về tư tưởng trong văn hóa dân gian Việt Nam - Lào /
Nguyễn Phương Liên (chủ biên), Trần Thúc Việt. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2018. - 2017tr. ;
21cm
Tóm tắt: Trình bày về: Tư tưởng Phật giáo trong văn hóa Lào - Việt Nam, một cơ sở kiến tạo
tình đoàn kết; So sánh Phú - pha - xít Lào với ca dao Việt Nam; Những câu chuyện về tình đoàn kết
hữu nghị Việt - Lào ...
Ký hiệu môn loại: 390.09597/S550T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040741
10/. TRỊNH KHẮC MẠNH. Gia lễ Việt Nam / Trịnh Khắc Mạnh ch.b. ; Tuyển chọn, giới thiệu và biên
dịch: Vũ Việt Bằng, Phạm Thị Hường. - H. : Khoa học xã hội, 2017. - 648tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách góp phần vào nghiên cứu ảnh hưởng của gia lễ Việt Nam truyền thống
trong xã hội Việt Nam đương đại, về các vấn đề, như quan niệm xã hội, giá trị nhân văn, đời sống xã
hội, tư tưởng chính trị xã hội mỗi thời kỳ...
Ký hiệu môn loại: 395.209597/GI-100L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010814
Kho Mượn: MV.060869-60870
Kho lưu động: LD.025760
TIN HỌC, THÔNG TIN VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT
1/. Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến : Tác giả - Tác phẩm / B.s.: Nguyễn Chí Mỳ (ch.b.),
Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Khắc Oánh.... - H. : Nxb. Hà Nội, 2017. - 279tr. ; 24cm. - (Tủ sách Thăng
Long 1000 năm)
Tóm tắt: Cung cấp thông tin cụ thể về các tác giả, tác phẩm trong Tủ sách Thăng Long ngàn
năm văn hiến với các chủ đề: Địa lý, lịch sử, kinh tế, văn hoá - xã hội...
Ký hiệu môn loại: 016.959731/T500S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010759
TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC
1/. DƯƠNG QUANG MINH. Giá trị chân - thiện - mỹ quanh ta : Triết lý và suy ngẫm / Dương Quang
Minh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 214tr. ; 21cm
Tóm tắt: Những triết lí giúp con người tu tập, vươn tới mục tiêu sống hướng thiện, giải thoát, tự
tại, nuôi dưỡng đức tính chân thật, thiện tâm và thẩm mỹ để có được cuộc sống hạnh phúc
Ký hiệu môn loại: 158/GI-100T
Số ĐKCB: Kho Mượn: MV.060692
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