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000. TIN HỌC, THÔNG TIN, TÁC PHẨM TỔNG QUÁT:
1/. NGUYỄN QUANG HOÀNG. Matlab & Simulink cho kỹ sư / Nguyễn Quang
Hoàng. - Xuất bản lần thứ 2 có sửa chữa. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2019. - 423tr. : Minh
hoạ; 24cm. - (Tủ sách ngành cơ khí)
Tóm tắt: Trình bày kiến thức cơ bản về môi trường Matlab, hàm và tệp tin trong
Matlab, lập trình trong Matlab, các phép tính vector và ma trận, đồ hoạ trong Matlab, hồi
quy số liệu và nội suy, các phép biến đổi tích phân và Matlab, tích phân số, vi phân số và
giải phương trình vi phân thường, tổng quan về Simulink, mô phỏng hệ động lực có điều
khiển và giải một số bài toán trong kỹ thuật bằng Matlab.
+ Môn loại: 005.3 / M110A
- Phòng Đọc: DL 18086
- Phòng Mượn: MD 9299-9300
2/. NGUYỄN KHANH VĂN. Giáo trình cơ sở an toàn thông tin / Nguyễn Khanh
Văn. - Xuất bản lần thứ 3, có bổ sung và sửa chữa. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2019. - 255tr.;
24cm
Tóm tắt: Cung cấp các khái niệm cơ bản về các vấn đề xung quanh bảo vệ hệ thống
tin học đồng thời giới thiệu những kiến thức về lĩnh vực an toàn và bảo vệ máy tính ở mức
độ tiệm cận chuyên sâu.
+ Môn loại: 005.8 / GI-108TR
- Phòng Đọc: DL 18088
- Phòng Mượn: MD 9303-9304
3/. TRẦN HOÀI LINH. Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu / Trần Hoài
Linh. - Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa và bổ sung. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2019. - 203tr.:
Minh hoạ; 24cm
Tóm tắt: Tình bày một số khái niệm cơ bản về mạng nơ-rôn nhân tạo, mô hình nơrôn, mô hình mạng perceptron MLP và các thuật toán hoạt động. Giới thiệu sơ lược mạng
nơ-rôn có phản hồi và một số mạng hoạt động theo nguyên tắc tự tổ chức, lô-gic mờ và
mạng nơ-rôn lô-gíc mờ, một số ứng dụng thực tế của mạng nơ-rôn, các giải pháp mạch mô
phỏng nơ-rôn và mạng nơ-rôn.
+ Môn loại: 006.3 / M106N
- Phòng Đọc: DL 18087
- Phòng Mượn: MD 9301-9302
100. TRIẾT HỌC, CẬN TÂM LÝ VÀ THUYẾT HUYỀN BÍ, TÂM LÝ HỌC:
4/. Thư mục toàn văn Địa chí Hậu Giang chào mừng 15 năm thành lập tỉnh
(01/01/2004 - 01/01/2019). - Hậu Giang : Thư viện tỉnh Hậu Giang, 2018. - 60tr.; 28cm
ĐTTS ghi : Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Thư viện tỉnh Hậu Giang
Tóm tắt: Thu thập, tuyển chọn các bài viết được đăng tải trong các ấn phẩm báo chí
dạng giấy và online nhằm cung cấp thông tin về tỉnh Hậu Giang, những thành tựu tiêu biểu
sau 15 năm thành lập trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, giáo dục, khoa học công
nghệ, nông nghiệp, y tế, an ninh quốc phòng và tiềm năng phát triển.
+ Môn loại: 015.59792 / TH550M
- Phòng Địa chí: DC 2779
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5/. TALEB, NASSIM NICHOLAS. Trò đùa của sự ngẫu nhiên : Giải mã bí ẩn quanh
những điều tình cờ / Nassim Nicholas Taleb; Lê Vũ Kỳ Nam dịch. - H. : Công Thương,
2019. - 384tr.; 24cm
Tên sách tiếng Anh: Fooled by randomness
Tóm tắt: Viết về những lối tư duy sai sót trong nhận thức của con người, về cách
chúng ta nhận thức và đối phó với may mắn trong cuộc sống và kinh doanh.
+ Môn loại: 123 / TR400Đ
- Phòng Đọc: DL 18106
- Phòng Mượn: MH 10811-10812
6/. ĐINH TRẦN TUẤN LINH. Chiêm tinh học nhập môn : Giải mã ngôn ngữ 12
chòm sao / Đinh Trần Tuấn Linh, Hoàng Thuý Hiền, Minh Phương, Nguyễn Vân. - H. :
Thế giới, 2019. - 193tr.; 21cm. - (Chiêm tinh số)
Tóm tắt: Trình bày khái niệm cơ bản về chiêm tinh; tổng quan về bản đồ sao,12 cung
hoàng đạo, các hành tinh, các nhà hoàng đạo và ứng dụng của bản đồ sao.
+ Môn loại: 133.5 / CH304T
- Phòng Đọc: DV 57158
- Phòng Mượn: MH 10767-10768
7/. SCOTT, S. J.. Chuỗi thói quen: Sức mạnh của sự kết hợp : 127 thói quen nhỏ tối
ưu sức khoẻ, tài chính và hạnh phúc / S. J. Scott ; Thảo Trâm dịch. - H. : Công Thương,
2019. - 416tr.; 21cm
Tóm tắt: Khái niệm "chuỗi thói quen"; Phân tích tâm lý hành vi, thói quen của con
người được chia làm 7 nhóm: Công việc, tài chính, sức khoẻ, giải trí, sắp xếp, mối quan
hệ, tinh thần; mỗi thói quen mang một phần sức mạnh, được kết hợp lại với nhau, tạo nên
sức mạnh to lớn có thể thay đổi cuộc đời mỗi người một cách kỳ diệu.
+ Môn loại: 152.3 / CH515TH
- Phòng Đọc: DV 57156
- Phòng Mượn: MH 10763-10764
8/. DEUTSCHENDORF, HARVEY. Trí thông minh thực dụng / Harvey
Deutschendorf; Nguyễn Hồng Lê dịch. - H. : Lao động Xã hội, 2011. - 311tr.; 21cm
Tên sách bằng tiếng Anh: The other kind of smart
Tóm tắt: Giới thiệu nhiều câu chuyện thực tế giúp chúng ta có thể rút ra những bài
học bổ ích cho việc tăng cường trí tuệ cảm xúc bản thân cũng như ứng dụng trong cuộc
sống.
+ Môn loại: 152.4 / TR300TH
- Phòng Mượn: MH 2664
9/. ĐỖ THỊ DIỆU NGỌC. Tư duy biện luận - Nghĩ hay hơn hay nghĩ / Đỗ Thị Diệu
Ngọc, Nguyễn Huy Cường. - H. : Thế giới, 2019. - 232tr.; 21cm
Tóm tắt: Hướng dẫn kĩ năng tư duy phù hợp thông qua những tình huống cụ thể, sử
dụng kết hợp lý thuyết với thực tiễn đời sống giúp bạn đọc hệ thống hoá kiến thức, rèn
luyện và làm chủ kỹ năng suy nghĩ biện luận để học tập và làm việc hiệu quả.
+ Môn loại: 153.4 / T550D
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10/. HONORÉ, CARL. Không việc gì phải vội! : Giải pháp từ tốn trong công việc và
đời sống / Carl Honoré; Nguyễn Hoàng Yến Phương dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 323tr.; 24cm
Tên sách tiếng Anh: The slow fix
Tóm tắt: Diễn giải về hiệu quả bền vững của phương pháp sống chậm, giải pháp từ
tốn - chìa khoá thực sự cho những vấn đề trong cuộc sống và công việc, giúp con người
hướng tới cuộc sống hạnh phúc cân bằng, tránh khỏi những áp lực căng thẳng, muộn phiền
hay chứng trầm cảm phổ biến trong xã hội công nghiệp hiện đại.
+ Môn loại: 153.4 / KH455V
- Phòng Đọc: DL 18105
- Phòng Mượn: MH 10810
11/. STEKEL, M. D. WILHELM. Cái tôi được yêu thương = The beloved ego / M.
D. Wilhelm Stekel; Lam Anh dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 324tr.; 20cm
Tóm tắt: Giới thiệu các khía cạnh về cái tôi cá nhân, đưa ra những bí quyết phòng
tránh sự tiêu cực, vượt qua sợ hãi, khó khăn, để tự khai sáng và cảm nhận hạnh phúc nội
tâm dẫn đến thành công trong cuộc sống.
+ Môn loại: 158.1 / C103T
- Phòng Đọc: DV 57164
- Phòng Mượn: MH 10778-10779
12/. LƯU DUNG. Kiến tạo chính mình / Lưu Dung; Nhất Cư biên dịch. - H. : Hồng
Đức, 2019. - 446tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách gồm các bức thông điệp quý báu và hữu ích được kết tinh giá trị văn
hoá nhân văn sâu sắc, nuôi dưỡng tâm hồn, khơi nguồn tri thức. Mỗi câu chuyện trong tác
phẩm sẽ đem đến cho bạn đọc những kiến thức thiết thực, hữu ích, cần thiết cho cuộc sống
thường ngày. Sách là kim chỉ nam không thể thiếu trong đời để đạt được thành công và
hạnh phúc.
+ Môn loại: 158.1 / K305T
- Phòng Đọc: DV 57171
- Phòng Mượn: MH 10790
13/. ERWIN, MARK W.. Sức mạnh biến cuộc sống tầm thường thành phi thường /
Mark W. Erwin; Cao Hằng dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 207tr.; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách này chỉ ra sức mạnh của não bộ, tầm nhìn, mục tiêu, tri thức,
lòng kiên trì... dành cho một số ít những người định hướng về sự thành công trong cuộc
sống, họ sẵn sàng làm các công việc khó khăn để đạt được cuộc sống mỹ mãn với sự thành
công một cách trọn vẹn.
+ Môn loại: 158.1 / S552M
- Phòng Đọc: DV 57160
- Phòng Mượn: MH 10771-10772
14/. DƯƠNG BÁ TUẤN. Luận ngữ chú giải : Sách kinh điển cho mọi nhà / Dương
Bá Tuấn chú giải ; Ngô Trần Trung Nghĩa dịch. - H. : Văn học, 2019. - 467tr.; 21cm
Tóm tắt: Dịch nghĩa và chú thích các vấn đề về các quan điểm chính trị, đạo đức,
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luân lý, tu dưỡng, các nguyên tắc về giáo dục giảng dạy... của Khổng Tử - nhà tư tưởng,
nhà triết học nổi tiếng Trung Hoa cổ đại.
+ Môn loại: 181 / L502NG
- Phòng Đọc: DV 57151
- Phòng Mượn: MH 10753-10754
200. TÔN GIÁO:
15/. NGUYỄN VĂN THOÀN. Văn hoá Phật giáo trong đời sống của người Việt ở
Lào / Nguyễn Văn Thoàn. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh,
2019. - 307tr.; 21cm
Tóm tắt: Phân tích những khía cạnh về văn hoá Phật giáo Bắc tông của người Việt ở
Lào thông qua những đặc trưng văn hoá Phật giáo Bắc tông Việt Nam trong sự bảo lưu và
tiếp xúc, tiếp nhận văn hoá Phật giáo Nam tông Lào dẫn đến sự biến đổi nhằm đáp ứng
nhu cầu tâm linh cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho sự hoà nhập văn hoá xã hội mới ở
Lào của cộng đồng người Việt.
+ Môn loại: 294.3 / V115H
- Phòng Đọc: DV 57161
- Phòng Mượn: MH 10773
16/. Gia đình hoà hợp và xã hội bền vững / Nguyễn Thị Thường, Đoàn Thị Vịnh,
Trần Thị Thanh Hà... ; Thích Nhật Từ chủ biên. - H. : Tôn giáo, 2019. - 428tr.; 24cm
ĐTTS ghi: Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2019
Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu về cách tiếp cận của Phật giáo đối
với các vấn đề gia đình hoà hợp, chăm sóc sức khoẻ và xã hội bền vững.
+ Môn loại: 294.3 / GI-100Đ
- Phòng Đọc: DL 18141
300. KHOA HỌC XÃ HỘI:
17/. ĐINH BÁ HÙNG ANH. Nghiên cứu khoa học trong kinh tế - xã hội & hướng
dẫn viết luận văn / Đinh Bá Hùng Anh chủ biên, Nguyễn Hoàng Tiến, Tô Ngọc Hoàng
Kim. - Tp. Hồ Chí Minh : Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 663tr.; 24cm
Tóm tắt: Trình bày các kiến thức cơ bản về thực hành nghiên cứu khoa học trong
kinh tế - xã hội như: Khái niệm, phân loại, đối tượng, nhiệm vụ và các đặc trưng của
phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế - xã hội, hướng dẫn cách viết báo cáo kết
quả nghiên cứu cũng như trình bày 2 trường hợp nghiên cứu điển hình để bạn đọc tham
khảo.
+ Môn loại: 300.72 / NGH305C
- Phòng Đọc: DL 18140
18/. Công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc Khmer ở Cần Thơ hiện nay / Trần
Việt Trường, Nguyễn Ngọc Quy chủ biên, Lý Hùng.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật,
2019. - 358tr.; 27cm
ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ
Tóm tắt: Gồm các bài viết về quan điểm, đường lối của Đảng và lý luận chung về
công tác tuyên truyền, kinh nghiệm công tác tuyên truyền trong đồng bào Khmer ở Tây
Nam Bộ và công tác tuyên truyền trong đồng bào Khmer ở Cần Thơ hiện nay.
+ Môn loại: 303.30959793 / C455T
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- Phòng Địa chí: DC 2776
19/. NGUYỄN TỪ CHI. Góp phần nghiên cứu văn hoá và tộc người / Nguyễn Từ
Chi. - H. : Văn hoá dân tộc, 2019. - 1019tr.; 21cm
ĐTTS ghi : Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Gồm các bài viết nghiên cứu về văn hoá của các dân tộc Việt Nam: Quan
niệm cổ truyền của người Mường cổ về cõi sống và cõi chết; phần thần thoại trong “Đẻ
đất - đẻ nước” của dân tộc Mường; xung quanh các hình thức khai thác ruộng Lang; cạp
váy của dân tộc Mường; món ăn Huế, món ăn Mường; cơ cấu tổ chức của làng Việt cổ
truyền ở Bắc Bộ; dân chủ làng - xã; nhận xét bước đầu về gia đình của người Việt; hoa
văn các dân tộc Gia Rai - Ba Na; những mặt tiêu cực lộ ra qua nếp sống văn hoá ở Tây
Nguyên...
+ Môn loại: 305.8009597 / G434PH
- Phòng Đọc: DV 57237
- Phòng Mượn: MA 21653
20/. Người La Hủ ở Việt Nam = The La Hủ in Viet Nam. - H. : Thông tấn, 2019. 140tr. : Ảnh; 25cm
+ Môn loại: 305.8954 / NG558L
- Phòng Tra cứu: TC 4460-4462
21/. TRẦN VÂN HẠC. Nhân sinh dưới bóng đại ngàn : Những mỹ tục của người
Thái Tây Bắc / Trần Vân Hạc. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 179tr. : Ảnh; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu những nét đẹp văn hoá trong ẩm thực, âm nhạc, sinh hoạt cộng
đồng, phong tục tập quán và quan niệm về vũ trụ của người Thái Tây Bắc.
+ Môn loại: 305.89591 / NH121S
- Phòng Đọc: DV 57232
- Phòng Mượn: MA 21648
22/. Những giá trị văn hoá đặc sắc của người Bru - Vân Kiều và Pa Kô / Y Thi, Hồ
Chư, Đình Long.... - H. : Sân khấu, 2019. - 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các dân tộc thiểu số Việt Nam
T.1. - 283tr.
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết nghiên cứu, giới thiệu những giá trị văn hoá truyền
thống của người dân tộc Bru - Vân Kiều và người Pa Kô ở miền Tây Quảng Trị như: Tập
quán xã hội, tri thức dân gian, lễ hội, âm nhạc, ẩm thực, trang phục, ngữ văn dân gian, dân
ca, dân vũ, nghề thủ công truyền thống...
+ Môn loại: 305.89593 / NH556GI
- Phòng Đọc: DV 57241
- Phòng Mượn: MA 21654
23/. VŨ QUANG DŨNG. Văn hoá cư dân biển đảo Việt Nam : Thư mục các công
trình nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn / Vũ Quang Dũng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019.
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410tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Tập thư mục này gồm 1966 đơn vị tài liệu. Các tài liệu được tập hợp gồm
nhiều loại: Sách nghiên cứu, sách sưu tầm, luận án, luận văn, bài trích trên các tạp chí, tập
san, hội nghị...viết về văn hoá cư dân biển đảo Việt Nam hoặc những vấn đề có liên quan.
+ Môn loại: 306.09597 / V115H
- Phòng Đọc: DV 57235
- Phòng Mượn: MA 21651
310. KHOA HỌC THỐNG KÊ:
24/. Niên giám thống kê thành phố Cần Thơ 2018 = Cantho city Satistical yearbook
2018. - H. : Thống kê, 2019. - 549tr. : Biểu đồ; 26cm
ĐTTS ghi : Cục thống kê Tp. Cần Thơ
Tóm tắt: Tập hợp số liệu thống kê về: Đơn vị hành chính; đất đai và khí hậu; dân số
- lao động; tài khoản quốc gia, ngân sách nhà nước và bảo hiểm; đầu tư - xây dựng; doanh
nghiệp, hợp tác xã và cơ sở kinh doanh cá thể; nông lâm nghiệp, thuỷ sản; công nghiệp;
thương mại và du lịch; chỉ số giá; vận tải, bưu chính viễn thông; giáo dục, đào tạo và khoa
học, công nghê; y tế, thể thao, mức sống dân cư, trật tự, an toàn xã hội, tư pháp và môi
trường của thành phố Cần Thơ năm 2018.
+ Môn loại: 315.9793 / N305GI
- Phòng Địa chí: DC 2746-2747
25/. Niên giám thống kê huyện Cờ Đỏ 2018 : Lưu hành nội bộ / Cục Thống kê Tp.
Cần Thơ. Chi cục Thống kê huyện Cờ Đỏ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2019. - 118tr.; 26cm
Tóm tắt: Tập hợp số liệu thống kê về: Đất đai khí hậu; dân số - lao động; tài chính,
ngân hàng; doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; nông, lâm nghiệp
và thuỷ sản; công nghiệp; giáo dục; y tế, mức sống dân cư, trật tự, an toàn xã hội, tư pháp
và môi trường của huyện Cờ Đỏ năm 2018.
+ Môn loại: 315.9793 / N305GI
- Phòng Địa chí: DC 2755
26/. Niên giám thống kê huyện Vĩnh Thạnh 2018 : Lưu hành nội bộ / Cục Thống kê
Tp. Cần Thơ. Chi cục Thống kê huyện Vĩnh Thạnh. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2019. 113tr.; 26cm
Tóm tắt: Tập hợp số liệu thống kê về: Đất đai khí hậu; dân số - lao động; tài chính,
ngân hàng; doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; nông, lâm nghiệp
và thuỷ sản; công nghiệp; giáo dục; y tế, mức sống dân cư, trật tự, an toàn xã hội, tư pháp
và môi trường của huyện Vĩnh Thạnh năm 2018.
+ Môn loại: 315.9793 / N305GI
- Phòng Địa chí: DC 2754
27/. Niên giám thống kê quận Bình Thuỷ 2018 : Lưu hành nội bộ / Cục Thống kê Tp.
Cần Thơ. Chi cục Thống kê quận Bình Thuỷ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2019. - 115tr.;
26cm
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Tóm tắt: Tập hợp số liệu thống kê về: Đơn vị hành chính - Đất đai khí hậu; dân số lao động; tài chính; doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; nông,
lâm nghiệp và thuỷ sản; công nghiệp; giáo dục; y tế, mức sống dân cư, trật tự, an toàn và
xã hội, tư pháp và môi trường của quận Bình Thuỷ năm 2018.
+ Môn loại: 315.9793 / N305GI
- Phòng Địa chí: DC 2749
28/. Niên giám thống kê quận Thốt Nốt 2018 : Lưu hành nội bộ / Cục Thống kê Tp.
Cần Thơ. Chi cục Thống kê quận Thốt Nốt. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2019. - 125tr.;
26cm
Tóm tắt: Tập hợp số liệu thống kê về: Đơn vị hành chính - Đất đai khí hậu; dân số lao động; tài chính, ngân hàng; doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh cá
thể; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; công nghiệp; giáo dục; y tế, mức sống dân cư, trật tự,
an toàn và xã hội, tư pháp và môi trường của quận Thốt Nốt năm 2018.
+ Môn loại: 315.9793 / N305GI
- Phòng Địa chí: DC 2753
29/. Niên giám thống kê quận Ninh Kiều 2018 : Lưu hành nội bộ / Cục Thống kê Tp.
Cần Thơ. Chi cục Thống kê quận Ninh Kiều. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2019. - 121tr.;
26cm
Tóm tắt: Tập hợp số liệu thống kê về: Đơn vị hành chính - đất đai khí hậu; dân số lao động; tài chính, ngân hàng; doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh cá
thể; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; công nghiệp; giáo dục; y tế, mức sống dân cư, trật tự,
an toàn và xã hội, tư pháp và môi trường của quận Ninh Kiều năm 2018.
+ Môn loại: 315.9793 / N305GI
- Phòng Địa chí: DC 2748
30/. Niên giám thống kê quận Ô Môn 2018 : Lưu hành nội bộ / Cục Thống kê Tp.
Cần Thơ. Chi cục Thống kê quận Ô Môn. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2019. - 117tr.; 26cm
Tóm tắt: Tập hợp số liệu thống kê về: Đơn vị hành chính - Đất đai khí hậu; dân số lao động; tài chính, ngân hàng; doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh cá
thể; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; công nghiệp; giáo dục; y tế, mức sống dân cư, trật tự,
an toàn và xã hội, tư pháp và môi trường của quận Ô Môn năm 2018.
+ Môn loại: 315.9793 / N305GI
- Phòng Địa chí: DC 2750
31/. Niên giám thống kê quận Cái Răng 2018 : Lưu hành nội bộ / Cục Thống kê Tp.
Cần Thơ. Chi cục Thống kê quận Cái Răng. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2019. - 87tr.; 26cm
Tóm tắt: Tập hợp số liệu thống kê về: Đất đai - khí hậu; dân số - lao động; tài chính,
ngân hàng; doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; nông, lâm nghiệp
và thuỷ sản; công nghiệp; giáo dục; y tế, mức sống dân cư, trật tự, an toàn và xã hội, tư
pháp và môi trường của quận Cái Răng năm 2018.
+ Môn loại: 315.9793 / N305GI
- Phòng Địa chí: DC 2751
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32/. Niên giám thống kê huyện Thới Lai 2018 : Lưu hành nội bộ / Cục Thống kê Tp.
Cần Thơ. Chi cục Thống kê huyện Thới Lai. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2019. - 139tr.;
26cm
Tóm tắt: Tập hợp số liệu thống kê về: Đơn vị hành chính - Đất đai khí hậu; dân số lao động; tài chính, ngân hàng; doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh cá
thể; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; công nghiệp; giáo dục; y tế, mức sống dân cư, trật tự,
an toàn xã hội, tư pháp và môi trường của huyện Thới Lai năm 2018.
+ Môn loại: 315.9793 / N305GI
- Phòng Địa chí: DC 2756
33/. Niên giám thống kê huyện Phong Điền 2018 : Lưu hành nội bộ / Cục Thống kê
Tp. Cần Thơ. Chi cục Thống kê huyện Phong Điền. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2019. 149tr.; 26cm
Tóm tắt: Tập hợp số liệu thống kê về: Đơn vị hành chính - Đất đai khí hậu; dân số lao động; tài chính, tín dụng; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; công nghiệp - xây dựng;
thương mại; giao thông vận tải; văn hoá - xã hội; doanh nghiệp, hợp tác xã của huyện
Phong Điền năm 2018.
+ Môn loại: 315.9793 / N305GI
- Phòng Địa chí: DC 2752
320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ:
34/. Sổ tay Đảng viên giải đáp những tình huống thường gặp về nghiệp vụ công tác
Đảng / Huỳnh Lương hệ thống. - H. : Thế giới, 2019. - 367tr.; 27cm
Tóm tắt: Giải đáp các tình huống về nghiệp vụ công tác Đảng. Hướng dẫn mới nhất
về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới và kiểm điểm, đánh giá, xếp
loại chất lượng hàng năm của tổ chức Đảng, Đảng viên. Quy định mới về công tác cán bộ,
bố trí nhân sự.
+ Môn loại: 324.2597071 / S450T
- Phòng Đọc: DL 18136
35/. Tài liệu học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khoá XII : Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. 144tr.; 19cm
ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
Tóm tắt: Giới thiệu nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung
ương Đảng Khoá XII: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là
cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải
cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lục lượng vũ trang và
người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
+ Môn loại: 324.2597075 / T103L
- Phòng Mượn: MH 10820
36/. Lịch sử Đảng bộ phường Hưng Lợi giai đoạn 1975 - 2005 / Ban Chấp hành Đảng
bộ phường Hưng Lợi. - Cần Thơ : Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hưng Lợi, 2017. 99tr.; 22cm
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ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hưng Lợi - Quận Ninh Kiều - Tp. Cần
Thơ
Tóm tắt: Giới thiệu vài nét về quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ phường
Hưng Lợi trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1975 - 1986); Đảng bộ phường Hưng Lợi
thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1986 - 1992); Đảng bộ phường Hưng Lợi, thành
phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ (1992 - 2005).
+ Môn loại: 324.25970754 / L302S
- Phòng Địa chí: DC 2765
330. KINH TẾ HỌC:
37/. BERNANKE, BEN S.. Dám hành động : Hồi ký của cựu Chủ tịch Cục Dự trữ
Liên bang - Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 dưới góc nhìn người trong cuộc / Ben
S. Bernanke; Thảo Nguyên dịch. - H. : Công Thương, 2019. - 678tr.; 24cm
Tên sách tiếng Anh: The courage to act
Tóm tắt: Những kinh nghiệm của cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong cuộc
khủng hoảng ban đầu và cuộc Đại suy thoái tiếp theo mang đến cho người nghe một viễn
cảnh vô song về nền kinh tế Mỹ kể từ năm 2006, lần đầu tiên ông tiết lộ cách sáng tạo và
quyết đoán của một vài nhà lãnh đạo chủ chốt đã ngăn chặn cuộc khủng hoảng kinh tế toàn
cầu nguy nan nhất trong thời kỳ này.
+ Môn loại: 332.1 / D104H
- Phòng Đọc: DL 18050
- Phòng Mượn: MA 21604
38/. Thẩm định tín dụng và những quy định mới về vay và cho vay, thanh tra giám
sát ngân hàng / Nguyễn Phương hệ thống. - H. : Tài chính, 2019. - 383tr.; 28cm
Tóm tắt: Sách giới thiệu quy định mới về thanh tra, giám sát ngân hàng. Đồng thời,
nêu lên nghị quyết của hội đồng thẩm phán toà án nhân dân tối cao về tội rửa tiền, lãi, lãi
suất, phạt vi phạm. Chính sách tín dụng, hỗ trợ vay và cho vay mới nhất của ngân hàng.
Hoạt động vay, cho vay, trả nợ, thu hồi nợ có yếu tố nước ngoài. Rủi ro tín dụng và thẩm
định tín dụng ngân hàng.
+ Môn loại: 332.7 / TH120Đ
- Phòng Mượn: MA 21644
39/. Hồ Chí Minh - Các tác phẩm chọn lọc về hoà bình, dân chủ và bình đẳng giới :
Sách tham khảo / Nguyễn Đài Trang sưu tầm, giới thiệu. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự
thật, 2019. - 303tr.; 21cm
Tóm tắt: Tóm tắt về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giới thiệu
các bài viết, bài nói, các bức điện văn của Người gửi Mỹ, các cường quốc khác và Liên
Hợp Quốc; Các tác phẩm chọn lọc về hoà bình, về dân chủ và bình đẳng giới.
+ Môn loại: 335.4346 / H450CH
- Phòng Đọc: DV 57227
40/. LÊ MINH QUỐC. Bạch Thái Bưởi - Khẳng định doanh tài đất Việt : Tiểu thuyết
lịch sử / Lê Minh Quốc. - H. : Văn học, 2019. - 159tr.; 21cm. - (Hào kiệt nước Nam)
Tóm tắt: Kể chuyện về triết lí và bí quyết kinh doanh thành công của doanh nhân
Việt Nam Bạch Thái Bưởi trong hoạt động kinh doanh: buôn gỗ, thầu thuế chợ, kinh doanh
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thuyền trên sông nước, khai mỏ..
+ Môn loại: 338.7092 / B102TH
- Phòng Đọc: DV 57089
- Phòng Mượn: MA 21528-21529
41/. Huyện Cờ Đỏ - Thành tựu 15 năm phát triển 2004 - 2019 : Lưu hành nội bộ /
Ban Thường vụ huyện uỷ Cờ Đỏ. - Cần Thơ : Ban Thường vụ huyện uỷ Cờ Đỏ, 2019. 76tr.; 26cm
Tóm tắt: Gồm 2 phần: Thành tựu 15 năm phát triển huyện Cờ Đỏ (2004-2019); hình
ảnh Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng ở Cờ Đỏ, các đồng chí cán bộ lãnh đạo, các đồng chí
trong Ban chấp hành, Ban Thường vụ huyện uỷ Cờ Đỏ. Một số hình ảnh 15 năm phát triển
huyện Cờ Đỏ.
+ Môn loại: 338.9597 / H527C
- Phòng Địa chí: DC 2757
42/. Hậu Giang thành tựu và phát triển / Tỉnh uỷ Hậu Giang. - Hậu Giang : Tỉnh uỷ
Hậu Giang, 2019. - 410tr.; 28cm
Tóm tắt: Gồm 3 phần: Thành tựu những ngày đầu thành lập tỉnh giai đoạn 2004 2010; Sự phát triển năng động và sáng tạo từ năm 2010 đến 2015; Vấn đề hợp tác và phát
triển ở giai đoạn 2015 đến 2019.
+ Môn loại: 338.959792 / H125GI
- Phòng Địa chí: DC 2775
340. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT:
43/. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành. H. : Tài chính, 2019. - 672tr.; 19cm
ĐTTS ghi: Bộ Tài chính
Tóm tắt: Giới thiệu Luật quản lý, sử dụng tài sản công với những quy định chung và
những quy định cụ thể về nội dung quản lý nhà nước về tài sản công và nhiệm vụ, quyền
hạn của các cơ quan nhà nước đối với tài sản công; Chế độ quản lý, sử dụng tài sản công
tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; chế độ quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng... Kèm văn
bản hướng dẫn thi hành.
+ Môn loại: 343.597 / L504QU
- Phòng Đọc: DL 18148
44/. Cẩm nang pháp luật về biển và hải đảo. - H. : Tư pháp, 2016. - 199tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Báo Pháp luật Việt Nam
Tóm tắt: Gồm 151 tình huống và quy định cụ thể của pháp luật hiện hành giải quyết
các tình huống trong các lĩnh vực: Chủ quyền, biên giới biển, cứu hộ, cứu nạn, thuỷ sản.
+ Môn loại: 343.59709 / C120N
- Phòng Đọc: DV 57225
- Phòng Mượn: MA 21646-21647
45/. Luật công chứng. - H. : Lao động, 2019. - 79tr.; 19cm
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn nội dung Luật công chứng với những quy định chung
và quy định định cụ thể về công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, thủ tục công
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chứng hợp đồng giao dịch, bản dịch; Cơ sở dữ liệu và lưu trữ hồ sơ công chứng; Phí công
chứng, thù lao công chứng và chi phí khác...
+ Môn loại: 346.597 / L504C
- Phòng Mượn: MA 21587-21588
46/. Sổ tay tra cứu nghiệp vụ đấu thầu - 382 câu hỏi đáp tình huống về đấu thầu qua
mạng, chào hàng cạnh tranh / Hữu Đại hệ thống. - H. : Tài chính, 2019. - 383tr.; 28cm
Tóm tắt: Giải đáp một số vướng mắc, tình huống trong đấu thầu; hỏi đáp pháp luật
về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư trong đấu thầu; quy định chi tiết lập
hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn; luật đấu giá tài sản.
+ Môn loại: 346.597 / S450T
- Phòng Mượn: MA 21645
47/. NGUYỄN MINH OANH. Bình luận Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 và
các văn bản hướng dẫn thi hành / Nguyễn Minh Oanh. - H. : Lao động, 2019. - 793tr.;
24cm
Tóm tắt: Giới thiệu các điều, khoản trong Luật Kinh doanh bất động sản gồm các
quy định chung và quy định cụ thể về kinh doanh bất động sản có sẵn, kinh doanh bất động
sản hình thành trong tương lai, kinh doanh dịch vụ bất động sản, quản lý nhà nước về kinh
doanh bất động sản và các điều khoản thi hành. Đồng thời, đưa ra các bình luận về các
điều, khoản nhằm giúp bộ luật này hoàn thiện hơn.
+ Môn loại: 346.59704 / B312L
- Phòng Mượn: MA 21603
48/. VŨ THỊ PHƯƠNG LAN. Bảo hộ quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số
theo điều ước quốc tế và pháp luật Việt Nam : Sách chuyên khảo / Vũ Thị Phương Lan
chủ biên, Nguyễn Thái Mai, Nguyễn Thu Thuỷ, Nguyễn Đức Việt. - H. : Chính trị Quốc
gia - Sự thật, 2018. - 200tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội
Tóm tắt: Phân tích, làm rõ các thách thức về mặt lý luận và thực tiễn của việc bảo hộ
quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số; quy định của các điều ước quốc tế và pháp luật
của một số nước trên thế giới về bảo hộ quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số và đưa
ra một số kinh nghiệm tham khảo cho Việt Nam.
+ Môn loại: 346.59704 / B108H
- Phòng Đọc: DV 57090
- Phòng Mượn: MA 21530-21531
49/. Luật trọng tài thương mại. - H. : Lao động, 2019. - 77tr.; 21cm
Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Trọng tài thương mại bao gồm: Những quy định
chung, các quy định cụ thể về thoả thuận trọng tài, trọng tài viên, trung tâm trọng tài, khởi
kiện, hội đồng trọng tài, biện pháp khẩn cấp tạm thời, phiên họp giải quyết tranh chấp,
phán quyết trọng tài... và các điều khoản thi hành.
+ Môn loại: 346.59707 / L504TR
- Phòng Mượn: MA 21585-21586
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360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI:
50/. NGUYỄN ĐĂNG TUỆ. Giáo trình Bảo hiểm / Nguyễn Đăng Tuệ, Nguyễn Thị
Vũ Khuyên. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2019. - 295tr.; 24cm
Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về bảo hiểm, tổ chức hoạt động kinh
doanh bảo hiểm, nguyên tắc bảo hiểm, pháp luật hiện hành quy định về bảo hiểm và vận
dụng vào các nghiệp vụ bảo hiểm như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm phi nhân thọ tự nguyện,
bảo hiểm phi nhân thọ bắt buộc, bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm nhân thọ.
+ Môn loại: 368 / GI-108TR
- Phòng Đọc: DL 18054
- Phòng Mượn: MA 21611-21612
370. GIÁO DỤC HỌC:
51/. Học giỏi mà không gian nan : Đây là cuốn sách các bạn học sinh, sinh viên nên
đọc / Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Hoàng Sơn, Lương Dũng Nhân.... - H. : Đại học Sư
phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 285tr.; 21cm
Tóm tắt: Đưa ra những phương pháp tư duy và kỹ thuật hiện đại giúp các bạn có
được sự đột phá trong kỹ năng học tập gồm: Nỗi sợ hãi làm bạn chùn chân, thoát khỏi
"vùng an toàn", phương pháp dòng chảy, kỹ năng tạo động lực và đam mê, xây dựng cho
mình một niềm tin, giải mã những thói quen xấu cản trở việc học...
+ Môn loại: 371.3028 / H419GI
- Phòng Đọc: DV 57085
- Phòng Mượn: MA 21520-21521
390. THƯƠNG MẠI, PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG VÀ GTVT:
52/. Hiệp định thương mại tự do: Các cam kết, nghĩa vụ về môi trường và các vấn đề
đặt ra cho Việt Nam : Sách chuyên khảo / Phạm Văn Lợi chủ biên, Nguyễn Thị Quỳnh
Hương, Nguyễn Hải Yến, Hoàng Xuân Huy. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. 211tr.; 21cm
Tóm tắt: Tổng quan về hiệp định thương mại tự do và cam kết, nghĩa vụ về môi
trường; Các cam kết, nghĩa vụ môi trường trong các hiệp định thương mại tự do mà Việt
Nam tham gia; Đề xuất các giải pháp đối với Việt Nam nhằm thực thi hiệu quả các cam
kết môi trường trong các hiệp định thương mại tự do.
+ Môn loại: 382.09597 / H307Đ
- Phòng Đọc: DV 57224
53/. NGUYỄN HỮU PHƯỚC. Đài phát thanh giải phóng trong kháng chiến chống
Mỹ / Nguyễn Hữu Phước chủ biên. - Tp. Hồ Chí Minh : Đài tiếng nói nhân dân Tp. Hồ
Chí Minh, 2012. - 316tr.; 21cm
Tóm tắt: Nội dung bao gồm trích ý kiến lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước nói về
tầm quan trọng của Đài Phát thanh giải phóng trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ Cứu
nước; Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đài Phát thanh giải phóng và danh sách các cán bộ,
nhân viên của Đài từ khi thành lập đến năm 2012.
+ Môn loại: 384.5409597 / Đ103PH
- Phòng Mượn: MA 6370
390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN:
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54/. JÁNAS, JACKFI. Người Hungary - Họ là ai? : Sách dẫn đường cho người nước
ngoài và người trong nước / Jackfi Jánas ; Minh hoạ: Szathmáry István ; Giáp Văn Chung
dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 186tr. : Tranh vẽ; 21cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Hung: Milyenek a magyarok?
Tóm tắt: Những câu chuyện muôn sắc thái về diện mạo tích cực lẫn tiêu cực của
những người Hungary; Khám phá tính cách đặc trưng để biết thêm về những thành tựu, về
tâm hồn, lối sống, cách làm việc, những tập tục lâu đời, những chuyện bình thường và
khác thường của người Hung từ xưa tới nay.
+ Môn loại: 390.09439 / NG558H
- Phòng Đọc: DV 57226
55/. LƯƠNG THỊ ĐẠI. Hát Then, Kin Pang Then Thái Trắng Mường Lay / Lương
Thị Đại sưu tầm và biên soạn. - H. : Sân khấu, 2019. - 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các dân tộc thiểu số Việt Nam
Q.2. - 583tr.
Tóm tắt: Giới thiệu đôi điều về lễ Kim Pang Then của người Thái trắng ở thị xã
Mường Lay tỉnh Điện Biên, và bản dịchThen giải hạn từ tiếng Thái sang tiếng Việt của
người Thái trắng.
+ Môn loại: 390.09597177 / H110TH
- Phòng Đọc: DV 57265
- Phòng Mượn: MA 21658
56/. ĐOÀN TRÚC QUỲNH. Nhà truyền thống người Si La ở Lai Châu / Đoàn Trúc
Quỳnh. - H. : Sân khấu, 2019. - 243tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Khái quát về dân tộc và thực trạng ngôi nhà truyền thống của người Si La
ở Lai Châu. Nghiên cứu quá trình dựng nhà và vào nhà mới. Tìm hiểu chức năng của ngôi
nhà.
+ Môn loại: 392.309597173 / NH100TR
- Phòng Đọc: DV 57236
- Phòng Mượn: MA 21652
57/. QUÁN VI MIÊN. Trò chơi dân gian Thái ở Nghệ An / Quán Vi Miên, Vi Khăm
Mun. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 127tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Trình bày khái niệm cơ bản về trò chơi dân gian và giới thiệu một số trò
chơi dân gian tiêu biểu của dân tộc Thái ở Nghệ An như: Đánh cồng, khắc luống, nhảy
sạp, ném còn, kéo co, vật, đi cà kheo, bắn nỏ, đánh quay....
+ Môn loại: 394.0959742 / TR400CH
- Phòng Đọc: DV 57242
- Phòng Mượn: MA 21655
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58/. YANG DANH. Văn hoá dân gian gắn liền với nghề làm rẫy của người Bana
Kriêm - Bình Định : Khảo cứu / Yang Danh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 249tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Khái quát đặc điểm chung về văn hoá dân gian gắn liền với nghề làm rẫy
của người Bana Kriêm ở Bình Định; nghiên cứu từ đất rẫy đến mô hình trang trại sự tác
động làm thay đổi văn hoá, cách sống, phong tục tập quán của người Bana Kriêm.
+ Môn loại: 398.08959754 / V115H
- Phòng Đọc: DV 57234
- Phòng Mượn: MA 21650
59/. NGUYỄN TIẾN DŨNG. Giông pơm po - Giông đội lốt xấu xí : Sử thi Bahnar /
Nguyễn Tiến Dũng sưu tầm, biên soạn; Diễn xướng: A Lưu ; Phiên âm, dịch nghĩa: A Jar.
H. : Văn hoá dân tộc, 2019. - 563tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các dân tộc thiểu số Việt Nam
+ Môn loại: 398.209597 / GI-455P
- Phòng Đọc: DV 57247
- Phòng Mượn: MA 21656
60/. ĐẶNG THỊ LAN ANH. Nhân vật anh hùng văn hoá trong truyện kể dân gian về
thời kỳ Văn Lang - Âu Lạc : Truyện dân gian / Đặng Thị Lan Anh. - H. : Nxb. Hội Nhà
văn, 2019. - 295tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Nghiên cứu cấu trúc và motif vòng đời của nhân vật anh hùng văn hoá trong
truyện kể dân gian về thời kỳ Văn Lang - Âu Lạc; hình tượng nhân vật anh hùng văn hoá
thời kỳ Văn Lang - Âu Lạc trong tín ngưỡng, lễ hội, phong tục.
+ Môn loại: 398.209597 / NH121V
- Phòng Đọc: DV 57279
- Phòng Mượn: MB 7475
61/. LÒ VĂN LẢ. Bài hát dân ca Thái / Lò Văn Lả; sưu tầm, biên dịch: Vàng Thị
Ngoạn. - H. : Sân khấu, 2019. - 347tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Dân tộc Thái.
+ Môn loại: 398.809597 / B103H
- Phòng Đọc: DV 57233
- Phòng Mượn: MA 21649
62/. Hợp tuyển thơ văn Việt Nam văn học dân tộc thiểu số : Tuyển tập thơ văn / Nông
Quốc Chấn, Nông Minh Châu, Mạc Phi... - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các dân tộc thiểu số Việt Nam
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Q.1. - 746tr.
+ Môn loại: 398.809597 / H466T
- Phòng Đọc: DV 57258
- Phòng Mượn: MV 21635
63/. ĐIÊU VĂN THUYỂN. Truyện thơ dân tộc Thái / Điêu Văn Thuyển. - H. : Sân
khấu, 2019. - 499tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các dân tộc thiểu số Việt Nam
+ Môn loại: 398.809597 / TR527TH
- Phòng Đọc: DV 57273
- Phòng Mượn: MV 21646
64/. Khúc hát Tĩnh Gia / Hoàng Minh Tường sưu tầm. - H. : Sân khấu, 2019. - 253tr.;
21cm
Tóm tắt: Trình bày khái quát về môi trường tự nhiên, lịch sử xã hội và các loại hình
dân ca trên đất Tĩnh Gia. Nghiên cứu nơi ra đời, nuôi dưỡng, khái niệm và đặc điểm của
Khúc Hát Tĩnh Gia; những nét riêng của Khúc Hát Tĩnh Gia so với hát ru của người Thổ,
hát dặm Nghệ An và hát dậm Hà Nam. Giới thiệu những bài Khúc Hát Tĩnh Gia về các
chủ đề khác nhau như: Chủ đề quê hương, đất nước, lao động sản xuất, tình yêu, hôn nhân,
hạnh phúc gia đình....
+ Môn loại: 398.80959741 / KH506H
- Phòng Đọc: DV 57260
- Phòng Mượn: MA 21657
65/. Đồng dao Thái ở Nghệ An / Quán Vi Miên sưu tầm và biên dịch. - H. : Văn hoá
dân tộc, 2019. - 275tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Quyển sách sưu tầm các bài đồng dao của dân tộc Thái thuộc tỉnh Nghệ
An, được các em nhỏ hát khi vui chơi. Các bài đồng dao thường tập trung diễn tả các sự
vật, hiện tượng gần gũi trong đời sống sinh hoạt và đời sống tâm hồn, tình cảm của trẻ.
+ Môn loại: 398.80959742 / Đ455D
- Phòng Đọc: DV 57272
- Phòng Mượn: MV 21645
66/. HOÀNG TRẦN NGHỊCH. Koám chiến láng : Phương ngôn, tục ngữ Thái /
Hoàng Trần Nghịch sưu tầm, dịch, biên soạn. - H. : Văn hoá dân tộc, 2019. - 371tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các dân tộc thiểu số Việt Nam
+ Môn loại: 398.99591 / K405C
- Phòng Đọc: DV 57266
- Phòng Mượn: MV 21640
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500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC:
67/. PHẠM ĐÌNH SẮC. Động vật chân khớp hình nhện : Sách chuyên khảo / Phạm
Đình Sắc. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2019. - 207tr. : Minh hoạ; 24cm. - (Bộ
sách chuyên khảo Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường Việt Nam)
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Tóm tắt: Khái quát động vật chân khớp hình nhện về đối tượng môn học và lịch sử
nghiên cứu, đặc điểm chung của hình nhện; giới thiệu các bộ hình nhện: bộ nhện, bộ bọ
cạp, bộ bọ cạp giả, bộ hình nhện chân dài, bộ bọ cạp roi đuôi và không đuôi, bộ bọ cạp roi
đuôi nhỏ, bộ bọ cạp roi đuôi ngắn, bộ nhện lạc đà và bộ nhện ve mũ đầu.
+ Môn loại: 595.4 / Đ455V
- Phòng Đọc: DL 18083
- Phòng Mượn: MC 5808
610. Y HỌC VÀ SỨC KHOẺ:
68/. EAGLEMAN, DAVID. Não bộ kể gì về bạn ? / David Eagleman; Trần Tuấn
Hiệp dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 292tr.; 21cm
Tóm tắt: Nội dung quyển sách nói về các vấn đề khoa học về não bộ, phân tích nhận
thức, các cơ quan nhận thức trong hộp sọ chúng ta, nơi mà theo đó chúng ta định hướng
thế giới, cũng từ đó mà các quyết định được đưa ra và trí tưởng tượng được khởi lập.
+ Môn loại: 612.8 / N108B
- Phòng Đọc: DV 57136
- Phòng Mượn: ME 7500-7501
69/. NGUYỄN NGỌC LÂN. Giản yếu máy và thiết bị công nghệ sản xuất hoá dược/
Nguyễn Ngọc Lân, Nguyễn Quốc Chính. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2019. - 539tr.; 27cm
Tóm tắt: Trình bày kiến thức cơ bản về quá trình thuỷ lực, nhiệt, chuyển khối, cơ
học và một số vấn đề kỹ thuật khác như: thuỷ động lực học, vận chuyển chất lỏng và khí,
phân riêng hệ khí không đồng nhất, phân tách hệ chất lỏng không đồng nhất, khuấy trộn
chất lỏng...
+ Môn loại: 615 / GI-105Y
- Phòng Đọc: DL 18128
- Phòng Mượn: ME 7541
70/. NGUYỄN VĂN LUẬT. Cây cảnh làm rau có vị thuốc thường gặp / Nguyễn Văn
Luật, Trần Hợp. - H. : Nông nghiệp, 2015. - 176tr. : Ảnh, bảng; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu khoảng 200 cây đáp ứng ba yêu cầu là cây cảnh, làm rau xanh
và thuốc nam như: Actisô, bầu đất, bầu đất rừng, biến hoa sông Hằng, bồ công anh....
+ Môn loại: 615 / C126C
- Phòng Mượn: ME 2195
71/. ĐOÀN VĂN VƯỢNG. Phòng chữa bệnh gút / Đoàn Văn Vượng. - H. : Dân trí,
2019. - 231tr.; 21cm
Tóm tắt: Khái quát về bệnh gút và quá trình hình thành; Các phương pháp điều trị
bệnh gút bằng Tây y và bằng thảo dược, những thực phẩm chữa trị bệnh gút, một số sai
lầm khi phòng và chữa trị bệnh gút cũng như các liệu pháp bổ trợ...
+ Môn loại: 616.3 / PH431CH
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- Phòng Đọc: DV 57142
- Phòng Mượn: ME 7512-7513
72/. MAI DUYÊN. Chế độ dinh dưỡng và ăn kiêng trị các bệnh da liễu / Mai Duyên.
- H. : Dân trí, 2019. - 278tr.; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu những bệnh da liễu thường gặp thông qua các triệu chứng lâm
sàng, hiểu được nguyên nhân gây bệnh để có phương pháp phòng trị hiệu quả. Ngoài ra,
sách còn giới thiệu đến bạn đọc chế độ dinh dưỡng phù hợp với từng loại bệnh, nên ăn và
kiêng ăn những gì, và những bài thuốc dân gian để bạn đọc tham khảo và áp dụng một
cách hiệu quả.
+ Môn loại: 616.5 / CH250Đ
- Phòng Đọc: DV 57139
- Phòng Mượn: ME 7506-7507
73/. MAI DUYÊN. Chế độ dinh dưỡng và phương pháp tập luyện cho người bệnh
thoát vị đĩa đệm / Mai Duyên. - H. : Dân trí, 2019. - 214tr.; 21cm
Tóm tắt: Nội dung bao gồm những hiểu biết về bệnh thoát vị đĩa đệm; Các phương
pháp tập luyện và chế độ sinh hoạt cho người bệnh thoát vị đĩa đệm; Chế độ dinh dưỡng
cho người bị thoát vị đĩa đệm,..
+ Môn loại: 616.7 / CH250Đ
- Phòng Đọc: DV 57140
- Phòng Mượn: ME 7508-7509
74/. Phòng và điều trị ung thư theo Tây y và Đông y / Như Quỳnh tuyển chọn. - H.:
Hồng Đức, 2018. - 381tr.; 27cm
Tóm tắt: Sách tập hợp các bài viết về bệnh ung thư cũng như phương pháp phòng và
điều trị bệnh ung thư trên nhiều phương diện của y học hiện đại và y học cổ truyền.
+ Môn loại: 616.99 / PH431V
- Phòng Đọc: DL 18116
75/. MAI DUYÊN. Chế độ dinh dưỡng và ăn kiêng trị bệnh tai mũi họng / Mai Duyên.
- H. : Dân trí, 2019. - 254tr.; 21cm
Tóm tắt: Trình bày nguyên nhân, triệu chứng, những biến chứng nguy hiểm và
phương pháp phòng bệnh. đặc biệt, thông qua cuốn sách, bạn đọc sẽ biết được thực phẩm
nào có tác dụng tốt, thực phẩm nào cần tránh, chế độ sinh hoạt phù hợp và các bài thuốc
dân gian, từ đó lựa chọn cho mình phương pháp điều trị bệnh phù hợp với thể bệnh.
+ Môn loại: 617.5 / CH250Đ
- Phòng Đọc: DV 57141
- Phòng Mượn: ME 7510-7511
76/. MAGEE, SUSAN. Đếm ngược tới ngày gặp con yêu : Cẩm nang mang thai sinh nở / Susan Magee; Mẹ Ong Bông dịch; Bùi Chí Thương hiệu đính. - H. : Thế giới,
2018. - 390tr. : Hình vẽ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: The pregnancy countdown book : Nine months of practical tips,
useful advice, and uncensored truths
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Tóm tắt: Chia sẽ những kinh nghiệm giúp các bà mẹ hiểu rõ những biến đổi về tâm
lý thai phụ và qua từng ngày, từng giai đoạn thai kỳ; kèm theo một số những thông tin y
khoa tổng quát hữu ích của chuyên gia.
+ Môn loại: 618.2 / Đ253NG
- Phòng Mượn: ME 7544
640. QUẢN LÝ GIA ĐÌNH VÀ NHÀ CỬA:
77/. NGUYỄN DZOÃN CẨM VÂN. 500 món chay thanh tịnh / Nguyễn Dzoãn Cẩm
Vân. - H. : Hồng Đức, 2019. - 21cm
T.13. - 63tr.
Tóm tắt: Hướng dẫn cách chọn nguyên liệu, chế biến các món ăn chay đơn giản dễ
làm.
+ Môn loại: 641.7 / N114TR
- Phòng Đọc: DV 57132
- Phòng Mượn: MD 9288-9289
78/. NGUYỄN DZOÃN CẨM VÂN. 500 món chay thanh tịnh / Nguyễn Dzoãn Cẩm
Vân. - H. : Hồng Đức, 2019. - 21cm
T.14. - 63tr.
Tóm tắt: Hướng dẫn cách chọn nguyên liệu, chế biến các món ăn chay đơn giản, dễ
làm.
+ Môn loại: 641.7 / N114TR
- Phòng Đọc: DV 57133
- Phòng Mượn: MD 9290-9291
650. QUẢN LÝ VÀ CÁC DỊCH VỤ PHỤ TRỢ:
79/. ELROD, HAL. Buổi sáng diệu kỳ dành cho doanh nhân : 6 bước khởi đầu ngày
mới giúp bạn lột xác và xây dựng một doanh nghiệp thành công đột phá / Hal Elrod,
Cameron Herold, Honorée Corder; Nguyệt Minh dịch. - H. : Lao động, 2019. - 368tr.;
21cm
Tóm tắt: Quyển sách chỉ ra các thói quen và những ưu tiên giúp bạn chạm tới những
ước mơ, là chiếc la bàn giúp xác định phương hướng, để bạn biết mình phải ưu tiên việc
gì trong ngày, đảm bảo bạn đạt được tinh thần cao nhất của một doanh nhân.
+ Môn loại: 650.1 / B515S
- Phòng Đọc: DV 57106
- Phòng Mượn: MA 21561-21562
80/. NGUYỄN THÁI DUY. Vượt biển lớn : Cách đi lên của người khởi nghiệp từ 5
xu / Nguyễn Thái Duy. - Tái bản lần 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh,
2017. - 232tr. : Hình vẽ, ảnh; 21cm
Tóm tắt: Viết về cuộc đời và hành trình khởi nghiệp của doanh nhân Nguyễn Thái
Duy - nhà sáng lập Vườn ươm doanh nhân Be Training, qua đó tác giả truyền đạt những
bài học về kinh doanh, những triết lý về gia đình, hệ giá trị cùng những góc nhìn khác xoay
quanh cuộc sống muôn màu muôn vẻ...
+ Môn loại: 650.1 / V563B
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- Phòng Mượn: MA 6661
81/. LIỄU THUẬT QUÂN. Thoát khỏi vòng bận rộn = Jump out of a busy circle :
Tuyệt chiêu quản lý thời gian của giới tinh anh công sở / Liễu Thuật Quân; Nguyệt Minh
dịch. - H. : Lao động, 2019. - 315tr.; 24cm
Tóm tắt: Chia sẻ câu chuyện qua đó giúp các bạn trẻ biết cách quản lí thời gian của
chính mình, loại bỏ “sự bận rộn mù quáng”, làm thế nào để tạo ra hiệu suất và thành quả,
cung cấp những phương pháp thiết thực, dễ thực hiện, vận dụng và học tập.
+ Môn loại: 650.1 / TH411KH
- Phòng Đọc: DL 18049
- Phòng Mượn: MA 21601-21602
82/. Nghệ thuật thôi miên nhà tuyển dụng / Alpha Books biên soạn. - H. : Lao động Xã hội, 2019. - 280tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách giúp bạn xác định tính cách, kỹ năng, kiến thức, vị thế hiện tại và
tương lai của bạn cũng như tìm hiểu về nhà tuyển dụng. Đồng thời, giúp bạn xác định
phương hướng và thiết kế các mục tiêu cho chính bản thân, cách quản lý thời gian, phương
thức tìm kiếm việc làm, cách thức viết hồ sơ và tham dự phỏng vấn xin việc.
+ Môn loại: 650.14 / NGH250TH
- Phòng Đọc: DV 57101
- Phòng Mượn: MA 21551-21552
83/. GLEI, JOCELYN K.. Tạo lập dấu ấn của bạn : Những bí kíp sáng tạo trong xây
dựng doanh nghiệp / Jocelyn K. Glei ; HiTru dịch. - H. : Công Thương, 2019. - 232tr.;
21cm
Tên sách tiếng Anh: Make your mark : The creative's guide to building a business
with impact
Tóm tắt: Sưu tập giai thoại, câu chuyện từ các bộ não đằng sau các công ty khởi
nghiệp sáng tạo như Google X, Warby Parker, Facebook và nhiều công ty khác; giúp người
đọc có được những hiểu biết thực tiễn về việc thành lập doanh nghiệp định hướng theo
mục đích, cải tiến sản phẩm, làm hài lòng khách hàng, truyền cảm hứng cho đội ngũ.
+ Môn loại: 658.1 / T108L
- Phòng Đọc: DV 57099
- Phòng Mượn: MA 21547-21548
84/. SICILIANO, GENE. Tài chính dành cho nhà quản lý = Tái bản lần thứ 4 / Gene
Siciliano; Hương Giang dịch; Duy Hiếu hiệu đính. - H. : Lao động - Xã hội, 2019. - 341tr.;
21cm
Tên sách tiếng Anh: Finance for non-financial managers
Tóm tắt: Sách giúp bạn có cái nhìn cận cảnh về các báo cáo tài chính, nhận biết ý
nghĩa của các con số, từng bước phân tích thông tin có trong các báo cáo tài chính. Từ đó,
nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bằng việc ra quyết định đúng đắn, sáng
suốt dựa trên những dữ kiện tài chính quan trọng.
+ Môn loại: 658.15 / T103CH
- Phòng Đọc: DV 57100
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- Phòng Mượn: MA 21549-21550
85/. LÂM TÚ UYỂN. Khách hàng khó vẫn thừa sức đối phó : Bí quyết ứng xử trong
bán hàng / Lâm Tú Uyển; Thanh Loan dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 209tr.; 23cm
Tóm tắt: Giới thiệu 10 kiểu khách hàng điển hình, được chia thành 90 ví dụ khác
nhau nhằm giúp những người bán hàng như bạn có thể nhanh chóng "chốt đơn hàng" với
khách. Đôi khi khách hàng thực sự có nhu cầu muốn mua, nhưng do người bán không hiểu
được nhu cầu của khách nên đơn hàng đã "dâng tận miệng" cuối cùng lại để người khác
cướp mất. Sách sẽ giúp bạn biết cách làm thế nào để có thể "bán hàng" một cách khéo léo
và linh hoạt nhất.
+ Môn loại: 658.85 / KH102H
670. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT:
86/. NGUYỄN ĐỨC TOÀN. Gia công cao tốc hợp kim nhôm / Nguyễn Đức Toàn
chủ biên, Phạm Thị Hoa. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2019. - 184tr. : Minh
hoạ; 24cm
Tóm tắt: Tổng quan gia công phay cao tốc, cơ sở vật lý quá trình tạo phoi khi phay
cao tốc, động lực học quá trình phay cao tốc, thiết bị và thực nghiệm khi phay cao tốc, mô
hình vật liệu khi gia công cao tốc, mô phỏng gia công cao tốc và xác định chế độ cắt hợp
lý khi gia công cao tốc theo đa mục tiêu.
+ Môn loại: 671.3 / GI-100C
- Phòng Đọc: DL 18089
- Phòng Mượn: MD 9305-9306
700. NGHỆ THUẬT:
87/. Quá trình xã hội hoá các hoạt động văn học, nghệ thuật ở Việt Nam / Phan Trọng
Thưởng, Trần Hoài Anh, Văn Chinh.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 640tr.;
24cm
ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
Tóm tắt: Gồm các bài viết, bài tham luận phân tích, chỉ ra những thành công và hạn
chế trong quá trình thực hiện chủ trương xã hội hoá văn học, nghệ thuật Việt Nam; Lý giải
những hiện tượng, vấn đề nảy sinh; Trên cơ sở đó tổng kết và đúc rút nhiều bài học kinh
nghiệm cần thiết, đồng thời đề ra những kiến nghị, giải pháp góp phần nhận diện và đánh
giá tác động của chủ trương xã hội hoá đến thực tiễn đời sống văn học, nghệ thuật trên
nhiều phương diện khác nhau.
+ Môn loại: 700.9597 / QU100TR
- Phòng Đọc: DL 18143
88/. LEAMY, SELWYN. Không đọc sách này, vẽ xấu ráng chịu! / Selwyn Leamy;
Đăng Khoa, Minh Đạt dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 126tr.; 25cm. - (Amateur - Giỏi như
chuyên nghiệp)
Tên sách tiếng Anh: Read this if you want to be great at drawing
Tóm tắt: Sách là cẩm nang hướng dẫn những kỹ thuật vẽ tranh từ cơ bản đến nâng
cao, mới lạ và tràn đầy cảm hứng. Tác giả trình bày nội dung cơ bản, dễ hiểu, hài hước,
kết hợp cùng các hoạt động thực hành, giúp bạn học được nhiều điều và củng cố khả năng
của mình.
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+ Môn loại: 751 / KH455Đ
- Phòng Mượn: MG 9911-9912
89/. CARROLL, HENRY. Không đọc sách này, chụp xấu đừng buồn! / Henry
Carroll; Đăng Khoa, Tấn Khang dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 125tr.; 25cm. - (Amateur
- Giỏi như chuyên nghiệp)
Tên sách tiếng Anh: Read this if you want to take great photographs
Tóm tắt: Sách phân tích từng tuyệt tác nhiếp ảnh và các chiêu thức mà các nhiếp ảnh
gia sử dụng (bố cục, phơi sáng, ánh sáng, ống kính và cách nhìn trong nhiếp ảnh) bằng
những từ ngữ đơn giản, dễ hiểu, kèm những hướng dẫn thực tế.
+ Môn loại: 771 / KH455Đ
- Phòng Mượn: MG 9909-9910
90/. Tiếng gọi tình quê : Tuyển tập bài ca vọng cổ Kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh
Hậu Giang (2004 - 2019). - Hậu Giang : Hội Văn học nghệ thuật Hậu Giang, 2018. - 161tr.;
21cm
+ Môn loại: 781.62 / T306G
- Phòng Địa chí: DC 2759
91/. Tự tình sông nước Hậu Giang : Tuyển tập ca khúc Kỷ niệm 15 năm thành lập
tỉnh Hậu Giang (2004 - 2019) / Sơn Hà, Bảo Phúc, Trương Bình,... - Hậu Giang : Hội Văn
học nghệ thuật Hậu Giang, 2018. - 131tr.; 29cm
Tóm tắt: Tập hợp những bài hát ca ngợi quê hương Hậu Giang, các ca khúc tiêu biểu
trong các cuộc thi khu vực ĐBSCL, các ca khúc tiêu biểu cho các cuộc thi " Học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh",...
+ Môn loại: 782.42 / T550T
- Phòng Địa chí: DC 2777
92/. HYUNGJUN PARK. BTS marketing : Lời giải đáp hoàn chỉnh cho marketing
theo nền tảng trong thời đại siêu kết nối / Hyungjun Park; Chân Tâm dịch. - H. : Nxb. Hà
Nội, 2019. - 311tr.; 21cm
Tóm tắt: Phân tích cụ thể quá trình phát triển của BTS và rút ra các nguyên lý cũng
như yếu tố dẫn tới thành công từ quan điểm kinh doanh. Sau đó, tác giả đề xuất phương
pháp áp dụng vào thực tiễn thông qua ví dụ cụ thể và khuôn mẫu kinh doanh để doanh
nghiệp có thể tiến tới thành công.
+ Môn loại: 784.092 / B000T
- Phòng Đọc: DV 57143
- Phòng Mượn: MG 9880-9881
93/. AC Milan 120 năm vĩ đại / Vũ Anh Tuấn, Vũ Hoàng, Cao Hải Thành,.... - H. :
Nxb. Hà Nội, 2019. - 382tr.; 24cm
Tóm tắt: Quyển sách nói về kỷ niệm 120 năm hình thành đội bóng AC Milan, kèm
theo 120 nhân vật tiêu biểu từ khi đội bóng được thành lập vào năm 1899; Một số bài viết
cảm nhận của người hâm mộ bóng đá dành cho đội bóng AC Milan.
+ Môn loại: 796.334092 / A000C
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- Phòng Đọc: DL 18100
- Phòng Mượn: MG 9900-9901
800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ:
94/. MCMILLAN, KATHLEEN. Kỹ năng viết khoá luận và luận văn ở đại học =
How to write dissertations & project reports / Kathleen McMillan, Jonathan Weyers ; Lê
Huy Lâm dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - 399tr. : Hình vẽ, bảng;
22cm
Tóm tắt: Giới thiệu cách tiến hành, chọn đề tài cho khoá luận và luận văn ở đại học.
Hướng dẫn lập kế hoạch nghiên cứu. Kỹ năng tìm kiếm và chọn lọc thông tin. Áp dụng
các kỹ thuật nghiên cứu. Xử lý dữ liệu và số liệu. Viết bài nháp thứ nhất. Kỹ năng biên
tập, đọc lại và trình bày.
+ Môn loại: 808 / K600N
- Phòng Đọc: DL 18139
95/. RAISIN, ROSS. Không đọc sách này, viết dở đừng than! / Ross Raisin; Lam An
dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 134tr.; 25cm. - (Amateur - Giỏi như chuyên nghiệp)
Tên sách tiếng Anh: Read this if you want to be a great writer
Tóm tắt: Giới thiệu một số kỹ năng viết ngắn gọn, dễ hiểu, cách trình bày súc tích
và rõ ràng như cách xây dựng nhân vật, cốt truyện, đoạn hội thoại, để đi đến hồi kết của
một tác phẩm hoàn chỉnh.
+ Môn loại: 808 / KH455Đ
- Phòng Mượn: MB 7458-7459
820. VĂN HỌC ANH:
96/. HAWKING, JANE. Hành trình đến vô cực : Cuộc sống của tôi với Stephen
Hawking, câu chuyện thực sự đằng sau " Thuyết vạn vật" / Jane Hawking; Khánh Nhiên
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 469tr.; 24cm
+ Môn loại: 823 / H107TR
- Phòng Đọc: DL 18115
- Phòng Mượn: MN 11420
892. VĂN HỌC Á PHI:
97/. GOLDRATT, ELIYAHU M.. Mục tiêu: Quá trình liên tục hoàn thiện = The goal:
A process of ongoing improvement : Giới thiệu lý thuyết các điểm hạn chế đã làm thay
đổi tư duy của những nhà kinh doanh Hoa Kỳ / Eliyahu M. Goldratt, Jeff Cox; Ngô Văn
Tuyển dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 520tr.; 24cm
+ Môn loại: 892.4 / M506T
- Phòng Đọc: DL 18113
- Phòng Mượn: MN 11408
895. 1. VĂN HỌC TRUNG QUỐC:
98/. HỨA TIẾU THIÊN. Thanh cung mười ba triều : Tiểu thuyết chương hồi / Hứa
Tiếu Thiên; Nguyễn Hữu Lương dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 3 tập. - 24cm
Nguyên tác: Mãn Thanh thập tam hoàng triều diễn nghĩa
T.1. - 418tr.
+ Môn loại: 895.1 / TH107C
- Phòng Mượn: MN 11417
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99/. HỨA TIẾU THIÊN. Thanh cung mười ba triều : Tiểu thuyết chương hồi / Hứa
Tiếu Thiên; Nguyễn Hữu Lương dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 3 tập. - 24cm
Nguyên tác: Mãn Thanh thập tam hoàng triều diễn nghĩa
T.2. - 447tr.
+ Môn loại: 895.1 / TH107C
- Phòng Mượn: MN 11418
100/. HỨA TIẾU THIÊN. Thanh cung mười ba triều : Tiểu thuyết chương hồi / Hứa
Tiếu Thiên; Nguyễn Hữu Lương dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 3 tập. - 24cm
Nguyên tác: Mãn Thanh thập tam hoàng triều diễn nghĩa
T.3. - 443tr.
+ Môn loại: 895.1 / TH107C
- Phòng Mượn: MN 11419
101/. LÝ ÁI LINH. Càng mạnh mẽ, càng dịu dàng / Lý Ái Linh; Mai Dung dịch. H.: Phụ nữ, 2019. - 351tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.1 / C106M
- Phòng Mượn: MN 11348-11349
895. 6. VĂN HỌC NHẬT BẢN:
102/. AKIRA MANA. Nơi tôi ngã xuống / Akira Mana ; Minh hoạ: Masara Minase ;
Gosho dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 202tr.; 18cm
+ Môn loại: 895.6 / N462T
- Phòng Mượn: MN 11394-11395
895. 7. VĂN HỌC HÀN QUỐC:
103/. KIM UN-SU. Những kẻ bày mưu / Kim Un-Su; Thanh Phương dịch. - H. : Nxb.
Hà Nội, 2019. - 442tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.7 / NH556K
- Phòng Mượn: MN 11350-11351
895. 922. VĂN HỌC VIỆT NAM:
104/. TRẦN NGỌC HƯỞNG. Đến với thơ hay / Trần Ngọc Hưởng. - Đồng Nai :
Nxb. Đồng Nai, 2004. - 319tr.; 21cm
Tóm tắt: Gồm những bài bình luận và phân tích những bài thơ được đánh giá là hay
như: Nắng mới - Lưu Trọng Lư, Ông đồ - Vũ Đình Liên, Tràng giang - Huy Cận....
+ Môn loại: 895.92209 / Đ254V
- Phòng Mượn: MB 7468
105/. NGUYỄN QUANG HUYNH. Dòng chảy thời gian : Nghiên cứu, phê bình văn
học / Nguyễn Quang Huynh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 175tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Nghiên cứu, phê bình về một số tác giả, tác phẩm văn học tiêu biểu của văn
học xứ Lạng như: Mã Thế Vinh, Vy Thị Kim Bình, Nguyễn Trường Thanh, Vũ Ngọc
Chương...
+ Môn loại: 895.92209 / D431CH
- Phòng Đọc: DV 57275
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- Phòng Mượn: MB 7474
106/. NGUYỄN THỊ THANH XUÂN. Gửi đây chút duyên tình đọc : Chân dung văn
học / Nguyễn Thị Thanh Xuân. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2019. - 286tr.; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu, tìm hiểu, phê bình về 18 tác giả của nền văn chương Việt Nam
từ thế kỷ 20 đến nay như: Nhà văn Phan Khôi, nhà văn Thiếu Sơn, nhà thơ Hoài Thanh,
nhà thơ Bích Khê...
+ Môn loại: 895.92209 / G553Đ
- Phòng Đọc: DL 18081
- Phòng Mượn: MB 7456-7457
107/. LỘC BÍCH KIỆM. Văn học các dân tộc thiểu số - Một bộ phận đặc thù của văn
học Việt Nam : Tiểu luận, phê bình / Lộc Bích Kiệm. - H. : Văn hoá dân tộc, 2019. - 487tr.;
21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Khái quát nền văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam. Giới thiệu một số tác
phẩm văn học chọn lọc về đồng bào dân tộc thiểu số.
+ Môn loại: 895.92209 / V115H
- Phòng Đọc: DV 57248
- Phòng Mượn: MB 7471
108/. Dân tộc thiểu số trong thơ ca Kon Tum (1945 - 1975) : Nghiên cứu, phê bình
văn học / Tạ Văn Sỹ sưu tầm và biên soạn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 435tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Nội dung trình bày về văn học kháng chiến Kon Tum với hình ảnh đồng
bào bản địa; Hình ảnh người đồng bào bản địa trong thơ ca Kon Tum năm 1945 - 1975 với
những phong tục, tập quán, văn hoá cộng đồng, tình đoàn kết dân tộc gắn bó tình quân dân
cùng với một số tác giả tiêu biểu.
+ Môn loại: 895.922090034 / D121T
- Phòng Đọc: DV 57268
- Phòng Mượn: MB 7473
109/. QUÁCH LAN ANH. Đến với bài thơ hay / Quách Lan Anh. - H. : Nxb. Hội
Nhà văn, 2019. - 503tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu những bài bình luận, phân tích của tác giả về một số bài thơ hay
của các nhà thơ nổi tiếng như: Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Duy, Đỗ Trung Quân, Phạm
Tiến Duật, Trần Đăng Khoa, Bằng Việt....
+ Môn loại: 895.9221009 / Đ254V
- Phòng Đọc: DV 57264
- Phòng Mượn: MB 7472
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110/. HỒ XUÂN HƯƠNG. Thơ Hồ Xuân Hương / Hồ Xuân Hương. - H. : Văn học,
2019. - 165tr.; 21cm. - (Tinh hoa văn chương Việt)
+ Môn loại: 895.92212 / TH460H
- Phòng Đọc: DV 57187
- Phòng Mượn: MV 21592-21593
111/. TUẤN GIANG. Đặc điểm phong cách thi pháp thơ Nông Quốc Chấn : Nghiên
cứu, phê bình / Tuấn Giang. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 328tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Nghiên cứu tiểu sử tác giả, tác phẩm và nội dung đề tài thơ Nông Quốc
Chấn. Phân tích nội dung tập thơ Tiếng ca người Việt Bắc, Đèo gió, Suối và biển. Tìm
hiểu về đặc điểm phong cách thi pháp thơ Nông Quốc Chấn.
+ Môn loại: 895.922134 / Đ113Đ
- Phòng Đọc: DV 57239
- Phòng Mượn: MB 7469
112/. INRASARA. Tháp nắng : Thơ và trường ca / Inrasara. - H. : Sân khấu, 2019. 151tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các dân tộc thiểu số Việt Nam
+ Môn loại: 895.922134 / TH109N
- Phòng Đọc: DV 57276
- Phòng Mượn: MV 21648
113/. Hậu Giang - Miền đất yêu thương : Tuyển tập thơ Kỷ niệm 15 năm thành lập
tỉnh Hậu Giang (2004 - 2019) / Tuyết Băng, Bảo Bình, Phan Hiền Đức... - Hậu Giang :
Hội Văn học nghệ thuật Hậu Giang, 2018. - 112tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.92214 / H125GI
- Phòng Địa chí: DC 2758
114/. VŨ ĐỨC HƯƠNG. Lưu Hương Ý : Thơ / Vũ Đức Hương. - H. : Hồng Đức,
2019. - 39tr.; 19cm
+ Môn loại: 895.92214 / L566H
- Phòng Mượn: MV 21619
115/. PHAN MAI HƯƠNG. Đặc điểm kịch Vũ Như Tô của Nguyễn Huy Tưởng :
Chuyên luận Văn học / Phan Mai Hương. - H. : Sân khấu, 2019. - 236tr.; 21cm
ĐTTS ghi : Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Cần Thơ. Hội Văn học nghệ thuật
các dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Sách gồm các chương; Đặc điểm nội dung kịch Vũ Như Tô, đặc điểm nghệ
thuật kịch Vũ Như Tô và đặc điểm ngôn ngữ kịch Vũ Như Tô.
+ Môn loại: 895.922232 / Đ113Đ
- Phòng Đọc: DV 57240
- Phòng Mượn: MB 7470
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116/. TÔ HOÀI. Tuổi trẻ Hoàng Văn Thụ : Tiểu thuyết / Tô Hoài. - H. : Nxb. Hội
Nhà văn, 2018. - 397tr. : Tranh vẽ; 21cm
ĐTTS ghi : Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các dân tộc thiểu số Việt Nam
+ Môn loại: 895.9223 / T515TR
- Phòng Đọc: DV 57243
- Phòng Thiếu nhi: NA 4329
117/. Tuyển tập văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam : Giai đoạn trước 1945 - 1995
/ Hoàng Văn Thụ, Vương Anh, Triều Ân... ; Tuyển chọn: Nông Quốc Chấn.... - H. : Văn
hoá dân tộc, 2019. - 855tr.; 21cm
ĐTTS ghi : Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các dân tộc thiểu số Việt Nam
+ Môn loại: 895.922334 / T527T
- Phòng Đọc: DV 57254
- Phòng Mượn: MV 21631
118/. THANH TỊNH. Quê mẹ - Ngậm ngải tìm trầm : Truyện ngắn / Thanh Tịnh. H. : Văn học, 2019. - 174tr.; 21cm. - (Tinh hoa văn chương Việt)
+ Môn loại: 895.922332 / QU250M
- Phòng Đọc: DV 57186
- Phòng Mượn: MV 21590-21591
119/. NGÔ TẤT TỐ. Tắt đèn : Tiểu thuyết / Ngô Tất Tố. - H. : Văn học, 2019. 167tr.; 21cm. - (Tinh hoa văn chương Việt)
+ Môn loại: 895.922332 / T117Đ
- Phòng Đọc: DV 57189
- Phòng Mượn: MV 21596-21597
120/. TRẦN QUỐC KHẢI. Bão táp : Tiểu thuyết / Trần Quốc Khải. - H. : Văn học,
2000. - 339tr.; 19cm
+ Môn loại: 895.922334 / B108T
- Phòng Mượn: MV 15800
121/. LƯU TRỌNG LƯ. Truyện vừa / Lưu Trọng Lư. - H. : Văn học, 2019. - 107tr.;
21cm. - (Tinh hoa văn chương Việt)
+ Môn loại: 895.922334 / CH527C
- Phòng Đọc: DV 57188
- Phòng Mượn: MV 21594-21595
122/. TÔ HOÀI. Giăng thề : Truyện dài và truyện ngắn / Tô Hoài. - H. : Văn học,
2019. - 202tr.; 21cm. - (Tinh hoa văn chương Việt)
+ Môn loại: 895.922334 / GI-116TH
- Phòng Đọc: DV 57190
- Phòng Mượn: MV 21598-21599
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123/. ĐỖ QUANG TIẾN. Tác phẩm chọn lọc : Tuyển tập văn xuôi / Đỗ Quang Tiến.
- H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các dân tộc thiểu số Việt Nam
Q.2. - 614tr.
+ Môn loại: 895.922334 / T101PH
- Phòng Đọc: DV 57259
- Phòng Mượn: MV 21636
124/. TÔ HOÀI. Tuyển tập truyện ngắn hay / Tô Hoài. - H. : Văn học, 2019. - 298tr.;
21cm
+ Môn loại: 895.922334 / T527T
- Phòng Đọc: DV 57191
- Phòng Mượn: MV 21600-21601
125/. HOÀNG LUẬN. Cây không lá : Tiểu thuyết / Hoàng Luận. - H. : Nxb. Hội Nhà
văn, 2019. - 211tr.; 21cm
ĐTTS ghi : Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các dân tộc thiểu số Việt Nam
+ Môn loại: 895.92234 / C126KH
- Phòng Đọc: DV 57261
- Phòng Mượn: MV 21637
126/. KIỀU DUY KHÁNH. Chim gọi ngày đã hót : Tập truyện ngắn / Kiều Duy
Khánh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 218tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các dân tộc thiểu số Việt Nam
+ Môn loại: 895.92234 / CH310G
- Phòng Đọc: DV 57277
- Phòng Mượn: MV 21649
127/. NGUYỄN QUANG. Đất Ba Phương / Nguyễn Quang. - H. : Nxb. Hội Nhà văn,
2019. - 317tr.; 21cm
ĐTTS ghi : Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các dân tộc thiểu số Việt Nam
+ Môn loại: 895.92234 / Đ124B
- Phòng Đọc: DV 57251
- Phòng Mượn: MV 21628
128/. HOÀNG LUẬN. Đất ống : Tiểu thuyết / Hoàng Luận. - H. : Nxb. Hội Nhà văn,
2019. - 167tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các dân tộc thiểu số Việt Nam
+ Môn loại: 895.92234 / Đ124Ô
- Phòng Đọc: DV 57278
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- Phòng Mượn: MV 21650
129/. NGUYỄN QUỐC TRUNG. Dòng sông bên chùa : Tiểu thuyết / Nguyễn Quốc
Trung. - H. : Văn học, 2019. - 253tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.92234 / D431S
- Phòng Đọc: DV 57184
- Phòng Mượn: MV 21586-21587
130/. ĐOÀN HỮU NAM. Dốc người / Đoàn Hữu Nam. - H. : Nxb. Hội Nhà văn,
2019. - 360tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các dân tộc thiểu số Việt Nam
+ Môn loại: 895.92234 / D451NG
- Phòng Đọc: DV 57280
- Phòng Mượn: MV 21651
131/. TRỊNH THANH PHONG. Đồng làng đom đóm : Tiểu thuyết / Trịnh Thanh
Phong. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 631tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các dân tộc thiểu số Việt Nam
+ Môn loại: 895.92234 / Đ455L
- Phòng Đọc: DV 57255
- Phòng Mượn: MV 21632
132/. VÕ VẠN TRĂM. Hai bến sông quê : Tuyển tập văn xuôi / Võ Vạn Trăm. - H.:
Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 451tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các dân tộc thiểu số Việt Nam
+ Môn loại: 895.92234 / H103B
- Phòng Đọc: DV 57257
- Phòng Mượn: MV 21634
133/. LỮ MAI. Linh hồ : Truyện ngắn / Lữ Mai. - H. : Văn học, 2019. - 238tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.92234 / L312H
- Phòng Đọc: DV 57182
- Phòng Mượn: MV 21582-21583
134/. NGUYỄN QUANG. Lũ rừng : Tiểu thuyết / Nguyễn Quang. - H. : Nxb. Hội
Nhà văn, 2019. - 231tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các dân tộc thiểu số Việt Nam
+ Môn loại: 895.92234 / L500R
- Phòng Đọc: DV 57245
- Phòng Mượn: MV 21624
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135/. BÙI THỊ NHƯ LAN. Mùa mắc mật : Tập truyện ngắn / Bùi Thị Như Lan. - H.:
Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 654tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các dân tộc thiểu số Việt Nam
+ Môn loại: 895.92234 / M501M
- Phòng Đọc: DV 57256
- Phòng Mượn: MV 21633
136/. NGUYỄN NGỌC HINH. Nỗi đau êm ả : Tiểu thuyết / Nguyễn Ngọc Hinh.
H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 295tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các dân tộc thiểu số Việt Nam
+ Môn loại: 895.92234 / N452Đ
- Phòng Đọc: DV 57271
- Phòng Mượn: MV 21644
137/. HÀ THU BÌNH. Nỗi nhớ màu thanh thiên : Tập truyện ký / Hà Thu Bình. - H.:
Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 214tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các dân tộc thiểu số Việt Nam
+ Môn loại: 895.92234 / N452NH
- Phòng Đọc: DV 57244
- Phòng Mượn: MV 21623
138/. NGUYỄN VĂN THIỆN. Nước mắt màu xanh thẫm : Tiểu thuyết / Nguyễn Văn
Thiện. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 239tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các dân tộc thiểu số Việt Nam
+ Môn loại: 895.92234 / N557M
- Phòng Đọc: DV 57274
- Phòng Mượn: MV 21647
139/. LƯƠNG KY. Người đá / Lương Ky. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 155tr.;
21cm
ĐTTS ghi : Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các dân tộc thiểu số Việt Nam
+ Môn loại: 895.92234 / NG558Đ
- Phòng Đọc: DV 57252
- Phòng Mượn: MV 21629
140/. NGUYỄN HIỀN LƯƠNG. Người về sau cuộc chiến : Tập truyện ngắn / Nguyễn
Hiền Lương. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 261tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các dân tộc thiểu số Việt Nam
+ Môn loại: 895.92234 / NG558V
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- Phòng Đọc: DV 57269
- Phòng Mượn: MV 21642
141/. TRẦN MỸ HIỀN. Những mảnh ghép : Tập truyện / Trần Mỹ Hiền. - H. : Nxb.
Hội Nhà văn, 2019. - 348tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các dân tộc thiểu số Việt Nam
+ Môn loại: 895.92234 / NH556M
- Phòng Đọc: DV 57267
- Phòng Mượn: MV 21641
142/. ĐẶNG HỒNG. Những năm tháng không quên : Tập truyện ký / Đặng Hồng. H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 200tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.92234 / NH556N
- Phòng Địa chí: DC 2761
- Phòng Mượn: MV 21621-21622
143/. NGUYỄN TRẦN BÉ. Thạch trụ huyết : Tiểu thuyết / Nguyễn Trần Bé. - H. :
Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 391tr.; 21cm
ĐTTS ghi : Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các dân tộc thiểu số Việt Nam
+ Môn loại: 895.92234 / TH102TR
- Phòng Đọc: DV 57253
- Phòng Mượn: MV 21630
144/. LÊ VẠN QUỲNH. Thằng Bơ : Truyện và ký / Lê Vạn Quỳnh. - H. : Nxb. Hội
Nhà văn, 2019. - 368tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các dân tộc thiểu số Việt Nam
+ Môn loại: 895.92234 / TH116B
- Phòng Đọc: DV 57249
- Phòng Mượn: MV 21626
145/. BÍCH NGÂN. Thế giới xô lệch : Tiểu thuyết / Bích Ngân. - In lần thứ 4. - Tp.
Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 335tr.; 21cm
Tên đầy đủ của tác giả: Trịnh Bích Ngân
+ Môn loại: 895.92234 / TH250GI
- Phòng Đọc: DV 57229
146/. MAI VĂN BÉ EM. Trời vẫn còn xanh : Truyện ngắn / Mai Văn Bé Em. - H. :
Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 307tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các dân tộc thiểu số Việt Nam
+ Môn loại: 895.92234 / TR462V
- Phòng Đọc: DV 57263
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- Phòng Mượn: MV 21639
147/. NGUYỄN QUANG. Vùng đá khát : Tiểu thuyết / Nguyễn Quang. - H. : Nxb.
Hội Nhà văn, 2019. - 295tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các dân tộc thiểu số Việt Nam
+ Môn loại: 895.92234 / V513Đ
- Phòng Đọc: DV 57270
- Phòng Mượn: MV 21643
148/. ĐỖ XUÂN THU. Vượt qua vòng xoáy; Làng Cổ Cò : Tiểu thuyết / Đỗ Xuân
Thu. - H. : Văn hoá dân tộc, 2019. - 743tr.; 21cm
ĐTTS ghi : Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các dân tộc thiểu số Việt Nam
+ Môn loại: 895.92234 / V563QU
- Phòng Đọc: DV 57250
- Phòng Mượn: MV 21627
149/. CAO XUÂN THÁI. Tổ Quốc cao lên từ Lũng Cú : Tập bút ký / Cao Xuân Thái.
H. : Văn hoá dân tộc, 2018. - 139tr.; 21cm
ĐTTS ghi : Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Những trải nghiệm của tác giả về đời sống, thiên nhiên và con người Hà
Giang.
+ Môn loại: 895.922803 / T450QU
- Phòng Đọc: DV 57246
- Phòng Mượn: MV 21625
150/. Tuyển tập dòng thời gian / Triệu Thị Chơi, Khắc Quảng, Thanh Liêm,.... - Tp.
Hồ Chí Minh : Sở Giáo dục Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 349tr.; 25cm
+ Môn loại: 895.922803 / T527T
- Phòng Đọc: DL 18145
151/. TÔ HOÀI. Giữ gìn 36 phố phường / Tô Hoài. - H. : Văn học, 2019. - 202tr.;
21cm
+ Môn loại: 895.92283408 / GI-550G
- Phòng Đọc: DV 57192
- Phòng Mượn: MV 21602-21603
152/. TRÁC THUÝ MIÊU. Vọng Sài Gòn / Trác Thuý Miêu. - H. : Nxb. Hội Nhà
văn, 2019. - 296tr.; 21cm
Tên thật tác giả: Vũ Hoài Anh
+ Môn loại: 895.92284 / V431S
- Phòng Đọc: DV 57185
- Phòng Mượn: MV 21588-21589
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153/. LÝ THÀNH PHƯƠNG. Giấc mơ xứ Mỹ : Hồi ký / Lý Thành Phương. - H. :
Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 358tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.9228403 / GI-119M
- Phòng Đọc: DV 57228
154/. NGUYỄN QUANG. Nơi thắp sáng niềm tin : Bút ký / Nguyễn Quang. - H.:
Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 140tr.; 21cm
ĐTTS ghi : Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các dân tộc thiểu số Việt Nam
+ Môn loại: 895.9228403 / N462TH
- Phòng Đọc: DV 57262
- Phòng Mượn: MV 21638
900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ:
155/. Cẩm nang du lịch Hậu Giang = Hau Giang tourist guidebook. - H. : Thông tấn,
2018. - 73tr. : Ảnh; 19x21cm
ĐTTS ghi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hậu Giang
Tóm tắt: Cung cấp những thông tin về du lịch tại Hậu Giang: Các di tích, cơ sở lưu
trú, các điểm tham quan, giải trí, vui chơi, ăn uống...
+ Môn loại: 915.9792 / C120N
- Phòng Địa chí: DC 2764
156/. NHÂM HÙNG. 100 năm Ngã Bảy (1915 - 2015) / Nhâm Hùng. - Tp. Hồ Chí
Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 234tr. : Minh hoạ; 24cm
Đầu bìa sách ghi: Thị uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Nhân dân thị xã Ngã Bảy. - Kỷ
niệm 100 năm hình thành Ngã Bảy và 10 năm thành lập thị xã
Tóm tắt: Ghi lại những sự kiện tiêu biểu của Ngã Bảy - Hậu Giang trong 100 năm
qua; giới thiệu các di tích lịch sử, sự kiện đáng nhớ cũng như dấu ấn Ngã Bảy trong văn
hoá nghệ thuật; quá trình 10 năm xây dựng và phát triển (2005-2015) của thị xã.
+ Môn loại: 915.9792 / M458TR
- Phòng Địa chí: DC 2771-2773
157/. ĐÀO CHUÔNG. Những địa danh là tiếng Khmer hoặc có nguồn gốc từ tiếng
Khmer ở Kiên Giang / Đào Chuông. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 301tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật
các dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt: Khái quát về vùng đất Kiên Giang, nguồn gốc hình thành địa danh Khmer,
những nguyên nhân gọi trại trong địa danh, những địa danh có nguồn gốc từ tiếng Khmer,
những địa danh có nguồn gốc từ tiếng Việt,...
+ Môn loại: 915.9795001 / NH556Đ
- Phòng Đọc: DV 57238
- Phòng Mượn: MG 9916
158/. Cách xây dựng gia phả dòng tộc & tuyển chọn các bài khấn cổ truyền của người
Việt / Tài Thành, Vũ Thanh tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2015. - 383tr.; 27cm
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Tóm tắt: Giới thiệu về gia phả, dòng họ và huyết thống, cách lập gia phả, mẫu lập
gia phả, giải thích thuật ngữ, từ vựng, phong tục Việt Nam về bàn thờ, hương hoả, mẫu
văn khấn.
+ Môn loại: 929 / C102X
- Phòng Đọc: DL 18147
159/. Tìm hiểu di tích lịch sử các nhà tù trong cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ /
Hoàng Lan, Hoàng Hoa biên soạn, tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2019. - 387tr.; 28cm
Tóm tắt: Sách giới thiệu rõ, chi tiết về các nhà tù ở chế độ cũ (chống Pháp và Mỹ)
có ở trên mọi miền đất nước. Đồng thời, còn giới thiệu về các bài viết về những cựu tù
nhân đã từng bị giam cầm, chịu cảnh tù đày khổ ải ở những nhà tù này. Đặc biệt, giới thiệu
nhà tù Côn Đảo, Nhà lao Phú Quốc - nơi được mệnh danh là địa ngục trần gian.
+ Môn loại: 959.7043 / T310H
- Phòng Đọc: DL 18135
160/. Theo dòng thời gian Trần Công Chánh / Lư Văn Điền, Lê Thanh Sơn, Đỗ Văn
Xê,.... - Hậu Giang : Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hậu Giang, 2016. - 116tr.; 21cm
Tóm tắt: Quyển sách tập hợp những bài viết về hoạt động của đồng chí Trần Công
Chánh từ buổi đầu trai trẻ giác ngộ Cách mạng cho đến khi đảm nhận vị trí Bí thư Tỉnh uỷ
Hậu Giang. Đây là những chia sẻ chân tình của nhiều tác gải dưới nhiều góc nhìn về vị Bí
thư Tỉnh uỷ gần gũi, giản dị, luôn trăn trở về cuộc sống của người dân.
+ Môn loại: 959.70442092 / TH205D
- Phòng Địa chí: DC 2763
161/. DOÃN KẾ THIỆN. Cổ tích và thắng cảnh Hà Nội / Doãn Kế Thiện. - In theo
bản in của Nhà xuất bản Văn hoá, H. 1959. - H. : Văn học, 2019. - 191tr.; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu ý nghĩa và giá trị lịch sử của các khía cạnh sinh hoạt và những
công trình, danh thắng cũ ở Thủ đô trong phạm vi nội ngoại thành; Những nét tiêu biểu
của các công trình quan hệ mật thiết đến sinh hoạt lao động của nhân dân như dấu vết của
thành Thăng Long xưa, hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây, hồ Trúc Bạch, đền, chùa...
+ Môn loại: 959.731 / C450T
- Phòng Đọc: DV 57145
- Phòng Mượn: MG 9884-9885
162/. VŨ NGỌC PHAN. Chuyện Hà Nội : Khảo cứu về Hà thành xưa và nay / Vũ
Ngọc Phan, Lê Dư. - H. : Văn học, 2019. - 229tr.; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp các bút ký và các bài khảo cứu của nhà văn Vũ Ngọc Phan và Lê
Dư viết về lịch sử vùng đất, con người, văn hoá và các địa danh của Hà Nội.
+ Môn loại: 959.731 / CH527H
- Phòng Mượn: MG 9882-9883
163/. VŨ NGỌC PHAN. Chuyện Hà Nội : Khảo cứu về Hà thành xưa và nay / Vũ
Ngọc Phan, Lê Dư. - H. : Văn học, 2019. - 229tr.; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp các bút ký và các bài khảo cứu của nhà văn Vũ Ngọc Phan và Lê
Dư viết về lịch sử vùng đất, con người, văn hoá và các địa danh của Hà Nội.
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+ Môn loại: 959.731 / CH527H
- Phòng Đọc: DV 57144
164/. NHÂM HÙNG. 55 năm đô thị Vị Thanh / Nhâm Hùng. - Cần Thơ : Đại học
Cần Thơ, 2016. - 295tr. : Minh hoạ; 24cm
ĐTTS ghi: Thành uỷ - Uỷ ban nhân dân thành phố Vị Thanh
Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của đô thị Vị Thanh trong 55
năm qua (1961-2016) từ những buổi đầu mở đất, trải qua thời kỳ chiến tranh gian khó cho
đến giai đoạn phát triển hiện nay cùng một số tác phẩm văn học nghệ thuật viết về vùng
đất này.
+ Môn loại: 959.792 / N114M
- Phòng Địa chí: DC 2770
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