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    TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN 

 

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 8/2020 

A. GIÁO TRÌNH 

1. Giáo trình Luật Dân sự.  Tập 1 /  Nguyễn Ngọc Điện. - TP. Hồ Chí Minh :  

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,  2020. - 431 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Dân sự, gồm: 

những vấn đề chung; cá nhân, pháp nhân; giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn, 

thời hiệu; tài sản, quyền đối với tài sản, xác lập quyền sở hữu, chế độ pháp lí về 

bất động sản và các hình thức sở hữu đặc biệt. 

Từ khóa: Luật Dân sự; Việt Nam; Giáo trình. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 008742-51. 

 

B. SÁCH THAM KHẢO 

* Sách Tiếng Anh 

1. Big step TOEIC 2 /  Chủ biên: Kim Soyeong, Park Won ; Lê Huy Lâm 

chuyển ngữ phần chú giải. - TP. Hồ Chí Minh :  Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh,  

2019. - 410 p. :  ill. ;  25 cm. 1 CD. 

Từ khóa: Tiếng Anh; Sách luyện thi; TOEIC. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVA 000549-53, DSVACD 000549-53 ; (20): MSVA 

000926-35, MSVACD 000926-35. 

2. Get ready for IELTS - Listening :  pre-intermediate A2+ /  Jane Short. - TP. 

Hồ Chí Minh :  Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh,  2017. - 134 p. ;  25 cm. + 2 CDs. 

Từ khóa: Tiếng Anh; Kĩ năng nghe; Sách luyện thi; IETLS. 

Địa chỉ tài liệu: (15): DSVA 000584-8, DSVACD1 000584-8, DSVACD2 

000584-8 ; (30): MSVA 000996-1005, MSVACD1 000996-1005, MSVACD2 

000996-1005. 
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3. Get ready for IELTS - Reading :  pre-intermediate A2+ /  Els Van Geyte. 

- TP. Hồ Chí Minh :  Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh,  2018. - 134 p. :  ill. ;  25 cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh; Kĩ năng đọc; Sách luyện thi; IETLS. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVA 000569-73 ; (10): MSVA 000966-75. 

4. Get ready for IELTS - Speaking :  pre-intermediate A2+ /  Rhona 

Snelling. - TP. Hồ Chí Minh :  Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh,  2018. - 134 p. :  

ill.;  25 cm. + 1 CD. 

Từ khóa: Tiếng Anh; Kĩ năng nói; Sách luyện thi; IETLS. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVA 000574-8, DSVACD 000574-8 ; (20): MSVA 

000976-85, MSVACD 000976-85. 

5. Get ready for IELTS - Writing : pre-intermediate A2+ / Fiona Aish, Jo 

Tomlinson. - TP. Hồ Chí Minh :  Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh,  2018. - 127 p. :  

ill. ;  25 cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh; Kĩ năng viết; Sách luyện thi; IETLS. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVA 000559-63 ; (10): MSVA 000946-55. 

6. Reading for IELTS /  Els Van Geyte. - TP. Hồ Chí Minh :  Tổng hợp TP. 

Hồ Chí Minh,  2019. - 144 p. :  ill. ;  25 cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh; Kĩ năng đọc; IELTS; Sách luyện thi. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVA 000564-8 ; (10): MSVA 000956-65. 

7. Speaking for IELTS /  Karen Kovacs. - TP. Hồ Chí Minh :  Tổng hợp TP. 

Hồ Chí Minh,  2020. - 144 p. :  ill. ;  25 cm. + 2 CDs. 

Từ khóa: Tiếng Anh; Kĩ năng nói; IELTS; Sách luyện thi. 

Địa chỉ tài liệu: (15): DSVA 000579-83, DSVACD1 000579-83, DSVACD2 

000579-83 ; (30): MSVA 000986-95, MSVACD1 000986-95, MSVACD2 

000986-95. 

8. Tomato TOEIC: Basic listening /  John Boswell, Henry John Amen IV ; 

Lê Huy Lâm chuyển ngữ phần chú giải. - TP. Hồ Chí Minh :  Tổng hợp TP. 

Hồ Chí Minh,  2013. - 319 p. :  ill. ;  26 cm. + 1 CD. 
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Từ khóa: Giáo trình; Tiếng Anh; Kĩ năng nghe; TOEIC. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVA 000544-8, DSVACD 000544-8 ; (20): MSVA 

000916-25, MSVACD 000916-25. 

9. Tomato TOEIC: Basic Reading / John Boswell, Henry John Amen IV ; 

Lê Huy Lâm chuyển ngữ phần chú giải. - TP. Hồ Chí Minh :  Tổng hợp TP. 

Hồ Chí Minh,  2013. - 326 p. :  ill. ;  26 cm. 

Từ khóa: Giáo trình; Tiếng Anh; Ngữ pháp; Từ vựng; Kĩ năng đọc; TOEIC. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVA 000539-43 ; (10): MSVA 000906-15. 

10. Translation and interpretation 1 / Pham Vu Phi Ho. - TP. Hồ Chí Minh :  

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,  2020. - 95 tr. ;  24 cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh; Phiên dịch; Biên dịch. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVA 000529-38. 

11. Writing for IELTS /  Anneli Williams. - TP. Hồ Chí Minh :  Tổng hợp TP. 

Hồ Chí Minh,  2018. - 144 p. :  ill. ;  25 cm. 

Từ khóa: Tiếng Anh; Kĩ năng viết; IELTS; Sách luyện thi. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVA 000554-8 ; (10): MSVA 000936-45. 

 

* Sách Tiếng Việt 

1. Bảo đảm quyền được bồi thường của người bị thiệt hại trong tố tụng 

hình sự / Nguyễn Văn Tuân. - Hà Nội :  Tư pháp,  2019. - 519 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về bảo đảm quyền được bồi thường 

thiệt hại của người bị oan trong tố tụng hình sự và giải quyết vấn đề dân sự trong 

vụ án hình sự, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao 

hiệu quả áp dụng pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Vụ án hình sự; Luật Tố tụng hình sự; Bồi thường thiệt hại. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVTHS 003316-20 ; (7): MSVTHS 009968-74. 

2. Hành vi tổ chức /  Nguyễn Quang Vinh. - TP. Hồ Chí Minh :  Kinh tế TP. 

Hồ Chí Minh,  2019. - 367 tr. :  minh hoạ ;  24 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề cơ bản của bộ môn Hành vi tổ chức. Nghiên 

cứu các khía cạnh về hành vi của con người trong tổ chức ở cấp độ cá nhân, đội 

nhóm và cấp độ tổ chức. 

Từ khóa: Tổ chức; Hành vi; Hành vi tổ chức. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVTKM 001894-903. 

3. Hồ Chí Minh - Biểu tượng của thời đại /  Đỗ Hoàng Linh. - Hà Nội :  

Thông tin và Truyền thông,  2019. - 399 tr. :  minh hoạ ;  24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết về cuộc đời, sự nghiệp và quan điểm, tư tưởng 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Từ khóa: Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKD 002080. 

4. Học tấm gương làm việc và học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh /  

Lê Văn Yên. - Hà Nội :  Thông tin và Truyền thông,  2019. - 198 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp những tư liệu, phân tích những chỉ dẫn và lời căn dặn của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó giúp bạn đọc có thêm hiểu biết và quyết tâm học 

tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Từ khóa: Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKD 002078. 

5. Lịch sử nhà nước và pháp luật /  Dương Hồng Thị Phi Phi chủ biên ; 

Phạm Huy Tiến, Nguyễn Đình Sơn. - Hà Nội :  Hồng Đức,  2019. - 239 tr. ;  

24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Lịch sử nhà nước và 

pháp luật, gồm: lịch sử nhà nước và pháp luật ở các quốc gia điển hình trên thế 

giới qua các kiểu nhà nước khác nhau; lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam 

từ khi hình thành cho đến năm 1945. 

Từ khóa: Việt Nam; Pháp luật; Nhà nước; Lịch sử; Thế giới. 

Địa chỉ tài liệu: (9): DSVLSN 001716-24. 
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6. Marketing căn bản /  Hoàng Thị Phương Thảo chủ biên ; Đoàn Thị Mỹ 

Hạnh, Lê Khoa Nguyên. - TP. Hồ Chí Minh :  Kinh tế TP. Hồ Chí Minh,  

2019. - 335 tr. :  minh hoạ ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Marketing căn bản, 

gồm: lịch sử hình thành, khái niệm, chiến lược marketing; môi trường 

marketing; hệ thống thông tin marketing; hành vi khách hàng; lựa chọn thị 

trường mục tiêu và định vị sản phẩm; chiến lược sản phẩm, phân phối, chiêu thị 

và giá. 

Từ khóa: Việt Nam; Marketing. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVKT 003522-31. 

7. Niên giám thống kê = Statistical yearbook of Viet Nam /  Tổng cục Thống 

kê. - Hà Nội :  Thống kê,  2020. - 1034 tr. :  minh hoạ ;  24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và 

thực trạng kinh tế xã hội của Việt Nam; giải thích thuật ngữ, nội dung, đánh giá 

khái quát những nét chính về tình hình kinh tế xã hội của cả nước và một số 

ngành, lĩnh vực trong năm 2019. 

Từ khóa: Việt Nam; Thống kê; Niên giám thống kê. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTC 001146. 

8. Nửa thế kỷ văn thơ Hồ Chí Minh (từ Yêu sách của nhân dân An Nam 

đến Di chúc Bác Hồ) / Phong Lê. - Hà Nội :  Thông tin và Truyền thông,  

2019. - 496 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về những giá trị vừa thời sự vừa vĩnh cửu của thơ 

văn Hồ Chí Minh. 

Từ khóa: Văn phong; Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKD 002076. 

9. Quan hệ công chúng /  Vân Thị Hồng Loan chủ biên ; Nguyễn Hoàng 

Sinh, Nguyễn Ngọc Đan Thanh. - TP. Hồ Chí Minh :  Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh,  2020. - 327 tr. :  minh họa ;  24 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Quan hệ công chúng 

(PR), gồm: lịch sử, khái niệm, chức năng PR, đạo đức và trách nhiệm xã hội; PR 

với quảng cáo và marketing; phương pháp quản lí PR hiệu quả; cách thức quan 

hệ với báo chí; phương pháp ngăn ngừa khủng hoảng; công tác truyền thông 

trong nội bộ tổ chức doanh nghiệp; đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội của 

tổ chức dưới góc độ PR và các vấn đề pháp lí trong lĩnh vực PR tại Việt Nam. 

Từ khóa: Nghệ thuật giao tiếp; Truyền thông; Quan hệ công chúng. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVKT 003562-71. 

10. Quản trị học /  Trịnh Thuỳ Anh chủ biên ; Bùi Thị Quỳnh Ngọc, Lê 

Khoa Nguyên. - TP. Hồ Chí Minh :  Kinh tế TP. Hồ Chí Minh,  2020. - 447 tr. :  

minh hoạ ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản về quản trị học, gồm: khái quát về 

quản trị, nhà quản trị, môi trường quản trị, hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm 

soát, ra quyết định, truyền thông trong quản trị và quản trị nhóm. 

Từ khóa: Quản trị kinh doanh; Quản trị học. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVKT 003542-51. 

11. Tài chính công /  Nguyễn Kim Phước chủ biên ; Phạm Tấn Hoà. - TP. 

Hồ Chí Minh :  Kinh tế TP. Hồ Chí Minh,  2020. - 287 tr. :  minh hoạ ;  24 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về tài chính công, gồm: tài chính công 

và ngân sách nhà nước; thu tài chính công; tín dụng nhà nước; quản lí chi thường 

xuyên ngân sách nhà nước; quản lí chi đầu tư phát triển; quản lí chi dự trữ quốc gia 

và các khoản chi khác của ngân sách; quản lí cân đối ngân sách; các phương thức 

lập ngân sách trong quản lí chi tiêu công; khuôn khổ chi tiêu trung hạn. 

Từ khóa: Việt Nam; Tài chính công. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVKT 003532-41. 

12. Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà /  Nguyễn Văn Khoan. - Hà 

Nội:  Thông tin và Truyền thông,  2019. - 499 tr. ;  21 cm. 
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Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, lời kể phản ánh tình cảm gắn bó của Bác Hồ với 

bộ đội, cán bộ và nhân dân. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKD 002079. 

13. Tâm lý học đại cương /  Trần Thị Thanh Trà. - TP. Hồ Chí Minh :  Đại 

học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,  2020. - 179 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Tâm lí học đại cương, 

gồm: khái niệm, bản chất, phương pháp nghiên cứu trong tâm lí học; hoạt động, 

giao tiếp, ý thức; hoạt động nhận thức; cảm xúc, tình cảm; ý chí; nhân cách và 

sự hình thành nhân cách. 

Từ khóa: Tâm lí học; Tâm lí. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVTKM 001904-13. 

14. Thương mại điện tử /  Hoàng Thị Phương Thảo chủ biên ; Nguyễn Thị 

Bích Trâm, Ngô Thị Phương Anh, Nguyễn Thị Hạnh. - TP. Hồ Chí Minh :  

Kinh tế TP. Hồ Chí Minh,  2019. - 374 tr. :  minh hoạ ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Thương mại điện tử, 

gồm: tổng quan về thương mại điện tử, cơ sở hạ tầng kĩ thuật của thương mại 

điện tử, các mô hình thương mại điện tử; marketing trực tuyến; vấn đề an toàn 

và thanh toán trong thương mại điện tử,… Nội dung mỗi chương được trình bày 

theo thứ tự 5 phần: lí thuyết, tóm tắt lí thuyết, câu hỏi ôn tập, câu hỏi thảo luận 

và thực hành trực tuyến, tài liệu tham khảo. 

Từ khóa: Kinh tế; Thương mại điện tử. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVKT 003552-61. 

15. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế trong cách mạng giải phóng 

dân tộc /  Lê Văn Yên. - Hà Nội :  Thông tin và Truyền thông,  2019. - 446 tr. ;  

21 cm. 

Tóm tắt: Phân tích và chứng minh quá trình hoạt động của Hồ Chí Minh trong 

việc xây dựng mối quan hệ đoàn kết giữa phong trào giải phóng dân tộc và 

phong trào cách mạng vô sản quốc tế; việc tổ chức kết hợp đoàn kết dân tộc và 
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đoàn kết quốc tế nhằm mục tiêu độc lập, tự do cho nhân dân Việt Nam. Khái 

quát những quan điểm cơ bản và giá trị thực tiễn của tư tưởng đoàn kết quốc tế 

Hồ Chí Minh. 

Từ khóa: Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Cách mạng giải phóng dân tộc; 

Đoàn kết quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKD 002077. 

16. Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946 - 1975.  Tập 7,  

1957 - 1960 /  Nguyễn Thị Hạnh chủ biên ; Nguyễn Văn Lanh, Trần Văn 

Long. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  2020. - 1084 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các văn kiện, tài liệu phản ánh sự lãnh đạo của Xứ ủy Nam Bộ 

và Trung ương Cục miền Nam trong cuộc cách mạng miền Nam giai đoạn 1957 

- 1960. 

Từ khóa: Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam; Văn kiện; Nam Bộ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKD 002075. 

17. Xã hội học /  Nguyễn Xuân Nghĩa. - TP. Hồ Chí Minh :  Đại học Quốc gia 

TP. Hồ Chí Minh,  2020. - 384 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Xã hội học đại cương, 

gồm: lịch sử hình thành và phát triển khoa học xã hội, các lĩnh vực nghiên cứu 

của xã hội học; các phương pháp, kĩ thuật trong nghiên cứu xã hội; xã hội và văn 

hoá; quá trình xã hội hoá; tổ chức xã hội và mạng lưới xã hội; phân tầng xã 

hội;… Cuối mỗi chương, tác giả đưa vào phần ôn tập bao gồm các khái niệm 

chính, một số câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận nhằm giúp người học tự 

kiểm tra kiến thức của từng phần. 

Từ khóa: Xã hội; Xã hội học. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVXH 002172-81. 


