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    TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN 

 

THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI 

THÁNG 6/2016 

 

1. Bí quyết trình bày từ các chuyên gia / Quách Tuấn Khanh,... [et al.] . - Hà Nội : 

Dân trí, 2015 . - 339 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Từ khóa: Bí quyết thành công, Chuyên gia, Thuyết trình, Trình bày.  

Địa chỉ tài liệu: DSVVH 000864-66 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 808 

Tóm tắt: Trình bày một số kỹ năng giúp cuộc nói chuyện hoặc bài thuyết trình của bạn 

trở nên cuốn hút, thuyết phục và hiệu quả như: cách khởi đầu ấn tượng, chuẩn bị nội 

dung trình bày, dùng ngôn ngữ cơ thể để dẫn dắt người nghe, sử dụng các công cụ đa 

phương tiện, làm chủ giọng nói,… 

 

2. Biển Đông: Cuộc tìm kiếm đồng thuận nan giải : sách tham khảo / G. M. 

Lokshin ; Dịch: Văn Thắng, Quang Anh ; Lê Đức Mẫn hiệu đính . - Hà Nội : Chính 

trị Quốc gia - Sự thật, 2016 . - 355 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Biển Đông, Mỹ, Nga, Philippin, Quan hệ quốc tế, Trung Quốc, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVCT 001696-98 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 327 

Tóm tắt: Nghiên cứu tình hình tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ biển đảo, ranh giới 

vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa tại Biển Đông giai đoạn 2009-2012. Phân tích 

đặc trưng chung của sự tranh chấp, chỉ ra mục đích và lợi ích, những yêu sách lãnh thổ, 

chính sách và thực tế của các lực lượng hành động chính bao gồm Trung Quốc, Việt 

Nam, Philippin, Mỹ và các nước ASEAN nói chung. Xem xét triển vọng và đưa ra các 

quan điểm trong việc duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực Biển Đông nói riêng và 

châu Á - Thái Bình Dương nói chung. 

 

3. Brown, Peter C. Bí quyết học đâu nhớ đó : phương pháp ghi nhớ khôn ngoan / 

Peter C. Brown, Mark A. McDaniel, Henry L. Roediger III ; Lưu Thị Thanh 

Huyền dịch . - Hà Nội : Lao động, 2015 . - 443 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Bí quyết thành công, Ghi nhớ, Học tập, Phương pháp.  

Địa chỉ tài liệu: DSVTKM 001252-54 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 152.5 

Tóm tắt: Trình bày một số phương pháp, chiến lược đơn giản giúp bạn học tập tốt hơn, 

ghi nhớ lâu hơn như: luyện tập thông qua các hồi tưởng; đưa kiến thức mới vào một 

ngữ cảnh rộng hơn và liên hệ với những hiểu biết sẵn có; đúc rút các nguyên lý và 

nguyên tắc cơ bản để khu biệt các vấn đề… 
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4. Các nước và một số lãnh thổ trên thế giới / Hoàng Phong Hà chủ biên ; Biên 

soạn: Bùi Thị Hồng Thúy,... [et al.]. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung . - Hà Nội : Chính 

trị Quốc gia - Sự thật, 2016 . - 1093 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Từ khóa: Địa lý, Lãnh thổ, Thế giới.  

Địa chỉ tài liệu: DSVDL 000588-90 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 91(T) 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát những thông tin cơ bản về các nước và một số lãnh thổ 

trên thế giới, tập trung vào các vấn đề: điều kiện địa lý - tự nhiên, lịch sử, tổ chức nhà 

nước, kinh tế, cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông, cơ sở hạ tầng năng lượng và giao 

thông, quan hệ quốc tế, văn hóa - xã hội. 

 

5. Carrol, Nannette Rundle. Nghệ thuật giải quyết các vấn đề trong giao tiếp / 

Nannette Rundle Carrol ; Dương Cầm dịch . - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2015 . - 

307 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Bí quyết thành công, Giao tiếp, Nghệ thuật giao tiếp.  

Địa chỉ tài liệu: DSVVG 000461-63 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 386.1 

Tóm tắt: Hướng dẫn bạn đọc giải quyết các tình huống khó khăn trong giao tiếp thông 

qua việc: nâng cao sự tự tin của bản thân, khả năng đàm phán, mở rộng các mối quan 

hệ, loại bỏ xung đột, gia tăng hiệu quả giao tiếp,… 

 

6. Chan, Anthony B. Lý Gia Thành "Ông chủ của những ông chủ" trong giới kinh 

doanh Hồng Kông / Anthony B. Chan ; Nhóm KBD dịch . - Hà Nội : Lao động - Xã 

hội, 2015 . - 290 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Từ khóa: Bí quyết thành công, Doanh nhân, Hồng Kông, Lý Gia Thành, Tỉ phú.  

Địa chỉ tài liệu: DSVKT 002864-66 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 33(N414.1)(092) 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của tỉ phú Lý Gia Thành - một con người 

cần cù, thông minh, khả năng nhạy bén với thị trường, luôn có khát vọng sống, ý chí 

vươn lên để trở thành một doanh nhân thành đạt, giàu có, sở hữu nhiều chuỗi cửa hàng, 

công ty, nhãn hàng điện tử nổi tiếng… 

 

7. Chu, Đình Tới. Hành trang du học : mọi điều bạn cần biết về du học / Chu Đình 

Tới . - Hà Nội : Lao động, 2015 . - 155 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Từ khóa: Du học, Kinh nghiệm.  

Địa chỉ tài liệu: DSVVG 000458-60 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 37 

Tóm tắt: Chia sẻ những kinh nghiệm của tác giả về du học, học bổng nhằm giúp các bạn 

trẻ có nguyện vọng ra nước ngoài học tập có quyết định và phương thức du học đúng 

đắn, phù hợp và thành công. 
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8. Đàm phán, ký kết Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Việt Nam 

với các nước - Thực tiễn và kinh nghiệm / Nguyễn Ngọc Anh chủ biên ; Biên soạn: 

Nguyễn Thị Quế Thu,... [et al.] . - Hà Nội : Lao động, 2015 . - 368 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Chuyển giao, Hiệp định, Luật Quốc tế, Người bị kết án phạt tù, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 002073-82 - Phòng đọc 2 

Ký hiệu phân loại: 34.618.16 

Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về các nước: Hàn Quốc, Thái Lan, Vương quốc 

Anh và Bắc Ailen, Australia, Ấn Độ…; quan hệ hợp tác giữa các nước đó với Việt 

Nam; quá trình đàm phán, ký kết và toàn văn các Hiệp định chuyển giao người bị kết án 

phạt tù giữa Việt Nam với các quốc gia này. 

 

9. Đàm phán, ký kết Hiệp định về dẫn độ - Thực tiễn, kinh nghiệm : sách chuyên 

khảo / Nguyễn Ngọc Anh chủ biên ; Biên soạn: Nguyễn Thị Quế Thu,... [et al.] . - 

Hà Nội : Lao động, 2016 . - 580 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Từ khóa: Dẫn độ, Hiệp định, Luật Quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 002053-62 - Phòng đọc 2 

Ký hiệu phân loại: 34.618.16 

Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về các nước: Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc, Pháp, 

Nam Phi, Tây Ban Nha…; quan hệ hợp tác giữa các nước đó với Việt Nam; quá trình đàm 

phán, ký kết và toàn văn các Hiệp định về dẫn độ giữa Việt Nam với các quốc gia này. 

 

10. Demosfenovich, Bogaturov Aleksey. Lịch sử quan hệ quốc tế : sách tham khảo 

nội bộ / Bogaturov Aleksey Demosfenovich, Averkov Viktor Viktorovich ; Đặng 

Quang Chung dịch ; Lê Đức Mẫn hiệu đính. - Tái bản lần thứ 2 . - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia - Sự thật, 2016 . - 687 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Lịch sử, Quan hệ quốc tế, Thế giới.  

Địa chỉ tài liệu: DSVCT 001710-14 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 327(09) 

Tóm tắt: Trình bày về lịch sử quan hệ quốc tế kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến 

thập niên đầu tiên của thiên niên kỷ mới, tập trung vào 6 nội dung: sự hình thành hệ 

thống lưỡng cực; những mâu thuẫn của hệ thống lưỡng cực; giai đoạn đầu tiên của tình 

trạng ổn định trong thế đối đầu; giai đoạn thứ hai của tình trạng ổn định trong thế đối 

đầu; sự sụp đổ của hệ thống lưỡng cực và sự hình thành thế giới đơn cực. 

 

11. Đỗ, Quang Hưng. Nhà nước - Tôn giáo - Luật pháp : sách tham khảo / Đỗ 

Quang Hưng. - Tái bản lần thứ 1 . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015 . - 455 

tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Nhà nước, Pháp luật, Tôn giáo, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVTKM 001270-1279 – Phòng đọc 1 

MSVTKM 010284-93 – Phòng mượn 2 

Ký hiệu phân loại: 298(V) 

Tóm tắt: Nghiên cứu mối quan hệ giữa nhà nước và tôn giáo, luật pháp và tôn giáo từ lý 

luận đến thực tiễn, từ kinh nghiệm của các nước Âu-Mỹ, Đông Bắc Á đến Việt Nam. 
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Khái quát hóa lộ trình xây dựng và hoàn thiện luật pháp tôn giáo của nhà nước Việt 

Nam đồng thời gợi mở những đề xuất đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền về 

tôn giáo ở nước ta hiện nay. 

 

12. Doumer, Paul. Xứ Đông Dương : hồi ký / Paul Doumer ; Dịch: Lưu Đình 

Tuân,... [et al.] . - Hà Nội : Thế giới, 2015 . - 631 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Từ khóa: Đông Dương, Hồi ký, Lịch sử, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVVH 000870-72 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: N(522)4=V 

 

13. Dương, Văn Minh. Công tác giáo dục phạm nhân nữ trong giai đoạn hiện nay / 

Dương Văn Minh, Đào Thùy Dương . - Hà Nội : Tư pháp, 2015 . - 583 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Giáo dục, Phạm nhân nữ, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVVG 000475-77 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 370.011 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về công tác giáo dục phạm nhân nữ. Nghiên 

cứu thực tiễn giáo dục phạm nhân nữ tại các trại giam, đưa ra dự báo và đề xuất các giải 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này. 

 

14. Feinman, Jay M. Luật 101 - Mọi điều bạn cần biết về pháp luật Hoa Kỳ / Jay M. 

Feinman ; Dịch: Nguyễn Hồng Tâm, Trần Quang Hồng, Nguyễn Thị Thanh ; Hiệu 

đính: Nguyễn Đăng Dung, Vũ Công Giao . - Hà Nội : Hồng Đức, 2015 . - 549 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Mỹ, Pháp luật.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLL 001396-98 - Phòng đọc 2 

Ký hiệu phân loại: 34(N711) 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát hệ thống pháp luật của Mỹ, bao gồm các vấn đề về: Luật 

Hiến pháp, các quyền dân sự, thủ tục tố tụng dân sự và quá trình tranh tụng, luật bồi 

thường thiệt hại do lỗi bất cẩn, luật hợp đồng, luật sở hữu trí tuệ, luật hình sự và thủ tục 

tố tụng hình sự. Mỗi vấn đề được đưa ra thảo luận và dẫn chứng bằng các vụ kiện hoặc 

qua những mẩu chuyện cụ thể. 

 

15. Hồ Chí Minh tiểu sử / Chu Đức Tính chủ biên ; Vũ Thị Nhị,... [et al.] . - Hà Nội 

: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015 . - 332 tr. ; 18 cm. 

Từ khóa: Hồ Chí Minh, 1890-1969, Sự nghiệp, Tiểu sử.  

Địa chỉ tài liệu: DSVKD 001617-21 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 3K5H6 

Tóm tắt: Trình bày ngắn gọn và có hệ thống về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh từ thời niên thiếu đến giai đoạn ra đi tìm đường cứu nước, thời kì chuẩn bị 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo phong trào cách mạng, lãnh đạo toàn dân 

tổng khởi nghĩa, kháng chiến chống thực dân Pháp và lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ 

nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 



 5 

16. Hoàng, Khắc Nam. Một số vấn đề lý luận quan hệ quốc tế dưới góc nhìn lịch sử 

: sách tham khảo / Hoàng Khắc Nam . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014 . 

- 527 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Chính trị xanh, Quan hệ quốc tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVCT 001702-03 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 327 

Tóm tắt: Phân tích về quan hệ quốc tế trên phương diện lý thuyết, xác định các xu 

hướng vận động trong quan hệ quốc tế, những điều kiện chi phối sự tương tác giữa các 

chủ thể, dự báo hành vi và phản ứng của chúng trong quan hệ quốc tế. Đưa ra một số lý 

thuyết và khái niệm mới như chính trị xanh, lý thuyết phụ thuộc, phân định khu vực,… 

 

17. Hỏi - đáp các quy định của pháp luật về trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc, học 

sinh trường giáo dưỡng / Đào Thùy Dương chủ biên ; Biên soạn: Nguyễn Văn 

Tuấn, Nguyễn Văn Mạnh . - Hà Nội : Tư pháp, 2015 . - 414 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Cơ sở giáo dục bắt buộc, Học sinh, Luật Hành chính, Trại viên, Trường giáo dưỡng.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHC 006468-70 - Phòng đọc 2 

Ký hiệu phân loại: 34(V)120 

Tóm tắt: Tập hợp 66 câu hỏi và trả lời xoay quanh các quy định của pháp luật về trại 

viên cơ sở giáo dục bắt buộc và học sinh trường giáo dưỡng. Giới thiệu một số văn bản 

pháp luật có liên quan đến đối tượng này. 

 

18. Hỏi - đáp về xã hội học đại cương : dùng cho sinh viên các trường đại học, học 

viện, cao đẳng / Chủ biên: Dương Quốc Quân, Lê Thị Tuyết, Vương Thúy Hợp ; 

Trần Thị Bình Minh, Hoàng Thị Hồng Hạnh, Đỗ Thị Thu Hiền . - Hà Nội : Chính 

trị Quốc gia - Sự thật, 2015 . - 278 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Sách hỏi đáp, Xã hội học.  

Địa chỉ tài liệu: DSVXH 001715-19 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 301 

Tóm tắt: Tập hợp 75 câu hỏi và đáp, phân tích các phạm trù, khái niệm cơ bản về xã hội 

học; quan điểm của một số trường phái xã hội học và một số nhà xã hội học tiêu biểu; 

cách thức và quy trình tiến hành một cuộc điều tra, bảng hỏi, phương pháp thu thập 

thông tin, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật điều tra xã hội học. 

 

19. Hội nhập kinh tế quốc tế - 30 năm nhìn lại : sách tham khảo / Chủ biên: Vũ 

Văn Phúc, Phạm Minh Chính ; Vũ Khoan,... [et al.] . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - 

Sự thật, 2015 . - 407 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Hội nhập kinh tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVKT 002855-57 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 33(V)8 

Tóm tắt: Tập hợp các bài nghiên cứu xoay quanh vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế của 

Việt Nam 30 năm qua, bao gồm: quá trình nhận thức của Đảng, việc triển khai các 

chính sách của Nhà nước và kinh nghiệm quốc tế về hội nhập kinh tế; thành tựu, hạn 
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chế và những vấn đề đặt ra của hội nhập kinh tế quốc tế; cơ hội, thách thức và giải pháp 

để Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả trong thời gian tới. 

 

20. Homer. Odyssêy / Homer ; Đỗ Khánh Hoan dịch . - Hà Nội : Thế giới, 2014 . - 

671 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Từ khóa: Hy Lạp, Sử thi, Văn học nước ngoài.  

Địa chỉ tài liệu: DSVVH 000876-78 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: C2 

 

21. Hướng dẫn giải quyết về kỷ luật lao động, tranh chấp lao động theo Bộ luật 

Lao động năm 2012 / Nguyễn Thị Tuyết Vân chủ biên ; Nguyễn Thanh Huyền, 

Trần Thị Mai Loan . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015 . - 103 tr ; 19 cm. 

Từ khóa: Giải quyết tranh chấp, Kỷ luật lao động, Luật Lao động, Tranh chấp lao động, 

Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLLD 006653-62 - Phòng đọc 2 

Ký hiệu phân loại: 34(V)23 

Tóm tắt: Tập hợp 57 câu hỏi và đáp về các thuật ngữ chuyên dùng trong Luật Lao động 

và Luật Bảo hiểm xã hội, các tình huống pháp luật về kỷ luật lao động, an toàn lao 

động, vệ sinh lao động, giải quyết tranh chấp lao động và hướng dẫn giải quyết theo 

quy định của Bộ luật Lao động năm 2012. 

 

22. Katz, Eran. Bí mật của một trí nhớ siêu phàm / Eran Katz ; Bùi Như Quỳnh 

dịch . - Hà Nội : Lao động, 2016 . - 321 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Từ khóa: Ghi nhớ, Liên tưởng, Rèn luyện, Trí nhớ.  

Địa chỉ tài liệu: DSVTKM 001249-51 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 152.5 

Tóm tắt: Trình bày những phương pháp ghi nhớ và hệ thống các bài luyện tập tăng 

cường trí nhớ để giúp bạn ghi nhớ tất cả những gì bạn muốn, trong đó phương pháp liên 

tưởng được tác giả đặc biệt nhấn mạnh. 

 

23. Kỷ nguyên Park Chung Hee và quá trình phát triển thần kỳ của Hàn Quốc / 

Chủ biên: Kim Byung-Kook, Ezra F. Vogel ; Hồ Lê Trung dịch . - Hà Nội : Thế 

giới, 2015 . - 881 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Hàn Quốc, Park Chung Hee.  

Địa chỉ tài liệu: DSVCT 001720-22 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 32(N412.1)(092) 

Tóm tắt: Phân tích các vấn đề liên quan đến kinh tế, chính trị, xã hội, ngoại giao của 

Hàn Quốc đặt trong sự so sánh, đối chiếu với các quốc gia Nam Mỹ, Nhật Bản, Trung 

Quốc, Đài Loan nhằm lý giải sự phát triển và tăng trưởng nhảy vọt của Hàn Quốc dưới 

kỷ nguyên của Tổng thống Park Chung Hee, khẳng định tài năng, vai trò lãnh đạo và 

những đóng góp của ông đối với sự phát triển vượt bậc của quốc gia này. 
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24. Ký sự Trường Sa - Hoàng Sa / Etcetera Nguyễn chủ biên . - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia - Sự thật, 2015 . - 134 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Từ khóa: Hoàng Sa, Ký sự, Trường Sa, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVVH 000856-58 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: V24 

Tóm tắt: Trình bày những trải nghiệm, cảm tưởng và suy nghĩ của tác giả về cuộc sống 

nơi đầu sóng, về tinh thần quả cảm, ý chí kiên cường của những người lính cảnh sát 

biển bám trụ nơi hải đảo xa xôi để bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ 

quốc khi ra thăm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

 

25. Lê, Thế Mẫu. Thế giới - Bước ngoặt lịch sử : sách tham khảo / Lê Thế Mẫu. - 

Tái bản lần thứ 1 . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015 . - 484 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Chính trị, Thế giới.  

Địa chỉ tài liệu: DSVCT 001704-06 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 327 

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết ngắn gọn, cô đọng về các vấn đề thời sự nóng hổi trên 

trường quốc tế trong khoảng thời gian đầu thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21 giúp bạn đọc 

hiểu sâu hơn về tình hình chính trị thế giới, chính sách của các nước lớn và những mâu 

thuẫn sâu xa giữa các quốc gia. 

 

26. Loehr, Jim. Sức mạnh của toàn tâm toàn ý : bao gồm các bài tập rèn luyện để 

hoàn thiện kỹ năng / Jim Loehr, Tony Schwartz ; Đỗ Kiện Ảnh dịch . - Hà Nội : 

Lao động - Xã hội, 2015 . - 391 tr. : 21 cm. 

Từ khóa: Bí quyết thành công, Quản trị năng lượng, Rèn luyện, Tâm lý học.  

Địa chỉ tài liệu: DSVTKM 001264-66 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 158 

Tóm tắt: Phân tích vai trò của quản trị năng lượng trong việc duy trì sức khỏe, hạnh 

phúc và cân bằng cuộc sống. Đưa ra những phương pháp rèn luyện toàn tâm toàn ý giúp 

bạn mạnh về thể chất, tập trung về tinh thần, trí tuệ để thành công trong công việc và 

cuộc sống. 

 

27. Lowndes, Leil. Nghệ thuật giao tiếp để thành công : 92 thủ thuật giúp bạn trở 

thành bậc thầy trong giao tiếp / Leil Lowndes ; Trương Quang Huy dịch . - Hà Nội 

: Lao động, 2016 . - 399 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Bí quyết thành công, Giao tiếp, Kĩ năng giao tiếp, Nghệ thuật giao tiếp.  

Địa chỉ tài liệu: DSVVG 000464-66 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 386.1 

Tóm tắt: Giới thiệu 92 thủ thuật, kỹ năng giúp bạn giao tiếp thành công, bao gồm: tạo 

sự cuốn hút không lời; nghệ thuật bắt chuyện; cách tạo sự tương đồng; phát huy sức 

mạnh của lời khen, tránh nịnh hót lố bịch; cách dự tiệc… 
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28. Luật Doanh nghiệp Việt Nam: Tình huống - Dẫn giải - Bình luận / Phạm Hoài 

Huấn chủ biên ; Nguyễn Thị Thanh Lê, Đặng Quốc Chương, Trần Thanh Bình . - 

Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015 . - 419 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Từ khóa: Luật Doanh nghiệp, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLKT 006644-52 - Phòng đọc 2 

Ký hiệu phân loại: 34(V)200 

Tóm tắt: Giải thích, bình luận các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 liên quan 

đến các vấn đề như: khái quát chung về doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn, 

công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, tổ 

chức lại và giải thể doanh nghiệp. Đưa ra các tình huống, bản án mà Tòa án các cấp ở 

Việt Nam đã xét xử trong thực tế để làm sáng rõ hơn việc bình luận các điều luật. 

 

29. Luật Hôn nhân và gia đình : có hiệu lực thi hành từ 01/01/2015 / Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Tái bản lần thứ 1 . - Hà Nội : Tư pháp, 2015 . 

- 99 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Luật Hôn nhân gia đình, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHN 002170-2179 – Phòng đọc 2 

MSVLHN 010626-45 – Phòng mượn 2 

Ký hiệu phân loại: 34(V)320(001.2) 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Hôn nhân và gia đình, gồm: những quy định chung và 

những quy định cụ thể về kết hôn; quan hệ giữa vợ chồng; chấm dứt hôn nhân; quan hệ 

giữa cha mẹ và con; quan hệ giữa các thành viên khác của gia đình; cấp dưỡng; quan hệ 

hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài và điều khoản thi hành. 

 

30. Lưu, Thúy Hồng. Ngoại giao đa phương trong hệ thống quan hệ quốc tế đương 

đại : sách tham khảo / Lưu Thúy Hồng . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015 

. - 239 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Ngoại giao đa phương, Quan hệ quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVCT 001707-09 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 327 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về hệ thống quan hệ quốc tế và ngoại giao đa phương. 

Phân tích diễn biến thực tế ngoại giao đa phương trên thế giới và Việt Nam; xu hướng 

ngoại giao đa phương và đưa ra định hướng chính sách cho công tác ngoại giao của 

Việt Nam trong thập niên tới. 

 

31. Machiavelli, Niccolò. Quân vương - Thuật cai trị / Niccolò Machiavelli ; Vũ 

Thái Hà dịch . - Hà Nội : Lao động, 2015 . - 199 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Quân vương, Thuật cai trị.  

Địa chỉ tài liệu: DSVCT 001723-25 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 32(09) 

Tóm tắt: Phân tích bản chất của vương quốc và đưa ra quan điểm về những phẩm chất 

cần có của một quân vương. Chỉ ra nguyên nhân mà các quân vương nước Ý đánh mất 

vương quốc và đưa ra lời kêu gọi giải phóng nước Ý. 
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32. Maxwell, John C. Nhà lãnh đạo giỏi giải quyết vấn đề như thế nào? / John C. 

Maxwell ; Dịch: Vân Khanh, Đỗ Quyên . - Hà Nội : Lao động, 2015 . - 335 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Bí quyết thành công, Lãnh đạo, Nghệ thuật lãnh đạo.  

Địa chỉ tài liệu: DSVKT 002870-72 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 335 

Tóm tắt: Cung cấp những chỉ dẫn và đưa ra một số lời khuyên để giúp bạn trở thành nhà 

lãnh đạo giỏi, bao gồm: xác định những thời khắc quyết định năng lực lãnh đạo, biết lắng 

nghe, không lùi bước trước khó khăn, đam mê công việc, thiết lập các mối quan hệ,… 

 

33. McCormack, Mark H. Những điều trường Harvard vẫn không dạy bạn / Mark 

H. McCormack ; Dịch: Nguyễn Thu Hiền, Trịnh Minh Giang . - Hà Nội : Lao động, 

2016 . - 423 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Bí quyết thành công, Doanh nghiệp, Kinh doanh.  

Địa chỉ tài liệu: DSVKT 002876-78 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 335.1 

Tóm tắt: Trình bày những kinh nghiệm, triết lý kinh doanh của tác giả trên thương 

trường như: nghệ thuật bán hàng, đàm phán, quản lý, giao tiếp, cách thức tổ chức công 

việc...nhằm giúp người đọc tìm được cho mình phong cách quản trị kinh doanh khoa 

học và hiệu quả. 

 

34. Mitsuyo, Kakuta. Tôi "bị" bố bắt cóc = Kidnap tour / Mitsuyo Kakuta ; An 

Nhiên dịch ; Yamamoto Ryoko hiệu đính. - Tái bản có sửa chữa . - Hà Nội : Dân trí, 

2016 . - 179 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Nhật Bản, Truyện ngắn, Văn học nước ngoài.  

Địa chỉ tài liệu: DSVVH 000873-75 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: N(413)3=V 

 

35. Mười tôn giáo lớn trên thế giới / Hoàng Tâm Xuyên chủ biên ; Dịch: Dương 

Thu Ái, Phùng Thị Huệ ; Hiệu đính: Nguyễn Tài Thư, Bùi Phương Dung. - Tái bản 

lần thứ 4 . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014 . - 642 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Đạo Ấn Độ, Đạo Bàlamôn, Đạo Do Thái, Đạo Giaina, Đạo Hồi, Đạo Kitô, 

Đạo Mani, Đạo Phật, Đạo Xích, Đạo Zoroastre, Thần đạo, Tôn giáo.  

Địa chỉ tài liệu: DSVTKM 001240-42 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 29(T) 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát bối cảnh ra đời, quá trình phát triển, phân phái, những 

kinh điển cơ bản, các nghi thức tế tự... của các tôn giáo lớn trên thế giới như: Đạo Phật, 

Đạo Xích, Đạo Cơ Đốc, Đạo Do Thái, Đạo Bàlamôn, Đạo Giaina, Đạo Ixlam... 

 

36. Nếu ngày mai không bao giờ đến / Trần Trọng Sâm sưu tầm và biên dịch . - Hà 

Nội : Khoa học Xã hội, 2015 . - 231 tr. : minh họa ; 19 cm. 

Từ khóa: Cuộc sống, Tâm lý học.  

Địa chỉ tài liệu: DSVTKM 001243-45 - Phòng đọc 1 
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Ký hiệu phân loại: 158 

Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện đề cập đến nhiều vấn đề của cuộc sống như: tư 

tưởng và chân lý, ý chí và lòng tin, gian nan và cơ hội, lựa chọn và vứt bỏ, cuộc sống và 

của cải, kinh doanh và quản lý…giúp bạn hiểu được đạo lý nhân sinh, cảm ngộ một 

cách nhẹ nhàng về cuộc đời, hạnh phúc và thành công. 

 

37. Ngô, Công Trường. Khởi nghiệp thông minh : bí quyết tối ưu hóa hệ thống vận 

hành từ khi khởi nghiệp / Ngô Công Trường . - Hà Nội : Đại học Kinh tế quốc dân, 

2016 . - 167 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Bí quyết thành công, Khởi nghiệp.  

Địa chỉ tài liệu: DSVKT 002858-60 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 334 

Tóm tắt: Giới thiệu một số kinh nghiệm của chính tác giả đúc kết được qua quá trình 

khởi nghiệp, bao gồm: những lý do cần tránh khi khởi nghiệp, ý tưởng khởi nghiệp, các 

bước chuẩn bị cho khởi nghiệp, mô hình khởi nghiệp SMARTUP, cách “thoát” khỏi 

công ty sau khi khởi nghiệp thành công… 

 

38. Nguyễn, Hữu Phước. Hướng dẫn khởi nghiệp với nghề Luật sư / Nguyễn Hữu 

Phước . - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2016 . - 359 tr. ; 23 cm. 

Từ khóa: Khởi nghiệp, Luật sư, Nghề luật sư.  

Địa chỉ tài liệu: DSVVG 000470-74,78-82 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 371.012 

Tóm tắt: Trình bày những kinh nghiệm, trải nghiệm hành nghề luật sư của chính tác giả 

theo các giai đoạn từ khi chọn nghề, chọn nơi thực tập và làm việc, khởi nghiệp đến 

việc duy trì và phát triển nghề nghiệp cũng như cách thức để cân bằng giữa công việc 

và cuộc sống. 

 

39. Nguyễn, Minh Đoan. Bộ máy nhà nước và tổ chức bộ máy nhà nước nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam : sách tham khảo / Nguyễn Minh Đoan . - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015 . - 222 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Bộ máy nhà nước, Luật Hiến pháp, Tổ chức bộ máy nhà nước, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHP 006433-42 - Phòng đọc 2 

Ký hiệu phân loại: 34(V)115 

Tóm tắt: Nghiên cứu sự ra đời, phát triển của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam; các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước; chế độ bầu 

cử; vấn đề tổ chức chính quyền địa phương. Đưa ra phương hướng và giải pháp để xây 

dựng, hoàn thiện bộ máy nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

 

40. Nguyễn, Tuấn Khanh. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành 

chính của công dân : sách chuyên khảo / Nguyễn Tuấn Khanh . - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia - Sự thật, 2014 . - 198 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Cơ chế pháp lý, Khiếu nại hành chính, Luật Hành chính, Quyền công dân, 

Việt Nam.  
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Địa chỉ tài liệu: DSVLHC 006458-67 - Phòng đọc 2 

Ký hiệu phân loại: 34(V)12 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền 

khiếu nại hành chính của công dân. Nghiên cứu thủ tục pháp lý, hoạt động giám sát, xử 

lý vi phạm pháp luật, trách nhiệm của người có thẩm quyền và ý thức pháp luật của 

công dân trong đảm bảo thực hiện quyền khiếu nại hành chính. Đề xuất phương hướng, 

giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý về vấn đề này ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. 

 

41. Nguyễn, Chu Phác. Nhân quả không miễn trừ ai / Nguyễn Chu Phác . - Hà Nội : 

Hội nhà văn, 2015 . - 407 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Nhân quả, Triết lí sống.  

Địa chỉ tài liệu: DSVTKM 001258-60 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 299 

Tóm tắt: Đề cập đến mối quan hệ giữa con người với con người và giữa người ở dương 

thế với người ở thế giới bên kia thông qua những câu chuyện trong đời sống hàng ngày, 

về chiến tranh, về các nhân vật lịch sử, từ đó mỗi người sẽ tự rút ra cho mình bài học về 

quy luật nhân quả ở đời. 

 

42. Những cuộc đàm phán quyết định : bí quyết để đàm phán đạt hiệu quả cao / 

Kerry Patterson,... [et al.] ; Minh Hiếu dịch . - Hà Nội : Thế giới, 2014 . - 347 tr. : 

minh họa ; 21 cm. 

Từ khóa: Bí quyết thành công, Đàm phán, Nghệ thuật đàm phán.  

Địa chỉ tài liệu: DSVTKM 001267-69 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 159 

Tóm tắt: Trình bày một số bí quyết và kỹ năng giúp cuộc đàm phán của bạn đạt được 

hiệu quả cao như: cách thức điều khiển các cuộc đàm phán quyết định; thu hút, kết nối 

những người khác tham gia và lắng nghe bạn; học cách quan sát,... 

 

43. Những điển tích Phật giáo kỳ thú : sách tham khảo / Tiêu Túc, Lê Minh ; Dịch: 

Hoàng Văn Giáp, Trần Văn Quyền. - Tái bản lần thứ 2 . - Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia - Sự thật, 2015 . - 411 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Ấn Độ, Đạo Phật, Điển tích, Trung Quốc.  

Địa chỉ tài liệu: DSVTKM 001225-29 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 293 

Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện lý thú về các nhân vật trong điển tích, truyền 

thuyết của Phật giáo Ấn Độ, Trung Quốc và ảnh hưởng của nó tới văn học, nghệ thuật 

và tư tưởng của những người theo tín ngưỡng đạo Phật. 

 

44. Những mẩu chuyện đi sứ và tiếp sứ : sách tham khảo / Vũ Dương Huân sưu 

tầm, biên soạn . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015 . - 92 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Lịch sử, Ngoại giao, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVCT 001699-701 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 327 
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Tóm tắt: Giới thiệu khái quát những nét cơ bản của sứ đoàn đi sứ thời xưa và những 

mẩu chuyện lý thú về các sứ thần Đại Việt khi đi sứ. 

 

45. Những nội dung mới trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 : sách chuyên 

khảo / Nguyễn Hòa Bình chủ biên ; Nguyễn Ngọc Chí,... [et al.] . - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia - Sự thật, 2016 . - 850 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tố tụng hình sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVTHS 002476-2485 – Phòng đọc 2 

MSVTHS 008938-57 – Phòng mượn 2 

Ký hiệu phân loại: 34(V)510 

Tóm tắt: Tập hợp 21 bài nghiên cứu của các chuyên gia, các nhà khoa học giới thiệu, 

phân tích những nội dung đổi mới lớn trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và ý 

nghĩa của sự đổi mới. So sánh toàn văn Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 và Bộ luật 

Tố tụng hình sự năm 2015. 

 

46. Những quy định mới của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015 / Nguyễn Hồng Tuyến chủ biên ; Biên soạn: Võ Văn Tuyển,... [et al.] . - Hà 

Nội : Tư pháp, 2015 . - 239 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Luật Ban hành văn bản, Văn bản quy phạm pháp luật, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHC 006471-80 - Phòng đọc 2 

Ký hiệu phân loại: 34(V)120.1 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Quyết định số 1573/QĐ-TTg ngày 11/9/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật và Lệnh số 07/2015/L-CTN ngày 06/7/2015 của Chủ tịch nước về việc 

công bố Luật và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Phân tích 

những quy định mới của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 

 

47. Những vấn đề cấp bách trong vận dụng, phát triển lý luận về hình thái kinh tế 

- xã hội ở Việt Nam hiện nay : sách chuyên khảo / Chủ biên: Nguyễn Quốc Phẩm, 

Nguyễn Chí Dũng ; Nguyễn Viết Thảo,... [et al.] . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự 

thật, 2015 . - 403 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Chủ nghĩa Mác-Lênin, Hình thái kinh tế xã hội, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVKT 002852-54 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 33.04 

Tóm tắt: Tập hợp các bài nghiên cứu của một số nhà khoa học đề cập đến nhiều khía 

cạnh mới trong tiếp cận lý luận mácxít về hình thái kinh tế - xã hội, phản ánh tính cấp 

bách của việc vận dụng, phát triển sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin nhằm 

góp phần hiện thực hóa xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

 

48. Phạm, Văn Huấn. Tình huống pháp luật về chứng thực / Phạm Văn Huấn. - Tái 

bản lần thứ 2, có sửa đổi, bổ sung . - Hà Nội : Tư pháp, 2015 . - 51 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Chứng thực, Luật Hành chính, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHC 006238-47 - Phòng đọc 2 
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Ký hiệu phân loại: 34(V)123.1 

Tóm tắt: Tập hợp 41 câu hỏi đáp về các tình huống trong công tác chứng thực liên quan 

đến những quy định chung; thẩm quyền, trách nhiệm chứng thực; cấp bản sao từ sổ gốc; 

chứng thực bản sao từ bản chính; chứng thực chữ ký; chứng thực hợp đồng, giao dịch; 

lệ phí chứng thực; quản lý nhà nước về chứng thực và xử lý vi phạm hành chính về 

chứng thực. 

 

49. Phan, Trung Hoài. Hành nghề luật sư trong vụ án hình sự / Phan Trung Hoài. - 

Tái bản lần thứ 2 . - Hà Nội : Tư pháp, 2012 . - 704 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Điều tra hình sự, Luật sư, Tranh tụng, Truy tố, Vụ án hình sự.  

Địa chỉ tài liệu: DSVTHS 002486-95 - Phòng đọc 2 

Ký hiệu phân loại: 34(V)512 

Tóm tắt: Trình bày những kinh nghiệm và kĩ năng cần thiết khi hành nghề luật sư từ 

thực tiễn xét xử vụ án hình sự và tham gia tranh tụng của tác giả, bao gồm: gặp gỡ và 

giao tiếp với khách hàng; vượt qua trở ngại từ giai đoạn điều tra, chuẩn bị cho giai đoạn 

truy tố; nghệ thuật hùng biện trong tranh tụng; kĩ năng tại phiên tòa phúc thẩm và khiếu 

nại xin giám đốc thẩm, tái thẩm hay thi hành án. Ở mỗi nội dung đều có trích dẫn các 

văn bản pháp luật minh họa và hồ sơ tình huống qua các vụ án hình sự mà tác giả đã 

tham gia tranh tụng. 

 

50. Phan, Trung Hoài. Khung cửa Tư pháp / Phan Trung Hoài . - Hà Nội : Tư pháp, 

2012 . - 4 tập : minh họa ; 21 cm. 

Từ khóa: Pháp luật, Truyện ngắn, Văn học hiện đại, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVVH 000879-0918 – Phòng đọc 1 

MSVVH 001520-59 – Phòng mượn 2 

Ký hiệu phân loại: V23 

Tóm tắt: Tập hợp các câu chuyện ghi lại những biến động trong đời sống tư pháp, về 

những thân phận trôi dạt trên ngả đường tố tụng gian nan hay tâm sự của những người 

hành nghề luật sư trước sự tan vỡ, rủi ro, bất hạnh và oan trái của con người. 

 

51. Pháp luật quốc tế về chuyển giao người bị kết án phạt tù, liên hệ với Việt Nam - 

Lý luận và thực tiễn : sách chuyên khảo / Nguyễn Ngọc Anh chủ biên ; Biên soạn: 

Phạm Văn Công, Nguyễn Thị Thu Hương, Lê Xuân Thảo . - Hà Nội : Lao động, 

2015 . - 291 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Chuyển giao, Luật Quốc tế, Người bị kết án phạt tù, Tương trợ tư pháp, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 002063-72 - Phòng đọc 2 

Ký hiệu phân loại: 34.618.16 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản về chuyển giao người bị kết án phạt tù 

và những quy định của pháp luật quốc tế về chuyển giao người bị kết án phạt tù. Nghiên 

cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chuyển giao người 

bị kết án phạt tù tại Việt Nam. 
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52. Plato. Ngày cuối trong đời Socrates / Plato ; Đỗ Khánh Hoan dịch . - Hà Nội : 

Thế giới, 2013 . - 351 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Hy Lạp, Nhà hùng biện, Socrates, 469-399 TCN, Triết gia.  

Địa chỉ tài liệu: DSVVH 000867-69 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 808(092) 

 

53. Quyền sống và hình phạt tử hình : sách tham khảo / Chủ biên: Đào Trí Úc, Vũ 

Công Giao, Trương Thị Hồng Hà ; Nguyễn Thùy Dương,... [et al.] . - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015 . - 298 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Hình phạt tử hình, Luật Hình sự, Quyền an tử, Quyền sống.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHS 002043-2052 – Phòng đọc 2 

MSVLHS 011336-45 – Phòng mượn 2 

Ký hiệu phân loại: 34(V)410.22 

Tóm tắt: Tập hợp 11 bài viết của các nhà nghiên cứu Việt Nam và một số học giả nước 

ngoài về vấn đề quyền sống trong luật quốc tế và pháp luật Việt Nam, những tranh luận 

chủ yếu về hình phạt tử hình, vấn đề an tử cũng như quyền sống của thai nhi. 

 

54. Senor, Dan. Quốc gia khởi nghiệp : câu chuyện về nền kinh tế thần kỳ của 

Israel / Dan Senor, Saul Singer ; Trí Vương dịch . - Hà Nội : Thế giới, 2016 . - 403 

tr. : minh họa  ; 21 cm. 

Từ khóa: Chính sách phát triển, Israen, Kinh tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVKT 002861-63 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 33(N486) 

Tóm tắt: Tóm tắt 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 gặp nhiều khó khăn, bất ổn trở thành 

quốc gia phát triển với những trung tâm nghiên cứu và phát triển trọng yếu của các 

doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới. 

 

55. Smith, Keith Cameron. Mười điều khác biệt nhất giữa kẻ làm chủ và người làm 

thuê / Keith Cameron Smith ; Khánh Chương dịch . - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 

2014 . - 197 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Từ khóa: Bí quyết thành công, Làm chủ, Làm thuê, Tư duy.  

Địa chỉ tài liệu: DSVTKM 001261-63 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 158.9 

Tóm tắt: Phân tích 10 điều khác biệt giữa kẻ làm chủ và người làm thuê từ những câu 

chuyện và kinh nghiệm kinh doanh của chính tác giả, trong đó nhấn mạnh sự khác biệt về 

tư duy là yếu tố giúp người làm chủ thành công cả về phương diện tài chính lẫn cá nhân. 

 

56. Thng, Tien Tat. Lịch sử tiền giấy Việt Nam: Những câu chuyện chưa kể = 

Vietnam currency notes: The untold stories / Thng Tien Tat . - TP. Hồ Chí Minh : 

Văn hóa - Văn nghệ, 2015 . - 247 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Từ khóa: Tiền giấy, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVKT 002867-69 - Phòng đọc 1 
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Ký hiệu phân loại: 336.74(V)(09) 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về tiền giấy Việt Nam từ sau thế chiến thứ 2 và lịch sử 70 

năm phát triển của tiền giấy Việt Nam. Đưa ra nhận xét về kỹ thuật in tiền qua các thời 

kỳ, bình luận về các họa tiết và thiết kế mỹ thuật trên một số loại tiền. Sưu tầm, giới 

thiệu các mẫu tiền giấy Việt Nam cổ giá trị. 

 

57. Thuật ngữ pháp luật quốc tế : sách tham khảo / Đỗ Hòa Bình chủ biên ; Phạm 

Thị Thu Hương, Lê Đức Hạnh. - Tái bản lần thứ 2 . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - 

Sự thật, 2016 . - 431 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế, Thuật ngữ.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 002043-2052 – Phòng đọc 2 

MSVLQT 003874-83 – Phòng mượn 2 

Ký hiệu phân loại: 34.61 

Tóm tắt: Tập hợp, sắp xếp một cách hệ thống theo thứ tự a,b,c gần 700 mục từ - thuật 

ngữ về pháp luật quốc tế và các thuật ngữ Latinh được sử dụng nguyên gốc trong nhiều 

văn bản pháp luật quốc tế hiện nay. 

 

58. Tìm hiểu Luật Căn cước công dân năm 2014 / Nguyễn Ngọc Anh chủ biên ; Vũ 

Huy Khánh, Trần Ngọc Đường, Nguyễn Kiên Trung . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia 

- Sự thật, 2015 . - 75 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Căn cước công dân, Luật Hành chính, Sách hỏi đáp, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHC 006448-57 - Phòng đọc 2 

Ký hiệu phân loại: 34(V)120 

Tóm tắt: Tập hợp 64 câu hỏi, đáp về những nội dung cơ bản của Luật Căn cước công 

dân năm 2014, bao gồm: những quy định chung, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở 

dữ liệu căn cước công dân, thẻ căn cước công dân, bảo đảm điều kiện cho hoạt động 

quản lý căn cước công dân. 

 

59. Tìm hiểu một số thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII 

của Đảng / Chủ biên: Phùng Hữu Phú, Nguyễn Văn Đặng, Nguyễn Viết Thông ; Lê 

Hữu Nghĩa,... [et al.] . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2016 . - 344 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, Thuật ngữ, Văn kiện đại hội.  

Địa chỉ tài liệu: DSVKD 001597-1606 – Phòng đọc 1 

MSVKD 002430-39 – Phòng mượn 2 

Ký hiệu phân loại: 3KV(060) 

Tóm tắt: Tập hợp 89 thuật ngữ quan trọng được sử dụng trong Báo cáo chính trị của 

Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Các thuật ngữ được luận giải đầy đủ, sâu sắc gắn với 

quan điểm, chủ trương, giải pháp lớn của Đại hội XII và được sắp xếp theo thứ tự chữ 

cái a, b, c. 
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60. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở một số quốc gia trên thế giới và Việt Nam : sách 

tham khảo / Lương Thị Thoa chủ biên ; Đinh Văn Nghĩa, Nguyễn Thị Kiều Trang, 

Trần Nam Trung . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015 . - 210 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Châu Á, Châu Mỹ, Châu Phi, Thờ cúng tổ tiên, Tín ngưỡng, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVTKM 001235-39 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 298 

Tóm tắt: Trình bày nguồn gốc hình thành và các loại hình tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên. 

Nghiên cứu tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở khu vực châu Á, châu Phi, châu Mỹ và Việt Nam. 

 

61. Tracy, Brian. Thuật quản lý thời gian / Brian Tracy ; Trần Quốc Duy dịch . - Hà 

Nội : Thế giới, 2015 . - 131 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Quản lý thời gian, Thời gian, Bí quyết thành công.  

Địa chỉ tài liệu: DSVKT 002879-81 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 335 

Tóm tắt: Giới thiệu 21 giải pháp quan trọng giúp bạn quản lý thời gian hiệu quả để đạt 

được thành công trong công việc và cuộc sống. 

 

62. Trần, Văn Phòng. Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh - Một số vấn đề cơ bản : sách 

chuyên khảo / Trần Văn Phòng, Hoàng Anh . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2015 . - 222 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tư tưởng triết học.  

Địa chỉ tài liệu: DSVKD 001595-96 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 3K5H4 

Tóm tắt: Nghiên cứu những nội dung khái quát nhất về tư tưởng triết học Hồ Chí Minh, 

bao gồm: cơ sở hình thành, thế giới quan, phép biện chứng duy vật, sự thống nhất giữa 

lý luận và thực tiễn, mối quan hệ biện chứng giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, 

vấn đề Nhà nước và con người… 

 

63. Trần, Mai Hạnh. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 / Trần Mai Hạnh. - Tái bản lần 

thứ 2 . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2016 . - 550 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Tiểu thuyết lịch sử, Văn học hiện đại, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVVH 000859-63 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: V23 

Tóm tắt: Cuốn tiểu thuyết gồm 19 chương phác họa sinh động sự sụp đổ cùng chân 

dung của hầu hết tướng lĩnh quân đội và số phận những người cầm đầu chính quyền tay 

sai Sài Gòn trong 4 tháng cuối cùng của chiến tranh giải phóng miền Nam, làm nổi bật 

chiến thắng vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân ta dưới sự 

lãnh đạo của Đảng. 

 

64. Trần, Thượng Tuấn. Tám kỹ năng mềm thiết yếu - Chìa khóa đến thành công / Trần 

Thượng Tuấn, Nguyễn Minh Huy . - Hà Nội : Lao động, 2015 . - 499 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Bí quyết thành công, Kỹ năng mềm.  

Địa chỉ tài liệu: DSVTKM 001246-48 - Phòng đọc 1 
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Ký hiệu phân loại: 158 

Tóm tắt: Phân tích 8 kỹ năng mềm thiết yếu giúp bạn tự hoàn thiện bản thân và thành công 

trong công việc, bao gồm: làm chủ cảm xúc; tư duy phê phán; tư duy sáng tạo; giao tiếp; 

thuyết trình; hợp tác; chinh phục lòng người; ra quyết định và giải quyết vấn đề. 

 

65. Trương, Hồng Quang. Tìm hiểu quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh 

trong ống nghiệm và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo / Trương Hồng Quang . - 

Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015 . - 79 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Mang thai hộ, Sách hỏi đáp, Thụ tinh nhân tạo, Việt Nam, Luật Hành chính.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLHC 006443-47 - Phòng đọc 2 

Ký hiệu phân loại: 34(V)120 

Tóm tắt: Tập hợp 34 câu hỏi và đáp về những quy định mới trong Nghị định số 

10/2015/NĐ-CP của Chính phủ về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và 

điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. 

 

66. Trương, Nhật Quang. Kỹ năng hành nghề luật sư tư vấn / Trương Nhật Quang . 

- Hà Nội : Lao động, 2013 . - 246 tr. ; 23 cm. 

Từ khóa: Đạo đức nghề nghiệp, Kĩ năng hành nghề, Kĩ năng mềm, Nghề luật sư.  

Địa chỉ tài liệu: DSVVG 000483-87 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 371.012 

Tóm tắt: Giới thiệu chung về nghề luật sư tư vấn tại Việt Nam, tóm tắt sự phát triển và 

mô hình hoạt động của các công ty luật. Phân tích kĩ năng hành nghề, kĩ năng mềm và 

vấn đề về đạo đức của nghề luật sư. Đưa ra một số nhận xét về cách thức rèn luyện kĩ 

năng và cơ hội nghề nghiệp giúp luật sư tư vấn thành công. 

 

67. Từ điển thành ngữ Hán Việt / Trần Thị Thanh Liêm biên soạn . - Hà Nội : Lao 

động, 2009 . - 339 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Thành ngữ, Tiếng Trung Quốc, Từ điển.  

Địa chỉ tài liệu: DSVTC 000900-02 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 4(N414)(03)=V 

Tóm tắt: Tập hợp các thành ngữ Hán Việt được dịch từ tiếng Trung Quốc sang tiếng 

Việt. Các thành ngữ được phiên âm chuẩn, có chú giải về xuất sứ, ý nghĩa, phạm vi sử 

dụng và được sắp xếp theo bảng chữ cái phiên âm La tinh tiếng Trung Quốc. 

 

68. Vấn đề con người trong các học thuyết triết học Trung Quốc cổ đại / Cung Thị 

Ngọc chủ biên ; Nguyễn Thanh Bình,... [et al.] . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự 

thật, 2014 . - 175 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Con người, Học thuyết, Triết học cổ đại, Trung Quốc.  

Địa chỉ tài liệu: DSVTKM 001222-24 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 1T(N414) 

Tóm tắt: Nghiên cứu việc nhận thức và giải quyết vấn đề con người trong các học 

thuyết Trung Quốc cổ đại cũng như những ảnh hưởng của nó trong đối với nền văn hóa 

Việt Nam. 
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69. Văn hóa đối ngoại Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế : sách chuyên 

khảo / Chủ biên: Vũ Trọng Lâm, Lê Thanh Bình ; Đoàn Văn Dũng, Nguyễn Thị 

Trang . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015 . - 188 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Hội nhập quốc tế, Quan hệ quốc tế, Văn hóa, Văn hóa đối ngoại, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVCT 001726-28 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 32(V)8 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về văn hóa và văn hóa đối ngoại. Giới thiệu 

kinh nghiệm của một số nước về phát triển văn hóa đối ngoại, từ đó rút ra bài học kinh 

nghiệm đối với Việt Nam. Phân tích thực tiễn hoạt động văn hóa đối ngoại ở nước ta 

trong thời gian qua, đề xuất phương hướng và giải pháp chủ yếu thúc đẩy sự phát triển 

của văn hóa đối ngoại Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. 

 

70. Văn hóa Nhật Bản: từ vựng, phong tục, quan niệm / Viện Văn hóa Nhật Bản ; 

Vũ Hữu Nghị dịch ; Lưu Ngọc Trịnh hiệu đính. - Tái bản trên bản in năm 1991 . - Hà 

Nội : Thế giới, 2015 . - 555 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Từ khóa: Nhật Bản, Văn hóa.  

Địa chỉ tài liệu: DSVVG 000467-69 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 38(N413) 

Tóm tắt: Tập hợp một số câu chuyện, bài viết từ cái nhìn của những người nước ngoài 

đã, đang sống và làm việc tại Nhật Bản về các từ, các cách nói đặc biệt, các phong tục 

và quan niệm của văn hóa Nhật Bản. 

 

71. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII / Đảng Cộng sản Việt Nam . - 

Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2016 . - 447 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Đại hội đại biểu toàn quốc, Đại hội Đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện 

đại hội.  

Địa chỉ tài liệu:  DSVKD 001607-1616 – Phòng đọc 1 

MSVKD 002440-49 – Phòng mượn 2 

Ký hiệu phân loại: 3KV(060) 

 

72. Vũ, Anh Tú. Tín ngưỡng phồn thực trong lễ hội dân gian người Việt ở châu thổ 

Bắc Bộ / Vũ Anh Tú . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2010 . - 310 tr. : minh 

họa ; 21 cm. 

Từ khóa: Bắc Bộ, Lễ hội dân gian, Tín ngưỡng dân gian, Tín ngưỡng phồn thực, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVTKM 001230-34 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 298(V) 

Tóm tắt: Phân tích nguồn gốc hình thành, những biểu hiện, sự phân bố, đặc điểm,… của 

tín ngưỡng phồn thực trong đời sống văn hóa Việt Nam nói chung, văn hóa của người 

Việt ở đồng bằng châu thổ Bắc Bộ nói riêng. Đề xuất một số giải pháp nhằm bảo tồn và 

phát triển loại hình tín ngưỡng truyền thống này trong đời sống văn hóa Việt Nam 

đương đại. 
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73. Vượt qua thử thách trong phỏng vấn tuyển dụng / Alpha books biên soạn . - Hà 

Nội : Lao động - Xã hội, 2015 . - 287 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Bí quyết, Phỏng vấn, Thành công, Tuyển dụng.  

Địa chỉ tài liệu: DSVKT 002873-75 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 331.5 

Tóm tắt: Giới thiệu khái lược về tầm quan trọng của phỏng vấn và những bí quyết để có 

một buổi phỏng vấn. Cung cấp những kỹ năng cần thể hiện trước nhà tuyển dụng, 

những điều cần tìm hiểu về nhà tuyển dụng. Đưa ra giải pháp hóa giải các tình huống 

thường gặp trong phỏng vấn, chủ đề các nhà tuyển dụng hay đề cập. Chỉ dẫn những việc 

cần làm sau buổi phỏng vấn. 

 

74. Wolff, Jurgen. Tập trung - Sức mạnh của tư duy có mục tiêu / Jurgen Wolff ; 

Phan Thu Lê dịch . - Hà Nội : Lao động, 2015 . - 261 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Từ khóa: Tập trung, Tư duy, Bí quyết thành công.  

Địa chỉ tài liệu: DSVTKM 001255-57 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 152.6 

Tóm tắt: Trình bày những phương pháp giúp bạn tập trung để thành công trong công 

việc và cuộc sống, bao gồm: xác định những gì bạn cần, những điều khiến bạn thất bại; 

tập trung nhiều thời gian và công sức vào việc bạn đã chọn; chỉ ra những trở ngại khiến 

bạn mất tập trung và cách khắc phục nó… 
 


