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A. GIÁO TRÌNH 

1. Giáo trình Hán ngữ Boya - Sơ cấp / Lý Hiểu Kỳ chủ biên ; Nhậm Tuyết 

Mai, Từ Tinh Ngưng ; Nguyễn Hoàng Anh biên dịch. - Hà Nội : Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2018. - 244 tr. : minh họa ; 27 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 30 bài học về các chủ đề khác nhau. Mỗi bài gồm các phần: từ 

mới, ngữ pháp và bài tập giúp người học trau dồi kĩ năng đọc, viết và hiểu sâu 

hơn về văn hóa, xã hội Trung Quốc. Cuối sách là phần dịch của bài khóa, tra cứu 

từ ngữ và tra cứu ngữ pháp. 

Từ khóa: Giáo trình ; Ngữ pháp ; Ngữ âm ; Tiếng Trung Quốc ; Từ vựng. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGTTR 000144-53. 

2. Giáo trình Hán ngữ Boya - Sơ cấp / Lý Hiểu Kỳ chủ biên ; Nhậm Tuyết 

Mai, Từ Tinh Ngưng ; Nguyễn Hoàng Anh biên dịch. - Hà Nội : Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2018. - 195 tr. : minh họa ; 27 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 25 bài học về các chủ đề khác nhau. Mỗi bài gồm các phần: từ 

mới, điểm ngôn ngữ và bài tập giúp người học trau dồi kĩ năng đọc, viết và hiểu 

sâu hơn về văn hóa, xã hội Trung Quốc. Cuối sách là phần tra cứu từ ngữ và đáp 

án tham khảo cho các bài tập. 

Từ khóa: Giáo trình ; Ngữ pháp ; Tiếng Trung Quốc ; Ngữ âm ; Từ vựng. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGTTR 000154-63. 

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

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,  2018. - 424 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Dân sự (phần 1), 

gồm: những vấn đề lí luận chung; chủ thể quan hệ pháp luật dân sự; giao dịch 

dân sự, đại diện, thời hạn, thời hiệu; tài sản. 



Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Tài sản ; Giao dịch dân sự ; Đại diện ; Thời 

hiệu ; Quan hệ pháp luật dân sự ; Thời hạn ; Giáo trình. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 007727-36. 

4. Giáo trình Luật Dân sự. Tập 2 / Nguyễn Ngọc Điện. - Hà Nội : Đại học 

Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2018. - 431 tr. :  minh họa ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Dân sự (phần 2), 

gồm: tổng quan về nghĩa vụ, hợp đồng, các quan hệ gần như hợp đồng, cam kết 

đơn phương, trách nhiệm bồi thường thiệt hại, thực hiện nghĩa vụ, lưu thông 

nghĩa vụ và chấm dứt nghĩa vụ. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Giáo trình ; Hợp đồng ; Nghĩa vụ ; Trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 007737-46. 

5. Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật / Hoàng Thị Kim Quế. - Hà 

Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015. - 536 tr. ; 24 cm. 

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

pháp luật, gồm: nhập môn lí luận nhà nước và pháp luật; nguồn gốc nhà nước, 

kiểu nhà nước, hình thức nhà nước, chức năng nhà nước, bộ máy nhà nước, các 

trường phái pháp luật, qui phạm pháp luật. 

Từ khóa: Việt Nam ; Giáo trình ; Lí luận nhà nước pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 007757-66. 

6. Giáo trình Nhập môn Quan hệ quốc tế / Hoàng Khắc Nam. - Hà Nội : Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 251 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày nội dung cơ bản của môn học Quan hệ quốc tế, gồm: những 

vấn đề lí luận về môn học; chủ thể quan hệ quốc tế; quyền lực trong quan hệ 

quốc tế; hệ thống quốc tế; công cụ, xung đột, chiến tranh, hợp tác và hội nhập 

trong quan hệ quốc tế. 

Từ khóa: Giáo trình ; Quan hệ quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 007767-76. 

 

 



B. SÁCH THAM KHẢO 

1. Các tộc người ở Đông Nam Á / Đặng Thị Quốc Anh Đào. - TP. Hồ Chí 

Minh :  Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,  2018. - 348 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về các tộc người ở Đông Nam Á, 

gồm: các khái niệm, thành phần tộc người ở các quốc gia Đông Nam Á; hoạt 

động kinh tế truyền thống, văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần của các tộc người 

và quan hệ tộc người ở Đông Nam Á. 

Từ khóa: Xã hội học ; Đông Nam Á ; Tộc người. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVXH 002012-21. 

2. Chính sách xã hội / Lê Ngọc Hùng. - Hà Nội : Thế giới, 2017. - 299 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu các nội dung về chính sách xã hội, gồm: khái niệm; khoa 

học chính sách xã hội và cách tiếp cận lí thuyết khoa học chính sách xã hội; 

thuyết kiến tạo xã hội về chính sách xã hội; chính sách xã hội ở Việt Nam; 

phương pháp nghiên cứu chính sách và phản biện xã hội. 

Từ khóa: Chính sách xã hội ; An sinh xã hội ; Việt Nam ; Chính sách. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVCT 002022-6. 

3. Chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa, Trường Sa / Nguyễn Quang Ngọc. 

- Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 478 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu về lịch sử chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo 

Hoàng Sa và Trường Sa, gồm: vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên của biển Việt Nam 

và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; tình hình Biển Đông trong công cuộc 

dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam đến thế kỉ XVI; chủ quyền của Việt 

Nam ở hai quần đảo trong thời kì Chúa Nguyễn, vương triều Tây Sơn thế kỉ 

XVII, XVIII, thời kì nhà Nguyễn thế kỉ XIX; tranh chấp, tranh biện về chủ 

quyền và thực trạng chiếm đóng ở hai quần đảo từ năm 1909 đến nay. 

Từ khóa: Việt Nam ; Chủ quyền quốc gia ; Trường Sa ; Hoàng Sa ; Lịch sử. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLS 000780-4 ; (5): MSVLS 000156-60. 

4. Công tác xã hội gia đình / Huỳnh Minh Hiền. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học 

Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2017. - 161 tr. : minh họa ; 24 cm. 



Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề liên quan đến công tác xã hội gia đình, gồm: 

sự chuyển biến của gia đình Việt Nam ngày nay; quan niệm về giá trị, nguyên 

tắc cơ bản trong công tác xã hội gia đình; mô hình chu kì sống trong công tác xã 

hội gia đình; sơ đồ thế hệ, sơ đồ sinh thái; kế hoạch hỗ trợ gia đình;…. 

Từ khóa: Gia đình ; Xã hội học ; Công tác xã hội ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVXH 002002-11. 

5. Cú pháp tiếng Việt / Nguyễn Văn Hiệp. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2018. - 309 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về cú pháp tiếng Việt, gồm: lịch sử nghiên 

cứu; bình diện nghiên cứu của câu; một số khái niệm công cụ; nòng cốt câu; các 

thành phần chính của câu; trạng ngữ; định ngữ; khởi ngữ; tình thái ngữ, ngôn trung 

của câu; câu phức, câu ghép, câu đặc biệt và các chỉ tố liên kết văn bản. 

Từ khóa: Tiếng Việt ; Ngữ pháp ; Cú pháp. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTC 001117-9. 

6. Đại cương sử liệu học và các nguồn sử liệu chữ viết lịch sử Việt Nam / 

Phạm Xuân Hằng chủ biên ; Đinh Thị Thùy Hiên. - Hà Nội :  Đại học Quốc 

gia Hà Nội,  2018. - 474 tr. :  minh họa ;  24 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số nội dung về sử liệu học lí thuyết và các nguồn sử 

liệu chữ viết lịch sử Việt Nam, gồm: phân loại các nguồn sử liệu; phát hiện, lựa 

chọn, giải mã, phê phán sử liệu; các loại hình sử liệu chữ viết lịch sử Việt Nam; 

tổng quan và xử lí sử liệu học đối với sử liệu Hán – Nôm Việt Nam. 

Từ khóa: Việt Nam ; Lịch sử ; Chữ viết ; Sử liệu học. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLS 000803-5. 

7. Dân tộc học và nhân học ở Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa / Phan 

Hữu Dật. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 407 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu các vấn đề về dân tộc học và nhân học ở Việt Nam trong 

xu thế toàn cầu hóa, gồm: một số vấn đề lí luận và thực tiễn của vấn đề dân tộc; 

sự ra đời và quá trình phát triển của dân tộc học, quá trình chuyển đổi từ dân tộc 

học đến nhân học; các dân tộc thiểu số Việt Nam trong thế kỷ XX; đặc điểm của 

toàn cầu hóa và vấn đề dân tộc trong toàn cầu hóa. 



Từ khóa: Việt Nam ; Dân tộc học ; Toàn cầu hóa ; Nhân học. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLS 000795-7. 

8. Hành vi tổ chức / Nguyễn Quang Vinh. - Hà Nội : Lao động, 2017. - 311 tr. 

: minh họa ; 24 cm. 

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 001524-33. 

9. Hợp tác quốc tế của chính quyền địa phương - Pháp luật và thực tiễn ở 

Cộng hòa Pháp và Việt Nam / Nguyễn Hoàng Anh. - Hà Nội : Hồng Đức, 

2016. - 277 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về hợp tác phi tập trung. Nghiên cứu 

qui định pháp luật và thực tiễn hợp tác phi tập trung của Cộng hòa Pháp và Việt 

Nam; từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm tăng cường hiệu quả hợp tác phi tập 

trung ở Việt Nam. 

Từ khóa: Việt Nam ; Pháp ; Hợp tác quốc tế ; Hợp tác phi tập trung ; Luật Quốc 

tế ; Chính quyền địa phương. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLQT 002301-5 ; (5): MSVLQT 004194-8. 

10. Hương ước Thăng Long - Hà Nội trước năm 1945 / Đinh Thị Thùy 

Hiên. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 432 tr. :  minh họa ;  24 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về hương ước Thăng Long – Hà Nội. Trình bày 

quá trình biến chuyển và những nội dung chủ yếu của hương ước Thăng Long – 

Hà Nội. 

Từ khóa: Việt Nam ; Hà Nội ; Hương ước ; Thăng Long ; Lịch sử nhà nước 

pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLSN 001233. 

11. Khung năng lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công / Lê Quân 

chủ biên ; Hồ Như Hải ... [et al.]. - Hà Nội :  Đại học Quốc gia Hà Nội,  2016. 

- 284 tr. :  minh họa ;  24 cm. 



Tóm tắt: Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến khung năng lực lãnh đạo, quản lí 

khu vực hành chính công Việt Nam và vùng Tây Bắc, gồm: xây dựng khung 

năng lực; ứng dụng khung năng lực trong phát triển đội ngũ lãnh đạo, quản lí; 

giải pháp phát triển đội ngũ lãnh đạo, quản lí khu vực hành chính công theo tiếp 

cận khung năng lực. 

Từ khóa: Hành chính công ; Lãnh đạo ; Khung năng lực ; Quản lí ; Việt Nam ; 

Luật Hành chính ; Tây Bắc. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLHC 006980-4. 

12. Lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam: Hội đồng quản trị - Ban điều hành - 

Khung năng lực - Thẻ điểm cân bằng (BSC) - Chỉ số hoàn thành (KPI) / Lê 

Quân. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 424 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản về lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam, 

gồm: hội đồng quản trị; ban điều hành; giám đốc điều hành; giám đốc chức 

năng; lãnh đạo doanh nghiệp, KIP và BSC; chỉ số hoàn thành nhiệm vụ, khung 

năng lực của lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam; chất lượng lãnh đạo doanh 

nghiệp Việt Nam và phát triển năng lực lãnh đạo doanh nghiệp. 

Từ khóa: Việt Nam ; Doanh nghiệp ; Lãnh đạo ; Quản trị doanh nghiệp. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKT 003370-4. 

13. Lịch sử và văn hóa / Nguyễn Văn Kim, Phạm Hồng Tung. - Hà Nội : Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 623 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 25 chuyên luận nghiên cứu về lịch sử khu vực, thế giới và lịch 

sử, văn hóa Việt Nam, gồm: dấu ấn cổ sơ của các xã hội Đông Nam Á; Nhật 

Bản trong thế giới Đông Á; vấn đề dân tộc trong nghiên cứu lịch sử Việt Nam; 

đổi mới văn hoá và những mục tiêu xây dựng nền kinh tế văn hoá thời kì hội 

nhập quốc tế. 

Từ khóa: Việt Nam ; Văn hóa ; Lịch sử ; Thế giới. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLS 000811-3. 

14. Lịch sử Việt Nam / Vũ Minh Giang. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2018. - 552 tr. : minh họa ; 24 cm. 



Tóm tắt: Nghiên cứu lịch sử Việt Nam trong mối quan hệ giữa truyền thống và 

hiện đại, giữa lịch sử và văn hóa. Trình bày những kết quả nghiên cứu dựa trên 

phương pháp tiếp cận mới trong nhận thức lịch sử và quan điểm riêng của tác giả 

về một số nhân vật lịch sử như Lý Công Uẩn, Trần Hưng Đạo, Đào Duy Từ,…. 

Từ khóa: Việt Nam ; Lịch sử. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLS 000785-9 ; (5): MSVLS 000161-5. 

15. Luật Tư pháp quốc tế / Ngô Quốc Chiến chủ biên ; Lý Vân Anh, Hoàng 

Ngọc Bích. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2018. - 397 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày xu thế xây dựng Luật Tư pháp quốc tế trên thế giới và sự cần 

thiết xây dựng Luật Tư pháp quốc tế ở Việt Nam. Phân tích thực tiễn xây dựng 

Luật Tư pháp quốc tế của một số nước ở châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, 

châu Đại Dương và đề xuất một số khuyến nghị cho Việt Nam. 

Từ khóa: Tư pháp quốc tế ; Việt Nam ; Luật Tư pháp quốc tế ; Mô hình lập pháp. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLTP 002290-9. 

16. Một số mô hình công nghiệp hóa trên thế giới và Việt Nam / Mai Thị 

Thanh Xuân chủ biên ; Đỗ Đức Định, Ngô Đăng Thành. - Hà Nội : Đại học 

Quốc gia Hà Nội,  2011. - 426 tr. :  minh họa ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận chung về công nghiệp hóa và mô hình 

công nghiệp hóa; một số mô hình công nghiệp hóa điển hình trên thế giới; mô 

hình công nghiệp hóa ở Việt Nam và lựa chọn mô hình công nghiệp hóa cho 

Việt Nam giai đoạn 2011-2020. 

Từ khóa: Việt Nam ; Công nghiệp hóa ; Thế giới ; Mô hình. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKT 003369. 

17. Nguồn lực trí tuệ Việt Nam / Nguyễn Văn Khánh chủ biên ; Nguyễn Vũ 

Hảo ... [et al.]. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 377 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về trí tuệ, nguồn lực trí tuệ, phát huy 

nguồn lực trí tuệ; kinh nghiệm xây dựng, phát huy nguồn lực trí tuệ của Việt 

Nam và một số nước trên thế giới. Phân tích thực trạng nguồn lực trí tuệ Việt 

Nam trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ đó đưa ra quan điểm, giải pháp 



nhằm xây dựng và phát huy nguồn lực trí tuệ Việt Nam phục vụ sự nghiệp phát 

triển đất nước. 

Từ khóa: Việt Nam ; Trí tuệ ; Nguồn lực trí tuệ. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVKT 003375-7. 

18. Nội các Trần Trọng Kim / Phạm Hồng Tung. - Hà Nội : Đại học Quốc gia 

Hà Nội, 2018. - 415 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày hoàn cảnh lịch sử, sự ra đời, bản chất, vai trò, vị trí và một số 

hoạt động chủ yếu của Nội các Trần Trọng Kim. 

Từ khóa: Việt Nam ; Lịch sử ; Trần Trọng Kim ; 1882-1953. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLS 000775-9 ; (5): MSVLS 000151-5. 

19. Pháp luật chống hàng giả gây hại cho sức khỏe, an toàn của người tiêu 

dùng ở Việt Nam / Chủ biên: Nguyễn Thị Quế Anh, Nguyễn Tiến Vinh ; 

Đàm Thanh Thế. - Hà Nội : Hồng Đức, 2015. - 242 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về hàng giả, hàng giả gây hại cho sức khỏe, an toàn 

của người tiêu dùng. Nghiên cứu qui định pháp luật Việt Nam, kinh nghiệm 

pháp luật nước ngoài và các nội dung hợp tác quốc tế trong chống hàng giả gây 

hại cho người tiêu dùng. Đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và 

tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này ở Việt Nam. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Kinh tế ; Bảo vệ người tiêu dùng ; Chống hàng giả. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLKT 007192-6. 

20. Pháp luật về lao động giúp việc gia đình ở Việt Nam / Đỗ Thị Dung chủ biên 

; Trần Thị Thúy Lâm ... [et al.]. - Hà Nội : Tư pháp, 2018. - 279 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về lao động giúp việc gia đình. Phân 

tích thực trạng pháp luật hiện hành và thực tiễn thực hiện pháp luật về lao động 

giúp việc gia đình ở Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện 

pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Lao động ; Lao động giúp việc gia đình. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLLD 007178-87 ; (20): MSVLLD 016865-84. 

21. Pháp luật về thanh tra nhân dân / Nguyễn Quốc Văn chủ biên. - Hà Nội 

: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 273 tr. ; 21 cm. 



Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về thanh tra nhân dân. Nghiên cứu vị 

trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, hoạt động, mối quan hệ và chế độ tài 

chính của Ban Thanh tra Nhân dân. Hệ thống hóa một số văn bản pháp luật có 

liên quan đến thanh tra nhân dân. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hành chính ; Thanh tra nhân dân ; Ban Thanh tra 

Nhân dân. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHC 006970-9. 

22. Quá trình xâm nhập của Pháp vào Việt Nam từ cuối thế kỷ XVII đến 

giữa thế kỷ XIX / Nguyễn Mạnh Dũng. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2018. - 345 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày bối cảnh kinh tế, văn hoá - xã hội của Pháp và Việt Nam thế 

kỉ XVII. Phân tích quá trình xâm nhập của Pháp vào Việt Nam từ giữa thế kỉ 

XVII đến giữa thế kỉ XIX và hệ quả của quá trình xâm nhập này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Pháp ; Lịch sử cận đại ; Lịch sử trung đại ; Lịch sử. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLS 000790-4 ; (5): MSVLS 000166-70. 

23. Quan hệ tam giác Việt Nam - Liên Xô - Trung Quốc trong cuộc kháng 

chiến chống Mỹ (1954-1975) / Phạm Quang Minh. - Hà Nội : Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 2018. - 349 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở hình thành quan hệ tam giác Việt Nam – Liên Xô – 

Trung Quốc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954–1975). Phân tích tiến trình 

vận động và kết quả của quan hệ tam giác Việt Nam – Liên Xô – Trung Quốc 

qua các giai đoạn của cuộc chiến tranh. Đánh giá tác động của quan hệ tam giác 

này đối với cục diện chiến tranh, với mỗi nước, khu vực và rút ra bài học kinh 

nghiệm trong hoạt động đối ngoại của quốc gia. 

Từ khóa: Việt Nam ; Trung Quốc ; Liên Xô ; Quan hệ quốc tế ; Kháng chiến 

chống Mỹ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVCT 002027. 

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

Khoa Nguyên. - TP. Hồ Chí Minh : Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2018. - 447 tr. : 

minh họa ; 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 003354-63. 

25. Tài liệu học tập Luật Hiến pháp Việt Nam / Trần Thị Mai Phước. - Hà 

Nội : Hồng Đức, 2017. - 468 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Hiến pháp Việt 

Nam, gồm: những vấn đề lí luận chung; chế độ chính trị; quyền con người, 

quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; chính sách kinh tế, xã hội, văn hóa, 

giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường; chế độ bầu cử; bộ máy nhà nước; 

Quốc hội;…. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hiến pháp ; Tài liệu học tập. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHP 006958-67. 

26. Tài liệu học tập môn Luật Hành chính Việt Nam / Nguyễn Thị Nhàn chủ 

biên ; Lương Thị Thu Hương. - Hà Nội : Hồng Đức, 2018. - 498 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Hành chính Việt 

Nam, gồm: quản lí nhà nước; qui phạm pháp luật hành chính, quan hệ pháp luật 

hành chính; nguyên tắc, hình thức, phương pháp quản lí hành chính nhà nước; 

quy chế pháp lí của cơ quan hành chính nhà nước; qui chế pháp lí hành chính 

của cán bộ, công chức, viên chức...  Cuối mỗi nội dung có câu hỏi ôn tập, câu 

hỏi trắc nghiệm, bài tập tình huống và gợi ý trả lời để giúp người học tổng hợp 

lại kiến thức đã học. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hành chính ; Tài liệu học tập. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHC 006853-62. 

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

học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,  2018. - 144 tr. :  minh họa ;  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 001514-23. 

28. Thương mại thế giới và hội nhập của Việt Nam thế kỷ XVI - XVIII / 

Hoàng Anh Tuấn. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 351 tr. : minh 

họa ; 24 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về thương mại thế giới và hội nhập 

của Việt Nam thế kỉ XVI – XVIII, gồm: thương mại thế giới trước thế kỉ XVI và 

giai đoạn 1400 - 1800; sự hình thành các Công ty Đông Ấn châu Âu đầu thế kỉ 

XVII; tam giác thương mại Đại Tây Dương thế kỉ XVI - XVIII; Việt Nam trong 

mạng lưới thương mại Đông Á. 

Từ khóa: Việt Nam ; Thương mại ; Thế giới ; Hội nhập quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKT 003364-8. 

29. Tìm về cội nguồn / Phan Huy Lê. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2018. - 1251 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết nghiên cứu về lịch sử Việt Nam về các khía cạnh: 

lịch sử, văn hoá, kinh tế - xã hội, chính trị và truyền thống dân tộc. 

Từ khóa: Việt Nam ; Lịch sử ; Kinh tế ; Văn hóa ; Chính trị. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLS 000798-802. 

30. Tự do hội họp trong Luật Nhân quyền quốc tế: Nội dung, giới hạn và 

nghĩa vụ của các chủ thể liên quan / Chủ biên: Đào Trí Úc, Vũ Công Giao, 

Lê Thúy Hương ; Nguyễn Phú Hải ... [et al.]. - Hà Nội : Hồng Đức, 2017. - 

314 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các văn kiện quốc tế liên quan đến quyền tự do hội họp, gồm: 

các nghị quyết của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc liên quan đến quyền 

tự do hội họp hòa bình; báo cáo của báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về 

quyền tự do hội họp hòa bình; sổ tay hướng dẫn giám sát tự do hội họp hòa bình 

của OSCE; quyền tự do hội họp trong một số phán quyết của Tòa án nhân quyền 

châu Âu,…. 



Từ khóa: Luật Quốc tế ; Quyền con người ; Tự do hội họp ; Luật Nhân quyền 

quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLQT 002300. 

31. Từ và từ vựng học tiếng Việt / Nguyễn Thiện Giáp. - Hà Nội : Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2018. - 635 tr. :  minh họa ;  24 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu về từ vựng học và vấn đề “từ” trong tiếng Việt, gồm các 

nội dung: nhận diện, phân loại các đơn vị từ vựng tiếng Việt; cơ cấu ngữ nghĩa 

của từ vựng tiếng Việt; sự hình thành, tồn tại và phát triển của từ vựng tiếng 

Việt; lịch sử nghiên cứu vấn đề “từ” trong tiếng Việt; từ trong hệ thống từ vựng 

tiếng Việt;…. 

Từ khóa: Tiếng Việt ; Từ ; Từ vựng. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTC 001120-2. 

32. Văn hóa - văn học - giáo dục / Nguyễn Đình Chú. - Hà Nội : Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2018. - 1066 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài nghiên cứu của Giáo sư Nguyễn Đình Chú sau năm 

1975 về văn hoá, văn học và giáo dục. 

Từ khóa: Việt Nam ; Văn học ; Văn hóa ; Giáo dục. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVVG 000670-4. 

33. Việt Nam trong lịch sử thế giới / Trường Đại học Khoa học xã hội và 

Nhân văn. Khoa Lịch sử ; Hà Văn Tấn ... [et al.]. - Hà Nội : Đại học Quốc gia 

Hà Nội, 2018. - 658 tr. : minh họa ;  24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết nghiên cứu về nền tảng lịch sử Việt Nam trong 

văn hóa khu vực; những tương đồng, dị biệt và mối quan hệ giữa Việt Nam với 

khu vực và thế giới. 

Từ khóa: Việt Nam ; Lịch sử ; Thế giới. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLS 000806-10 ; (5): MSVLS 000171-5. 

34. Vốn xã hội và phát triển / Nguyễn Quý Thanh chủ biên ; Lê Ngọc Hùng ... 

[et al.]. - Hà Nội :  Đại học Quốc gia Hà Nội,  2016. - 321 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề về vốn xã hội, gồm: bản chất, phương pháp 

đo vốn xã hội; một số bằng chứng thực nghiệm về các thành tố của vốn xã hội; 



mối quan hệ giữa vốn xã hội và sự phát triển bền vững; vốn xã hội trong phát 

triển kinh tế và chăm sóc sức khỏe; vai trò, ảnh hưởng của vốn xã hội trong việc 

thực thi công vụ và hiệu lực công quyền. 

Từ khóa: Phát triển ; Vốn xã hội. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVXH 002028-32. 

35. Xây dựng xã hội phát triển bền vững / Chủ biên: Trần Quang Minh, 

Ngô Hương Lan ; Đào Thị Minh Hương ... [et al.]. - Hà Nội : Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 2018. - 511 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài nghiên cứu và tham luận về vấn đề hợp tác giữa Việt 

Nam và Nhật Bản trong việc đảm bảo phát triển bền vững trên các lĩnh vực kinh 

tế, xã hội, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. 

Từ khóa: Việt Nam ; Nhật Bản ; Phát triển bền vững ; Hợp tác. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVCT 002033-7. 

 

 


