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1. Ai sẽ khóc khi bạn lìa xa / Robin Sharma ; Dịch: Minh Khương, Thiên
Trang, Kew Pham . - TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2018. - 243 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt: Chia sẻ những ý tưởng, câu chuyện của tác giả giúp bạn nhận ra những
điều giá trị của cuộc sống và sống một cuộc sống giản đơn với niềm vui, đam
mê và có mục đích.
Từ khóa: Cuộc sống; Triết lí.
Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001549-51.
2. Bản lĩnh : mảnh ghép còn thiếu cho thành công của bạn / Lê Trọng Đại .Hà Nội : Lao động, 2018. - 222 tr. : minh họa ; 21 cm.
Tóm tắt: Chia sẻ những lời khuyên, những trải nghiệm thực tế của chính tác giả
giúp bạn đọc cách rèn luyện bản lĩnh và gặt hái được thành công trong cuộc
sống và công việc.
Từ khóa: Bí quyết thành công; Bản lĩnh.
Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001593-5.
3. Bắt đầu từ đam mê : làm điều bạn thích và yêu điều bạn làm / Keith
Abraham ; Phan Hoàng Lệ Thuỷ dịch . - TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2018. - 275
tr. : minh họa ; 21 cm.
Tóm tắt: Qua những câu chuyện, tác giả muốn truyền cảm hứng, hướng dẫn và
cung cấp kiến thức về hành trình khơi dậy đam mê và tạo sự khác biệt giúp bạn
thành công trong công việc và cuộc sống.
Từ khóa: Bí quyết thành công; Tâm lí học ứng dụng.
Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001540-2.
4. Bình luận Luật Hôn nhân và gia đình (Biên soạn theo các tài liệu mới
nhất) / Nguyễn Thị Chi biên soạn, hệ thống . - Hà Nội : Lao động, 2018. - 398
tr. ; 28 cm.

Tóm tắt: Phân tích, bình luận các điều luật của Luật Hôn nhân và gia đình năm
2014 về những qui định chung; vấn đề kết hôn; quan hệ giữa vợ và chồng, cha
mẹ và con; quan hệ giữa các thành viên khác của gia đình; quan hệ hôn nhân và
gia đình có yếu tố nước ngoài; cấp dưỡng và các điều khoản thi hành. Giới thiệu
các văn bản pháp luật có liên quan.
Từ khóa: Gia đình; Hôn nhân; Luật Hôn nhân gia đình 2014; Việt Nam; Bình
luận khoa học.
Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHN 002611-20 ; (10): MSVLHN 011328-37.
5. Các biện pháp phòng chống rủi ro khi ký kết, thực hiện hợp đồng dân sự,
kinh tế và bộ mẫu hợp đồng thông dụng nhất năm 2018 (Biên soạn theo Bộ
luật Dân sự 2015 và các văn bản mới nhất) / Nguyễn Ngọc Điệp biên soạn . Hà Nội : Hồng Đức, 2018. - 631 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về vi phạm hợp đồng, các biện pháp
phòng tránh rủi ro khi kí kết, thực hiện hợp đồng dân sự, hợp đồng kinh tế và kĩ
thuật soạn thảo hợp đồng. Giới thiệu 146 mẫu hợp đồng thông dụng nhất năm
2018 về các lĩnh vực: giao dịch nhà ở và đất đai, dân sự, kinh doanh, thương
mại, bán đấu giá, đấu thầu, vay vốn, tín dụng, xây dựng.
Từ khóa: Luật Dân sự; Hợp đồng kinh tế; Hợp đồng dân sự; Thực hiện hợp
đồng; Kí kết hợp đồng.
Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLDS 002601-10 ; (10): MSVLDS 011418-27.
6. Các câu hỏi thường gặp trong pháp luật lao động (Dành cho cán bộ nhân
sự trong doanh nghiệp) / Nguyễn Hữu Phước . - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp
thành phố Hồ Chí Minh, 2018. - 479 tr. : minh họa ; 23 cm.
Tóm tắt: Tập hợp 170 câu hỏi và trả lời về qui định của pháp luật lao động Việt Nam
và thực tiễn áp dụng tại doanh nghiệp liên quan đến các vấn đề: hợp đồng lao động,
thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, tiền lương, thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm
xã hội, an toàn lao động, vệ sinh lao động, thoả ước lao động tập thể,….
Từ khóa: Việt Nam; Luật Lao động; Lao động.
Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLLD 007279-88 ; (10): MSVLLD 016905-14.

7. Cách sống : từ bình thường trở nên phi thường / Inamori Kazuo ; Phạm
Hữu Lợi dịch . - Hà Nội : Lao động, 2019. - 226 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt: Chia sẻ những triết lí về cách nhìn nhận cuộc sống của con người từ
chính diện, biến suy nghĩ thành hiện thực, suy nghĩ từ nguyên lí và nguyên tắc,
mài giũa nhân cách và nâng cao tâm hồn, sống với lòng vị tha và hoà hợp cùng
dòng chảy của vũ trụ, từ đó giúp bạn thành công trong cuộc sống.
Từ khóa: Kinh doanh; Cuộc sống; Bí quyết thành công.
Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001578-80.
8. Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
trong hội nhập FTA / Bộ Thông tin và Truyền thông. Vụ Hợp tác quốc tế ;
Phạm Thị Hồng Yến chủ biên ; Phan Thảo Nguyên ... [et al.] . - Hà Nội :
Thông tin và Truyền thông, 2017. - 242 tr. : minh họa ; 21 cm.
Tóm tắt: Trình bày tổng quan về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh
quốc gia. Phân tích, đánh giá thực trạng môi trường kinh doanh và năng lực cạnh
tranh quốc gia của Việt Nam, từ đó đề xuất giải pháp đẩy mạnh cải thiện môi
trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hướng tới các mục
tiêu phát triển đến năm 2030.
Từ khóa: Việt Nam; Hội nhập quốc tế; Môi trường kinh doanh; Năng lực cạnh
tranh; FTA.
Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKT 003406-10.
9. Cẩm nang thi hành án dân sự / Hoàng Thị Thanh Hoa, Nguyễn Văn
Nghĩa . - Hà Nội : Tư pháp, 2018. - 698 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản về thể chế, hệ thống tổ chức thi hành
án dân sự, chấp hành viên; các qui trình nghiệp vụ thi hành án dân sự và việc
giải quyết khiếu nại, tố cáo, kháng nghị trong thi hành án dân sự.
Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự; Việt Nam; Thi hành án dân sự.
Địa chỉ tài liệu: (10): DSVTDS 003074-83 ; (10): MSVTDS 009350-9.
10. Chìa khoá để trở thành người đa ngôn ngữ / Hồ Thu Hương . - Hà Nội :
Thế giới, 2018. - 267 tr. : minh họa ; 21 cm.

Tóm tắt: Chia sẻ những bí quyết, kĩ năng cần thiết để tự học ngoại ngữ. Sau mỗi
bí quyết có phần bài tập kèm theo mã QR dẫn bạn đến các trang web hoặc nhóm
facebook để giúp bạn hoàn thành bài tập và tham khảo thông tin.
Từ khóa: Học tập; Bí quyết thành công; Ngoại ngữ.
Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001620-2.
11. Chuyện pháp đình : bình luận án / Đinh Văn Quế . - Hà Nội : Thông tin
và Truyền thông, 2018. - 599 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt: Tập hợp các sự kiện, vụ án có thật trong đời sống xã hội. Phân tích,
bình luận chuyên sâu về các tình tiết vụ án, thực tiễn áp dụng pháp luật; từ đó
góp phần hoàn thiện đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
Từ khóa: Việt Nam; Vụ án; Bình luận; Luật Hình sự.
Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLHS 002310-4.
12. Cuốn sách nhỏ về những thuyết quản lý lớn và cách áp dụng / James
McGrath, Bob Bates ; Nguyễn Minh Phương dịch . - TP. Hồ Chí Minh : Trẻ,
2018. - 253 tr. : minh họa ; 23 cm.
Tóm tắt: Giới thiệu 89 thuyết quản lí kèm theo lời khuyên về cách áp dụng vào
thực tế từ những nhà tư tưởng quản lí vĩ đại của thế giới về con đường đi đến
thành công.
Từ khóa: Điều hành; Bí quyết thành công; Quản lí.
Địa chỉ tài liệu: (3): DSVKT 003394-6.
13. Độc hành : những khám phá giá trị và kỳ lạ trên con đường tơ lụa /
Nguyễn Hoàng Bảo . - Hà Nội : Thế giới, 2018. - 363 tr. : minh họa ; 21 cm.
Tóm tắt: Ghi lại những trải nghiệm chân thực, sống động của tác giả trên hành
trình chinh phục, khám phá Con đường tơ lụa lẫy lừng trong quá khứ.
Từ khóa: Văn học hiện đại; Châu Á; Du hành; Du kí.
Địa chỉ tài liệu: (3): DSVVH 001031-3.
14. Đời ngắn đừng ngủ dài. Tập 2 / Robin Sharma ; Phạm Anh Tuấn dịch .TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2019. - 228 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt: Chia sẻ 101 bài học ý nghĩa về cuộc đời, cách sống, những thói quen tốt
giúp bạn thành công trong cuộc sống nói chung và trong kinh doanh nói riêng.

Từ khóa: Kinh doanh; Bí quyết thành công; Tâm lí học ứng dụng.
Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001537-9.
15. Động lực chèo lái hành vi : sự thật kinh ngạc về những động cơ thúc đẩy
hành động của con người / Daniel H. Pink ; Dịch: Kim Ngọc, Thuỷ Nguyệt .
- Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2018. - 319 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt: Chỉ ra những khác biệt giữa lí thuyết với thực tế cũng như tác động của
chúng tới cuộc sống của con người. Phân tích 3 yếu tố tạo ra động lực thực sự,
đó là: quyền tự trị, làm chủ và mục đích.
Từ khóa: Hành vi; Tâm lí học; Động lực.
Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001596-8.
16. Duy tân thập kiệt : mười nhân vật kiệt xuất của Minh Trị Duy tân /
Nguyễn Tiến Lực . - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2018. - 342 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của 10 nhân vật lịch sử kiệt xuất có
công lớn với sự nghiệp Minh Trị Duy tân của Nhật Bản, kéo dài từ giữa thế kỉ
XIX đến đầu thế kỉ XX.
Từ khóa: Lịch sử; Nhật Bản; Nhân vật lịch sử.
Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLS 000933-5.
17. Giữ thế thượng phong trên bàn đàm phán / Roger Dawson ; Nguyễn
Kiều Vân dịch . - Hà Nội : Công thương, 2018. - 441 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt: Chia sẻ những bí quyết về thương lượng như: các nguyên tắc cơ bản
của chiến lược thương lượng, cách giải quyết những thương lượng hóc búa,
những điểm gây áp lực trong thương lượng, thương lượng với người nước ngoài,
đọc vị đối phương và giành lợi thế trên bàn thương lượng.
Từ khóa: Đàm phán; Thương lượng; Bí quyết thành công.
Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001560-2.
18. Hai mươi giờ đầu tiên : cách học nhanh bất cứ thứ gì / Josh Kaufman ;
Thu Huyền dịch . - Hà Nội : Lao động, 2016. - 255 tr. : minh họa ; 24 cm.
Tóm tắt: Trình bày những nguyên tắc giúp bạn học nhanh tất cả mọi kĩ năng mà
bạn muốn từ 20 giờ đầu tiên. Giải thích cách áp dụng những nguyên tắc này

trong thực tế với các kĩ năng: phát triển bài tập yoga cá nhân, viết chương trình
máy tính dựa trên web, học cách gõ 10 ngón, khám phá trò chơi và lướt ván.
Từ khóa: Học tập; Kĩ năng; Bí quyết thành công.
Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001566-8.
19. Hai mươi mốt bí mật của những nhà diễn thuyết tài ba nhất lịch sử / James
C. Humes ; Tuấn Nguyễn dịch . - Hà Nội : Lao động, 2018. - 338 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt: Chia sẻ 21 bí mật về nghệ thuật thuyết trình của các nhà diễn thuyết tài
ba như Demosthenes, Reagan, Winston Churchill,... Giới thiệu những công cụ
và cách thức mà các nhà lãnh đạo đã phát triển, rèn luyện để thành công.
Từ khóa: Nghệ thuật diễn thuyết; Hùng biện; Bí quyết thành công.
Địa chỉ tài liệu: (3): DSVVH 001022-4.
20. Hiểu luật nhân quả, tránh họa, tạo phúc - an nhiên, viên mãn sống đời /
Trương Hạnh Phúc sưu tầm, tuyển chọn . - Hà Nội : Hồng Đức, 2018. - 399
tr. ; 28 cm.
Tóm tắt: Giới thiệu về luật nhân quả, những câu chuyện về luật nhân quả và lời
Phật dạy về luật nhân quả báo ứng giúp chúng ta chiêm nghiệm, từ đó chọn cho
mình lối sống lành mạnh, nhân ái để cuộc sống an nhiên, viên mãn.
Từ khóa: Cuộc đời; Đạo Phật; Nhân quả.
Địa chỉ tài liệu: (5): DSVTKM 001552-6.
21. Hiệu ứng lan truyền : để thông tin đi vạn dặm trong vòng vài giây /
Jonah Berger ; Lê Ngọc Sơn dịch ; Hiệu đính: Phạm Tuấn Dương, Phạm
Thu Hà . - Hà Nội : Công thương, 2018. - 311 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt: Nghiên cứu căn nguyên và tính hiệu quả của sự lan truyền thông tin,
mức độ ảnh hưởng của chúng trong xã hội cũng như phương thức áp dụng để đạt
tới sức lan truyền tối đa đối với một thông tin.
Từ khóa: Kinh tế; Thông tin; Marketing.
Địa chỉ tài liệu: (3): DSVKT 003412-4.
22. Hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai ở Việt Nam hiện nay : sách
chuyên khảo / Phạm Thị Hương Lan . - Hà Nội : Lao động, 2018. - 367 tr. ; 28 cm.

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về hòa giải trong giải quyết tranh chấp
đất đai ở Việt Nam hiện nay. Phân tích thực trạng pháp luật về hòa giải trong
giải quyết tranh chấp đất đai ở Việt Nam, từ đó đưa ra phương hướng, giải pháp
nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. Giới thiệu các văn bản pháp luật và án
lệ liên quan đến hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai.
Từ khóa: Việt Nam; Luật Đất đai; Tranh chấp đất đai; Hòa giải; Giải quyết tranh chấp.
Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLDD 007264-8 ; (5): MSVLDD 016925-9.
23. Hoàng hôn màu đỏ / Hoàng Khánh Duy . - Hà Nội : Văn học, 2018. - 199
tr. : minh họa ; 21 cm.
Từ khóa: Việt Nam; Truyện ngắn; Văn học hiện đại.
Địa chỉ tài liệu: (3): DSVVH 001025-7.
24. Học cách mỉm cười = Take a smile : để trở thành người phụ nữ hạnh phúc /
Nguyễn Hoàng Ánh . - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2018. - 199 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt: Phân tích tỉ mỉ, sắc sảo xen lẫn hài hước mọi khía cạnh của cuộc sống người
phụ nữ từ tuổi mới biết yêu, chập chững vào đời tới thời kì hôn nhân, gia đình, con cái,
ngoại tình, li hôn, định kiến xã hội và các mối quan hệ trong công việc.
Từ khóa: Phụ nữ; Tâm lí; Cuộc sống.
Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001629-31.
25. Khám phá thiên tài trong bạn : phương pháp tư duy theo cách của 10
thiên tài sáng tạo nhất trong lịch sử / Michael J. Gelb ; Dịch: Đỗ Kiện Ảnh,
Nguyễn Duy Dực . - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2017. - 379 tr. : minh họa ; 21 cm.
Tóm tắt: Trình bày phương pháp tư duy của 10 thiên tài sáng tạo nhất trong lịch
sử, giúp bạn tìm lại chính mình, tạo nên sự khác biệt và khơi dậy được đam mê
để thành công trong cuộc sống.
Từ khóa: Tư duy; Tâm lí học; Phương pháp tư duy.
Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001611-3.
26. Lời hứa về một cây bút chì : hành trình từ 25 đô-la đến 250 trường học
dành cho trẻ em trên toàn cầu và câu chuyện phi thường của một CEO nuôi
chí thay đổi thế giới bằng giáo dục / Adam Braun ; Hải Đăng dịch . - Hà
Nội: Thế giới, 2018. - 363 tr. ; 21 cm.

Tóm tắt: Qua câu chuyện đầy cảm hứng của Adam Braun về việc thành lập tổ
chức từ thiện (Pencil of Promise) chỉ với 25 đô la sẽ giúp bạn tìm thấy niềm đam
mê, biết phát huy tiềm năng của bản thân để có cuộc sống vui vẻ và ý nghĩa.
Từ khóa: Giáo dục; Hoạt động xã hội; Tổ chức phi lợi nhuận; Bí quyết thành công.
Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001626-8.
27. Luận về các phái của người Trung Hoa và Đàng Ngoài : nghiên cứu về
tôn giáo ở Trung Hoa và Bắc Việt Nam thế kỷ 18 / Adriano di St. Thecla ;
Nguyễn Thanh Xuân dịch ; Võ Minh Tuấn hiệu đính . - Hà Nội : Thế giới,
2017. - 495 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt: Nghiên cứu tình trạng tôn giáo ở Đàng Ngoài (Việt Nam) và một phần
của Trung Quốc thế kỉ 18 về các vấn đề: phái nho sĩ, thần linh và việc thờ cúng
thần linh, phái thuật sĩ, các thầy bói và thầy xem quẻ, phái của những người thờ
Phật, tôn giáo Ki-tô.
Từ khóa: Việt Nam; Trung Quốc; Tôn giáo; Miền Bắc; Thế kỉ 18.
Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001605-7.
28. Mỗi ngày tiết kiệm một giờ / Michael Heppell ; Tiểu Vân dịch . - TP. Hồ
Chí Minh : Trẻ, 2018. - 187 tr. : minh họa ; 20 cm.
Tóm tắt: Giới thiệu những ý tưởng và công cụ để quản lí thời gian hiệu quả và
tiết kiệm, giúp bạn có thêm thời gian cho gia đình, sở thích, công việc và cải
thiện chất lượng cuộc sống của bản thân.
Từ khóa: Bí quyết thành công; Quản lí thời gian.
Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001543-5.
29. Một nghìn nhân vật lịch sử văn hóa Thăng Long - Hà Nội / Hà Duy
Biển; Nguyễn Thừa Hỷ hiệu đính . - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông,
2010. - 463 tr. : minh hoạ ; 24 cm.
Tóm tắt: Giới thiệu 1000 nhân vật lịch sử - văn hóa có nhiều đóng góp cho tiến
trình phát triển của Thăng Long – Hà Nội. Tên các nhân vật được sắp xếp theo
vần chữ cái ABC và được đánh số thứ tự từ 01 đến 1000.
Từ khóa: Lịch sử; Văn hoá; Hà Nội; Nhân vật.
Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLS 000827-31.

30. Một trăm linh một tư vấn pháp luật thường thức về đất đai / Nguyễn
Văn Khôi . - Hà Nội : Thanh niên, 2018. - 214 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt: Tập hợp 101 câu hỏi và giải đáp tình huống pháp luật về đất đai liên
quan đến các vấn đề: cấp sổ đỏ, giao dịch chuyển nhượng đất, thu hồi đất, bồi
thường khi thu hồi đất, thừa kế đất đai, tranh chấp đất đai,….
Từ khóa: Đất đai; Luật Đất đai; Tư vấn pháp luật; Việt Nam.
Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLDD 007269-78 ; (10): MSVLDD 016815-24.
31. Một trăm ý tưởng nhóm tuyệt hay / Peter Shaw ; Vũ Minh Tú dịch . TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2017. - 345 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt: Đưa ra ý tưởng cùng những đề xuất giúp bạn đo lường khả năng cao
nhất mà bạn có thể đạt được ở cả hai vai trò lãnh đạo cũng như thành viên trong
một nhóm như: quan sát những nhóm làm việc hiệu quả, nhận nhiệm vụ lãnh
đạo một nhóm hiện đã có sẵn, phát huy năng lực cao nhất của các thành viên
trong nhóm.
Từ khóa: Làm việc nhóm; Quản lí; Lãnh đạo.
Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001496-8.
32. Mười bước đổi màu bằng tốt nghiệp : phương pháp đạt thành tích xuất
sắc ở bậc phổ thông, đại học, trở thành chuyên gia thi cử và lập kế hoạch
học tập / Gordon W. Green ; Trần Vũ Thạch dịch . - Hà Nội : Lao động - Xã
hội, 2018. - 219 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt: Hướng dẫn một số phương pháp, kĩ năng và qui trình giúp học sinh,
sinh viên làm chủ việc học tập của bản thân để đạt được kết quả cao nhất.
Từ khóa: Phương pháp học tập; Bí quyết thành công.
Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001617-9.
33. Nghệ thuật đàm phán đỉnh cao : sự khác biệt giữa người chiến thắng và
kẻ thua cuộc trên bàn đàm phán / Kerry Patterson ... [et al.] ; Minh Hiếu
dịch . - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2018. - 364 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt: Phân tích những diễn biến tâm lí ẩn sau mỗi biểu hiện của chúng ta
trong các cuộc thảo luận quan trọng, từ đó đưa ra giải pháp giúp định hướng suy

nghĩ và hành động, cách thức kết nối những người khác cùng tham gia và lắng
nghe họ để thành công trong các cuộc đàm phán mang tính quyết định.
Từ khóa: Đàm phán; Kĩ năng; Bí quyết thành công.
Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001614-6.
34. Nghệ thuật kết nối đỉnh cao trong giao tiếp / John C. Maxwell ; Thảo
Nguyên dịch . - Hà Nội : Lao động, 2018. - 347 tr. : minh họa ; 21 cm.
Tóm tắt: Tổng kết 5 nguyên tắc nền tảng khi kết nối với mọi người; đưa ra 5 ứng
dụng hành động để giúp bạn kết nối thành công với một người, nhóm người
khán giả hay bất kì ai bạn muốn.
Từ khóa: Giao tiếp; Bí quyết thành công.
Địa chỉ tài liệu: (3): DSVVG 000678-80.
35. Người tối giản : hành trình trở về số 0 / Phạm Quỳnh Giang . - Hà Nội :
Hồng Đức, 2018. - 200 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt: Qua những câu chuyện, tác giả muốn truyền cảm hứng cho bạn trong
việc vận dụng phong cách sống tối giản và tư duy tối giản để giải phóng bản
thân khỏi những bộn bề của cuộc sống.
Từ khóa: Lối sống; Cuộc sống; Tư duy.
Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001632-4.
36. Nhà Trắng: Những chuyện chưa kể / Kate Andersen Brower ; Nguyễn Thị
Kim Anh dịch . - TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2018. - 317 tr. : minh họa ; 23 cm.
Tóm tắt: Kể lại những câu chuyện đời thường thú vị, cuộc sống công tư đan xen
thực sự diễn ra trong Nhà Trắng của 10 đời Tổng thống trong 50 năm.
Từ khóa: Nhà Trắng; Mỹ; Lịch sử; Tổng thống.
Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLS 000824-6.
37. Nhấn nút tái tạo : hành trình tìm lại linh hồn cho Microsoft và định
hình tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người / Satya Nadella ; Nguyễn Bá
Quỳnh dịch . - TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2018. - xi, 263 tr. : minh họa ; 23 cm.
Tóm tắt: Ghi chép sự thay đổi xảy ra bên trong Microsoft và làn sóng công nghệ
đột phá gồm trí tuệ nhân tạo, thực tại kết hợp và vi tính lượng tử nhằm giúp con

người và các tổ chức, xã hội phải thay đổi trong việc tìm kiếm năng lượng mới,
ý tưởng mới và tiếp tục làm mới mình để trở nên giá trị hơn.
Từ khóa: Đổi mới công nghệ; Công nghiệp phần mềm; Mỹ; Tập đoàn Microsoft.
Địa chỉ tài liệu: (3): DSVKT 003397-9.
38. Nhập môn triết học Đông phương / Nguyễn Duy Cần . - TP. Hồ Chí
Minh: Trẻ, 2018. - 188 tr. ; 19 cm.
Tóm tắt: Nghiên cứu lịch sử, nội dung, quan điểm và tư tưởng của triết học
phương Đông dựa trên những tôn giáo lớn như Ấn Độ giáo, Phật giáo, Lão giáo,
Nho giáo, Đạo giáo.
Từ khóa: Lịch sử triết học; Triết học phương Đông.
Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001546-8.
39. Những người khổng lồ trong giới kinh doanh : 7 nhà cải cách doanh
nghiệp & đế chế của họ / Richard S. Tedlow ; Dịch: Vũ Trọng Đại, Đặng
Việt Vinh . - Hà Nội : Lao động, 2017. - 515 tr. : minh họa ; 24 cm.
Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của 7 doanh nhân tiêu biểu của nước
Mỹ, gồm: Andrew Carnegie, George Eastman, Henry Ford, Thomas J. Watson
Sr., Charles Revson, Sam Walton và Robert Noyce.
Từ khóa: Kinh doanh; Doanh nghiệp; Doanh nhân; Mỹ.
Địa chỉ tài liệu: (3): DSVKT 003415-7.
40. Những yếu tố nhà tuyển dụng quan tâm : bạn cần biết để ứng tuyển
thành công / Vũ Thị Thu Hiền . - Hà Nội : Thế giới, 2018. - 345 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt: Chỉ ra những yếu tố cần thiết để có thể gây ấn tượng với nhà tuyển
dụng và ứng tuyển thành công, gồm: khả năng thực hiện và hoàn thành công
việc đang ứng tuyển, định hướng mục tiêu nghề nghiệp, thái độ và động lực ứng
tuyển, tự tin và trách nhiệm trong công việc, kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng
giao tiếp, kĩ năng lãnh đạo,….
Từ khóa: Tuyển dụng; Bí quyết thành công.
Địa chỉ tài liệu: (3): DSVKT 003418-20.
41. Pháp lý M&A căn bản / Trương Hữu Ngữ . - Hà Nội : Công thương,
2018. - 268 tr. : minh họa ; 24 cm.

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức pháp lí về giao dịch mua bán doanh nghiệp,
gồm: thoả thuận trước khi giao kết hợp đồng chính thức, cơ cấu giao dịch, soát
xét pháp lí, sơ lược về hợp đồng mua bán cổ phần, chi tiết về điều khoản phân
bổ rủi ro, hoàn tất và sau hoàn tất, thoả thuận cổ đông và điều lệ cùng một số
vấn đề khác.
Từ khóa: Doanh nghiệp; Việt Nam; Luật Kinh tế; Mua bán doanh nghiệp; Sáp
nhập doanh nghiệp.
Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLKT 007289-93 ; (5): MSVLKT 016930-4.
42. Pháp môn hạnh phúc : gia đình / Tinh Vân ; Nguyễn Phố dịch . - Hà
Nội: Lao động, 2018. - 226 tr. ; 19 cm.
Tóm tắt: Trình bày quan điểm của đại sư Tinh Vân dựa trên những triết lí của
Phật giáo về gia đình, tình yêu, các mối quan hệ trong gia đình và cách dạy dỗ
con cái khi trưởng thành để tìm kiếm hạnh phúc trong đời sống hàng ngày.
Từ khóa: Gia đình; Cuộc sống; Đạo Phật; Triết lí.
Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001572-4.
43. Pháp môn hạnh phúc : sự nghiệp / Tinh Vân ; Nguyễn Phố dịch . - Hà
Nội : Lao động, 2018. - 225 tr. ; 19 cm.
Tóm tắt: Trình bày quan điểm của đại sư Tinh Vân dựa trên những triết lí của
Phật giáo về sự nghiệp trong cuộc đời mỗi người và bài học về sự cống hiến để
có được hạnh phúc và thành công.
Từ khóa: Sự nghiệp; Cuộc sống; Đạo Phật; Triết lí.
Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001575-7.
44. Pháp môn hạnh phúc : tinh thần / Tinh Vân ; Nguyễn Phố dịch . - Hà
Nội : Lao động, 2018. - 265 tr. ; 19 cm.
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện, bài phân tích, giảng giải đạo lí Phật giáo
của đại sư Tinh Vân về đời sống tinh thần của con người, giáo dục con người
những triết lí nhân sinh nhằm tẩy trừ phiền não, từ bỏ tham, sân, si, tu tập hành
thiện, tìm thấy niềm vui an lạc và hạnh phúc cho chính bản thân mình.
Từ khóa: Cuộc sống; Đạo Phật; Tinh thần; Triết lí.
Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001569-71.

45. Phi lý một cách hợp lý / Dan Ariely ; William Haefeli minh họa ; Lê
Nguyễn dịch . - Hà Nội : Thế giới, 2018. - 271 tr. : minh họa ; 21 cm.
Tóm tắt: Bàn về sự phi lí trí của con người thông qua việc giải đáp những câu hỏi
xoay quanh cơ chế tâm lí của chúng ta trong những hoàn cảnh đời thường nhất.
Từ khóa: Cuộc sống; Tâm lí cá nhân.
Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001599-601.
46. Phương pháp định tội danh với 538 tội danh trong Bộ luật Hỉnh sự năm
2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017 / Biên soạn: Đoàn Tấn Minh, Nguyễn
Ngọc Diệp . - Hà Nội : Lao động, 2018. - 575 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt: Trình bày những phương pháp định tội danh trong tố tụng hình sự.
Hướng dẫn định tội danh với 538 tội danh trong Bộ luật Hình sự năm 2015,
được sửa đổi bổ sung năm 2017.
Từ khóa: Việt Nam; Luật Hình sự; Định tội danh; Bộ luật Hình sự 2015.
Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHS 002320-9 ; (10): MSVLHS 011854-63.
47. Quản lý thời gian for dummies / Dirk Zeller ; Mai Trang dịch . - Hà Nội:
Lao động, 2018. - 503 tr. : minh họa ; 24 cm.
Tóm tắt: Chia sẻ phương pháp quản lí thời gian hiệu quả, cách thức tổ chức các
thói quen, kỉ luật, sắp xếp các mục tiêu, giá trị, phong cách quản lí để tạo nên
những thành công trong công việc và cuộc sống.
Từ khóa: Thời gian; Bí quyết thành công; Quản lí thời gian.
Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001590-2.
48. Quyền tác giả - Đường hội nhập không trải hoa hồng: bình luận luật học
và áp dụng vào thực tiễn/ Nguyễn Vân Nam . - TP. Ho Chí Minh : Trẻ, 2017.
- 657 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt: Bình luận những nội dung cơ bản về quyền sở hữu trí tuệ; Luật Quyền
tác giả và những khía cạnh pháp lý cụ thể của quyền tác giả; quyền tác giả trong
hệ thống Luật Thương mại quốc tế và Luật Quyền tác giả Việt Nam.
Từ khóa: Luật Dân sự; Việt Nam; Quyền tác giả; Bình luận.
Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLDS 002596-600 ; (10): MSVLDS 011038-47.

49. Real focus : kiểm soát và bắt đầu cuộc sống bạn mong muốn /
Psychologies Magazine ; Hồng Nhung dịch . - Hà Nội : Công thương, 2018. 246 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt: Đưa ra bí quyết sử dụng thời gian hợp lý; khuyến khích bạn tạo ra
không gian và thời gian riêng để tập trung vào những vấn đề quan trọng, từ đó
xây dựng được cuộc sống mà bạn thực sự mong muốn.
Từ khóa: Cuộc sống; Bí quyết thành công; Quản lí thời gian.
Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001581-3.
50. Richard Brason: Đường ra biển lớn / Dịch: Nghiêm Huyền, Chu Hồng
Thắng, nhóm Micronet . - Hà Nội : Thế giới, 2017. - 559 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt: Tự truyện về con người, cuộc sống cũng như chặng đường vươn lên trở
thành ông chủ đế chế Virgin đầy quyền lực của Richard Brason - một trong
những doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ XX của Anh.
Từ khóa: Kinh doanh; Doanh nhân; Tự truyện; Bí quyết thành công.
Địa chỉ tài liệu: DSVKT 003327 – 29.
51. Sáng tư duy, tạo ý tưởng / Bernhard Schroeder ; Khánh Trang dịch . Hà Nội : Công thương, 2018. - 306 tr. : minh họa ; 21 cm.
Tóm tắt: Chỉ ra những hiểu lầm về đổi mới và sáng tạo. Giới thiệu cấu trúc
chung của sự sáng tạo gồm: tư duy, môi trường, không gian làm việc, qui tắc và
thói quen động não,… giúp bạn nắm được cách tổ chức và quản lí hiệu quả để
đạt được thành công trong kinh doanh.
Từ khóa: Kinh doanh; Sáng tạo; Bí quyết thành công; Tư duy.
Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001557-9.
52. Sống đơn giản cho mình thanh thản / Shunmyo Masuno ; Như Nữ dịch
. - Hà Nội : Lao động, 2018. - 197 tr. ; 21cm.
Tóm tắt: Chia sẻ những lời khuyên hướng tới lối sống đơn giản, không để tâm
vào những thứ bên ngoài, nhìn thấu được điều gì là quan trọng nhất đối với bản
thân trong cuộc sống, cả về khía cạnh vật chất lẫn tinh thần.
Từ khóa: Cuộc sống; Tâm lí học; Bí quyết thành công.
Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001584-6.

53. Sức mạnh của thói quen : cuốn sách hay nhất về thay đổi hành vi con
người và tổ chức / Charles Duhigg ; Lê Thảo Ly dịch . - Hà Nội : Lao động Xã hội, 2018. - 436 tr. : minh họa ; 21 cm.
Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên thiết thực giúp bạn phân biệt được thói quen
xấu và thói quen tốt, đồng thời biết cách vận dụng các thói quen tốt để thành
công trong cuộc sống.
Từ khóa: Tâm lí học; Bí quyết thành công; Thói quen.
Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001608-10.
54. Tạo dựng sự khác biệt / John C. Maxwell ; Vân Anh dịch . - Hà Nội :
Lao động, 2018. - 191 tr. : minh họa ; 21 cm.
Tóm tắt: Qua những câu chuyện, tác giả khẳng định "thái độ" sẽ làm nên sự
khác biệt giúp bạn thành công trong cuộc sống; hướng dẫn cách thức vượt qua 5
trở ngại chính về thái độ mà mọi người gặp phải, đó là: sự nản lòng, sự thay đổi,
rắc rối, nỗi lo sợ và sự thất bại.
Từ khóa: Cuộc sống; Thái độ; Bí quyết thành công.
Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001623-5.
55. Tất cả chúng ta đều hành xử cảm tính : sự hình thành kinh tế học hành
vi / Richard H. Thaler ; Vũ Tiến Phúc dịch ; Vũ Thanh Tùng hiệu đính . TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2017. - 519 tr. : minh họa ; 23 cm.
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện thực tế hài hước về quá trình nghiên cứu và
hình thành kinh tế học hành vi, từ đó giúp chúng ta đưa ra quyết định đúng đắn
trong cuộc sống cũng như các quyết sách trong xã hội.
Từ khóa: Kinh tế học.
Địa chỉ tài liệu: (3): DSVKT 003391-3.
56. Thế giới Alibaba của Jack Ma : cách một công ty Trung Quốc xuất
chúng làm thay đổi bộ mặt thương mại toàn cầu / Porter Erisman ; Đỗ Trí
Vương dịch . - TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2017. - 322 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt: Thuật lại cuộc đời và sự nghiệp thăng trầm của Jack Ma; hoàn cảnh ra
đời của Công ti Alibaba từ khi còn là ý tưởng chưa được định hình đến những

thành công và thất bại trên con đường đưa Alibaba trở thành một trong những
tập đoàn thương mại điện tử hàng đầu thế giới.
Từ khóa: Tập đoàn kinh tế; Thương mại điện tử; Trung Quốc.
Địa chỉ tài liệu: (3): DSVKT 003400-2.
57. Thủ tục thụ lý, hòa giải và xét xử vụ án dân sự với các văn bản hướng
dẫn mới nhất / Biên soạn: Vũ Mạnh Thông, Nguyễn Thị Chi . - Hà Nội : Thế
giới, 2019. - 391 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt: Phân tích, giải thích từng điều luật cụ thể của Bộ luật Tố tụng dân sự
năm 2015 về thủ tục thụ lí, hòa giải và xét xử vụ án dân sự liên quan đến những
nội dung: các qui định chung; cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố
tụng, người tham gia tố tụng, thành phần giải quyết vụ việc dân sự; thời hạn tố
tụng, thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm; qui định về phiên tòa sơ
thẩm; thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc thẩm và thủ tục giải quyết vụ
việc dân sự có yếu tố nước ngoài. Giới thiệu các văn bản pháp luật có liên quan.
Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự; Xét xử; Vụ án dân sự; Hòa giải; Thụ lí; Bộ luật
Tố tụng dân sự 2015.
Địa chỉ tài liệu: (5): DSVTDS 003084-8 ; (5): MSVTDS 009774-8.
58. Thuật hùng biện : làm thế nào để tự tin diễn thuyết trong mọi tình huống /
Brian Tracy ; Jessy dịch . - Hà Nội : Thế giới, 2018. - 279 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt: Trình bày những kĩ năng giúp bạn tự tin diễn thuyết trong mọi tình
huống, gồm: chuẩn bị và lên kế hoạch, nghệ thuật nói và hùng biện, cách khởi
đầu ấn tượng với người nghe, kĩ năng sử dụng sức mạnh của giọng nói,….
Từ khóa: Nghệ thuật diễn thuyết; Hùng biện.
Địa chỉ tài liệu: (3): DSVVH 001028-30.
59. Tiến trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2016) / Ngô Đăng Tri . Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2016. - 485 tr. : minh họa ; 24 cm.
Tóm tắt: Giới thiệu một cách hệ thống tiến trình lịch sử đấu tranh cách mạng và
vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 7 thời kì: Đảng Cộng sản
Việt Nam ra đời; đấu tranh giành chính quyền; xây dựng chế độ dân chủ nhân
dân và kháng chiến chống thực dân Pháp; xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc

và kháng chiến chống Mỹ cứu nước; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kì
đầu cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội; công cuộc đổi mới đưa đất nước ra khỏi
khủng hoảng kinh tế và đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất
nước và hội nhập quốc tế.
Từ khóa: Việt Nam; Lịch sử; Đảng Cộng sản Việt Nam.
Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKD 001900-4.
60. Tìm hiểu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại và thủ tục
truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân / Nguyễn Thị Chi hệ thống
. - Hà Nội : Thế giới, 2019. - 391 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề chung về trách nhiệm hình sự của pháp nhân
thương mại và thủ tục tố tụng truy cứu trách nhiệm hình sự pháp nhân thương
mại. Giới thiệu toàn văn các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự năm
2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Từ khóa: Luật Hình sự; Trách nhiệm hình sự; Bộ luật Hình sự 2015; Pháp nhân
thương mại.
Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLHS 002315-9 ; (5): MSVLHS 011864-8.
61. Tình cờ gặp hạnh phúc / Daniel Gilbert ; Quế Chi dịch . - Hà Nội : Lao
động, 2017. - 381 tr. : minh họa ; 24 cm.
Tóm tắt: Dẫn giải về cảm nhận hạnh phúc của con người dưới góc nhìn của khoa
học về mọi thứ diễn ra trong cuộc sống hàng ngày, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về
hạnh phúc cá nhân cũng như việc coi trọng sự cảm nhận, đánh giá của người
khác về hạnh phúc của họ.
Từ khóa: Cuộc sống; Hạnh phúc; Tâm lí học ứng dụng.
Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001563-5.
62. Tôi đã đi du học bằng học bổng như thế nào? / Chu Đình Tới . - Hà Nội:
Thế giới, 2018. - 211 tr. : minh họa ; 21 cm.
Tóm tắt: Chia sẻ những kinh nghiệm của tác giả trên hành trình tìm kiếm học
bổng du học cũng như quá trình thay đổi bản thân, thích nghi được với mọi hoàn
cảnh, môi trường, văn hoá khác nhau; từ đó tạo động lực cho các bạn trẻ vượt
qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống để biến ước mơ thành sự thật.

Từ khóa: Kinh nghiệm; Du học.
Địa chỉ tài liệu: (3): DSVVG 000675-7.
63. Trí thông minh cảm xúc for dummies / Steven J. Stein ; Thảo Hạnh dịch
. - Hà Nội : Lao động, 2018. - 419 tr. : minh họa ; 24 cm.
Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản về trí thông minh cảm xúc, gồm:
khái niệm, bản chất, phương pháp để phát triển trí thông minh cảm xúc và cách
thức sử dụng trí thông minh cảm xúc giúp bạn thành công trong cuộc sống.
Từ khóa: Cảm xúc; Bí quyết thành công; Trí thông minh cảm xúc.
Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001587-9.
64. Tư duy logic : để nghĩ thông minh hơn / D. Q. McInerny ; Nguyễn Thụy
Khánh Chương dịch . - Hà Nội : Thế giới, 2018. - 191 tr. : minh họa ; 20 cm.
Tóm tắt: Trình bày những kiến thức logic cơ bản như khái niệm, mệnh đề, lập
luận, ngụy biện,... được phân tích, bình luận từ trải nghiệm và hiểu biết của tác
giả, từ đó giúp bạn có nền tảng thiết yếu để hiểu và vận dụng các qui tắc tư duy
logic trong cuộc sống hàng ngày.
Từ khóa: Tư duy; Logic học.
Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001602-4.
65. Ước mơ của bạn nhất định thành hiện thực / Inamori Kazuo ; Phạm
Hữu Lợi dịch . - TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2018. - 215 tr. : minh họa ; 20 cm.
Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp, đặc biệt là những kinh nghiệm, ý
tưởng và tinh thần nỗ lực vươn lên của chính tác giả để trở thành một trong
những doanh nhân nổi tiếng nhất Nhật Bản.
Từ khóa: Nhật Bản; Doanh nhân; Bí quyết thành công.
Địa chỉ tài liệu: (3): DSVKT 003403-5.
66. Xoay trục : tương lai nghệ thuật lãnh đạo của Mỹ ở Châu Á / Kurt M.
Campbell ; Dịch, hiệu đính: Nguyễn Hồng Quang ... [et al.] . - TP. Hồ Chí
Minh : Trẻ, 2017. - 491tr. : minh họa ; 23 cm.
Tóm tắt: Chỉ ra nguồn gốc của chiến lược xoay trục; phân tích về giá trị địa chiến lược, kinh tế của khu vực châu Á - Thái Bình Dương và đưa ra những kiến
nghị táo bạo nhằm thực hiện chiến lược xoay trục của Mỹ sang châu Á.

Từ khóa: Mỹ; Quan hệ ngoại giao; Châu Á; Chính sách đối ngoại.
Địa chỉ tài liệu: (3): DSVCT 002051-3.

