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1
Làn sóng thứ ba: Tầm nhìn của một doanh 
nhân về tương lai 

Steve Case Trẻ 2018

Steve Case – đồng sáng lập của AOL – trình bày một “lộ 
trình thuyết phục dành cho tương lai… giúp chúng ta có thể 
hiểu được những thay đổi về công nghệ đang định hình nền 
kinh tế của chúng ta và thế giới của chúng ta như thế nào”.

2
Marketing để cạnh tranh: Từ Châu Á vươn ra 
thế giới trong kỷ nguyên tiêu dùng số 

Philip Kotler, 
Hermawan 

Kartajaya, Hooi 
Den Huan

Trẻ 2018

Mối quan hệ trong hoạt động marketing không chỉ mang tính 
hàng dọc một chiều nữa mà đã trở nên ngang hàng hơn giữa 
các bên. Nêu một số ví dụ thực tế về doanh nghiệp tại những 
quốc gia châu Á, làm sáng tỏ cách thức các công ty tầm cỡ 
châu Á lẫn toàn cầu, cạnh tranh ra sao.

3 Lãnh đạo bằng câu hỏi 
 Michael J 
Marquardt

 Thế giới 2018

Tầm quan trọng và sức mạnh của việc lãnh đạo bằng câu hỏi 
là chủ đề của quyển sách này. Biết được thời điểm, địa điểm, 
lý do và cách thức đặt câu hỏi có thể giúp nhà lãnh đạo tăng 
cường mối quan hệ với nhân viên, xây dựng đội ngũ mạnh 
mẽ, tạo ra văn hóa học hỏi hăng say, hỗ trợ thay đổi chiến 
lược, xây dựng mối quan hệ gắn bó với khách hàng và các 
bên liên quan.

4 Nhà lãnh đạo dám cho đi 
Bob Burg, 

JohnDavd Mann
Trẻ 2016

Trong mười hai năm ở Marden Group, Ben đã thăng tiến từ 
bộ phận sale, sang quản trị sale, rồi sang quản lý bộ phận 
sale. Giờ, vào tuổi ba mươi bốn non trẻ, anh đã được bổ 
nhiệm vào một vị trí – tuy còn thời gian thử thách - ở phòng 
Sáp nhập & Thâu tóm đầy cạnh tranh của công ty. Nhiệm vụ 
của Ben là dẫn dắt một thương vụ - “một thương vụ nuột 
nà”  với công ty mới thâu tóm này, giúp họ trở thành một 
phần thành công, sinh lời cho Marden Group. 

DANH MỤC SÁCH MỚI
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5 Người dám cho đi bán được nhiều hơn 
Bob Burg, 

JohnDavid Mann
Trẻ 2018

Các tác giả đã làm rúng động giới kinh doanh, cho thấy con 
đường viên mãn nhất, hiệu quả nhất để thành công chính là 
cho đi. Câu chuyện sâu sắc mà giản dị ấy đã truyền cảm 
hứng cho hàng trăm ngàn người đọc khắp thế giới…

6 Tự tin bán hàng thành công 
Barry Watson ; 
Nguyễn Ngọc 
Minh Ân dịch 

Hồng Đức 2018

Bán hàng thực chất là tìm ra nhu cầu của khách hàng để đáp 
ứng. Bạn không phải sợ hãi khi giới thiệu, đàm phán và giao 
dịch với khách hàng, bởi ai cũng sẽ lắng nghe những người 
muốn giúp đỡ họ. Khi bạn hào hứng bán, khách hàng sẽ hào 
hứng mua. Do đó, điều quan trọng nhất để thành công trong 
nghề bán hàng chính là trở nên tự tin

7 Bán hàng bằng trí tuệ xúc cảm Jeb Blount Trẻ 2018

Đọc cuốn sách này, bạn sẽ có được chìa khóa để mở tung 
các bí mật nhằm kéo khách mua hàng cảm tính ra khỏi vùng 
thoải mái của họ và không cho họ lựa chọn nào khác ngoài 
việc đồng ý.

8 Tiền bạc, trí tuệ & công việc 
Michael 

R.Bloomberg ; 
Nguyễn Bình 

Hồng Đức 2018

Một cuốn tự truyện về quá trình làm sao vượt qua đống đổ 
nát trở thành một người đứng đầu một đế chế truyền thông 
đầy quyền lực. Qua những trang sách người đọc sẽ có được 
những trải nghiệm của ông và bí quyết để bản thân làm sao 
vượt qua khó khăn để đi lên.

9 Hitmakers - Kẻ dẫn dắt truyền thông 
 Derek 

Thompson 
;Dương Hậu dịch 

Hồng Đức 2018

Một cuốn sách dành cho những ai mới chập chững khi bắt 
tay vào làm truyền thông mạng xã hội. Chúng đều được sử 
dụng rất nhiều công cụ truyền thông hỗ trợ và bên cạnh đó 
là những “mánh khóe” để thao túng truyền thông.

10 Cảm nhận và ứng phó 
Jeff Gothelf, Josh 

Seiden 
Trẻ 2018

Jeff Gothelf  và Josh Seiden, hai chuyên gia công nghệ hàng 
đầu và là người sáng lập phong trào Lean UX toàn cầu, đã 
minh họa sống động cách vận hành của các công ty - và việc 
không ngừng đổi mới từ bên trong.
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11
Kiến tạo doanh nghiệp ưu việt - Bộ công cụ, 
kỹ năng và tư duy chiến lược giúp đổi mới 
doanh nghiệp của bạn 

Patrick van der 
Pijl, Justin 

Lokitz, Lisa Kay 
Solomon ; Đoàn 
Đức Thuận, 

Doãn Thị Trang 
dịch 

Công thương 2018

Giới thiệu quy trình thiết kế vòng đối lập, một cách tiếp cận 
thực tiễn đối với việc tạo ra và phát triển giá trị thông qua 
việc sử dụng những thực tiễn chung và tổng hợp mà bất cứ 
ai cũng có thể học hỏi và ngay lập tức áp dụng vào tổ chức 
của mình.

12
Chiến lược gọi vốn cộng đồng: Cộng đồng 
vững mạnh, doanh nghiệp bền lâu

Jamey Stegmaier 
; Trần Minh 
Tuấn dịch 

Thế giới 2018

Những thông tin bổ ích cùng nhiều bài học thực tiễn xoay 
quanh chiến lược còn đang mới mẻ này. Từ đó, bạn có thể 
hiểu tường tận hơn về triết lý “xây dựng cộng đồng vững 
mạnh là nền tảng để vận hành doanh nghiệp bền lâu.”

13 Giàu có nhờ chi tiêu thông minh 
Gregory Karp ; 
Thành Khang, 

Diễm Quỳnh dịch

Nxb.Thanh 
Hóa 

2018
Hướng dẫn cụ thể về cách sử dụng đồng tiền trong đời sống 
và đưa ra những chiến lược “chi tiêu thông minh” để bạn có 
thể đạt được mục tiêu của mình.

14 Triết lý làm giàu của người Do Thái
Nhậm Học Minh 
; Thành Khang, 

Thanh Nhàn dịch 

Nxb.Thanh 
Hóa 

2018
Đưa người đọc vào cuộc phiêu lưu tìm hiểu nguyên do vì sao 
người Do Thái có thể làm giàu bền vững và gặt hái được 
những thành tựu đáng nể đến vậy. 

15
Rèn luyện ý chí chiến thắng cùng Shark 
Robert Herjavec

Robert Herjavec 
; MoonShine 

dịch 

Đại học Kinh 
tế Quốc dân

2018
Giúp bạn rèn luyện ý chí để vượt qua những khó khăn, thử 
thách trong cuộc sống

16 Bí quyết kinh doanh của Shark Mark Cuban 
Mark Cuban ; 

Thảo Trần dịch 
Đại học Kinh 
tế Quốc dân

2018

Đưa ra nhiều lời khuyên và chia sẻ kinh nghiệm quý báu 
giúp bạn khởi nghiệp thành công: Các nguyên tắc kinh 
doanh; biết quý trọng thời gian; có thái độ tích cực, luôn nỗ 
lực để vươn tới thành công; sẵn sàng kết nối với khách 
hàng…

17 Nhà lãnh đạo biết lắng nghe
Emilio Galli 
Zugaro ; Thế 

Anh dịch 
Hồng Đức 2018

Một nhà lãnh đạo thành công phải luôn biết lắng nghe, đặc 
biệt những ý kiến từ cấp dưới.
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18 Quản lý dự án thành công
Trevor L.Young ; 

Thành Khang, 
Diễm Quỳnh dịch 

Hồng Đức 2018

Cẩm nang thiết thực cho những ai mong muốn cải thiện mức 
độ thành công của các dự án. Giúp các nhà quản lý duy trì 
sự cân bằng giữa nhu cầu của khách hàng, dự án, đội ngũ và 
tổ chức.

19
Để trở thành nhà lãnh đạo quần chúng xuất 
sắc 

John C.Maxwell 
; Thu Trang, Hải 

Hà dịch
Tài chính 2018

Các nguyên tắc phù hợp với sự phát triển trên phương diện 
giao tiếp chủ động và tạo được ảnh hưởng với gia đình, bạn 
bè, đồng nghiệp và khách hàng, cuốn sách chắc chắn sẽ giúp 
bạn phát hiện ra những điểm tốt nhất ở người khác - và đó 
chính là tất cả những gì làm nên một sự lãnh đạo hiệu quả.

20
Hãy trở thành nhà lãnh đạo biết truyền động 
lực: Các nguyên tắc lãnh đạo vĩnh cửu để cổ 
vũ và khơi gợi nguồn cảm hứng làm việc

Leroy Eims; 
Nguyễn Thị 
Nhiên dịch 

Tài chính 2018

Xuyên suốt cuốn sách này, bạn sẽ trải qua các thử thách để 
phát triển, được động viên để lãnh đạo người khác một cách 
thống nhất, được truyền cảm hứng để giúp tập thể của bạn 
có được viễn tưởng lớn hơn hiện tại.

21 Ra quyết định & giải quyết vấn đề
John Adair ; 

Thành Khang, 
Diễm Quỳnh dịch 

Hồng Đức 2018

Bậc thầy về thuật lãnh đạo John Adair sẽ cung cấp cho 
chúng ta những kiến thức và kỹ năng cần thiết để tìm kiếm 
giải pháp, khai mở trí sáng tạo và tự tin đưa ra quyết định 
đúng đắn.

22 Suy nghĩ của người giàu 
Steve Siebold ; 
Thành Khang, 

Trương Yến dịch 
Hồng Đức 2018

Cuốn sách là thành quả của tác giả sau hơn 26 năm phỏng 
vấn những người giàu nhất thế giới. Bằng văn phong hóm 
hỉnh, ông nêu ra sự khác biệt trong lối tư duy của các đại tỷ 
phú và người bình thường, đồng thời giải đáp cho câu hỏi 
được nhiều người thắc mắc "Người giàu nghĩ như thế nào?"

23 Hiệu năng châm ngôn của nhà doanh nghiệp Nguyễn Hiến Lê Hồng Đức 2018
Giúp những bạn trẻ muốn kinh doanh những quy tắc của 
môn hiệu năng trong đời sống hàng ngày không khác gì 
trong doanh nghiệp.
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24 Ai "chống lưng" cho bạn
Evan Baehr, 

Evan Lomis ; Lê 
Thiện Trí 

Thế giới 2018

Ai "chống lưng" cho bạn sẽ trang bị cho bạn những kiến 
thức căn bản nhất về gọi vốn, cùng với đó là bí quyết của 15 
doanh nhân đã gọi vốn thành công, bao gồm những thuyết 
trình mà học đã sử dụng để thể hiện trước các nhà đầu tư.

25 Nâng cao kỹ năng thuyết trình 
Theo Theobald ; 
Thành Khang, 

Diễm Quỳnh dịch 
Hồng Đức 2018

Cung cấp cho bạn những lời khuyên thiết thực với sự hướng 
dẫn từng bước cụ thể, giúp bạn cải thiện sự tự tin, chuẩn bị 
tốt hơn và làm chủ được nghệ thuật thuyết trình.

26 Nghệ thuật quản lý con người 

Michael 
Armstrong ; 

Thành Khang, 
Diễm Quỳnh dịch 

Hồng Đức 2018

Sách chứa đựng những quan điểm có giá trị về các kỹ năng 
cần thiết để trở thành nhà quản lý hiệu quả. Từ cách quản lý 
các nhóm đến việc tuyển dụng sao cho thành công, tác giả sẽ 
giúp bạn khai phá hết tiềm năng của nhân viên bằng cách 
thúc đẩy, khen thưởng cũng như thông qua khả năng lãnh 
đạo

27
Tổ chức công việc theo khoa học - Những 
điều mọi doanh nghiệp cần thực hiện 

Nguyễn Hiến Lê Hồng Đức 2018
Được tác giả Nguyễn Hiến Lê viết từ mấy chục năm trước 
nhưng vẫn còn nguyên tính thực tiễn

28 Trở thành người lãnh đạo hiệu quả DALE CARNEGIE LAO ĐỘNG 2018
29 Trí tuệ kinh doanh của người Nhật LÝ CHÍ NÔNG THANH HÓA 2018
30 Khác biệt để bứt phá JASON FRIED THTPHCM 2018
31 Cải thiện môi trường KD, nâng cao năng lực....PHẠM THỊ HỒNG YẾNTT VÀ TT 2017
32 Trước khi tôi là CEO PETER VANHAM THẾ GIỚI 2018
33 Bí quyết quản người VĂN HUÂN HỒNG ĐỨC 2018
34 Jack Ma nghệ thuật xây dựng và lãnh đạo THÂN THẢO NÊ VĂN HỌC 2018
35 Bốn mươi gương thành công NGUYỄN HIẾN LÊ HỒNG ĐỨC 2018
36 Tay trắng làm nên NGUYỄN HIẾN LÊ HỒNG ĐỨC 2018
37 Bán hàng cho những gã khổng lồ JILL KONRATH THẾ GIỚI 2018
38 Platform ứng dụng MICHAEL HYATT CÔNG THƯƠNG 2018
39 Tôi đã kiếm 2.000.000 đô-la từ thị trường chứnNICOLAS DARVAS LĐXH 2018
40 Marketing theo phong cách " Sao Kim" KARTAJAYA LĐXH 2018
41 Giao tiếp như người bản xứ trong 3 tháng BENNY LEWIS KHXH 2018
42 Kinh doanh nhỏ thu lợi lớn ABDULLAH PHD LĐXH 2018
43 Định vị bản thân ANH TUAN LE THẾ GIỚI 2018
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44 9 bí quyết vận dụng luật hấp dẫn để thay đổi vậPAM GROUT LAO ĐỘNG 2018
45 Gian nan chồng chất gian nan BEN HOROWITZ KHXH 2018
46 (BC) Thomas Jefferson - Nhân sư Mỹ JOSEPH J ELLIS THẾ GIỚI 2018
47 Giàu có đâu có khó NAPOLEON HILL THẾ GIỚI 2018
48 Giữ thế thượng phong trên bàn đàm phán ROGER DAWSON CÔNG THƯƠNG 2018
49 (BC) Cách mạng công nghiệp lần thứ tư KLAUS SCHWAB CTQGST 2018
50 Quản lý dự án for dummies E PORTNY LAO ĐỘNG 2018
51 (BC) Thuật dụng ngôn-Tứ thư lãnh đạo HÒA NHÂN LAO ĐỘNG 2018
52 The sell - 14 bí quyết để trở thành nhà bán FREDRIK EKLUND LAO ĐỘNG 2018
53 Xây dựng câu chuyện thương hiệu DONALD MILLER LAO ĐỘNG 2018
54 Marketing trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0PHILIP KOTLER THẾ GIỚI 2018
55 Super connector - Xây dựng mối quan hệ bền SCOTT GERBER ĐHKTQD 2018
56 Tư duy khởi nghiệp JOEL COMM LAO ĐỘNG 2018
57 60 giây... 1 ý tưởng MICHAEL KRYTON LAO ĐỘNG 2018
58 Tu duy song song EDWARD DE BONO ĐHKTQD 2018
59 PP hiện thực hóa mục tiêu trong kinh doanh KAZUYOSHI HISANOTHẾ GIỚI 2018
60 Nghệ thuật kể chuyện thương hiệu KYLE GRAY LAO ĐỘNG 2018
61 Stepping up nhà quản lý 4.0 SARAH WOOD LAO ĐỘNG 2018
62 Thấu hiểu khách hàng, bán hàng hiểu quả DAVID HOFFELD ĐHKTQD 2018
63 Phong cách quản trị Park Hang Seo LÊ HUY KHOA THTPHCM 2018
64 Con đường khởi nghiệp sáng tạo cho doanh NHIỀU TÁC GIẢ THẾ GIỚI 2018
65 Bán đá mua vàng bán hàng đệ nhất KHANG NHUNG THẾ GIỚI 2018
66 Ranh giới 5% - Khác biệt nhỏ thành công lớn MICHAEL ALDEN DÂN TRÍ 2018
67 Làm chủ quán cà phê NGUYỄN NGỌC LON HỒNG ĐỨC 2018
68 GT thương mại quốc tế HOÀNG ĐỨC THÂN ĐHKTQD 2018
69 Bài giảng quản lý rủi ro trong doanh nghiệp bảNG THỊ HẢI ĐƯỜNG ĐHKTQD 2018
70 GT nghiệp vụ ngoại thương TẠ LỢI ĐHKTQD 2018
71 GT kinh doanh thương mại HOÀNG ĐỨC THÂN ĐHKTQD 2018
72 Bí quyết để có nhiều khách hàng ổn định va DAVIS TRUYỀN THANH NIÊN 2018
73 Tỏa sáng nơi công sở LÝ VĂN DŨNG LAO ĐỘNG 2018
74 Bán hàng thắng lợi TRẦN CUNG DÂN TRÍ 2018
75 Bản đồ tư duy trong giải quyết vấn đề NGUYỄN THỤY KHÁ DÂN TRÍ 2018
76 Những quy tắc để giàu có RICHARD TEMPLAR LĐXH 2018



TT TÊN SÁCH TÁC GIẢ NXB NĂM NỘI DUNG
77 David & Goliath MALCOLM GLADWE LĐXH 2018
78 Kế hoạch làm giàu 365 ngày NAPOLEON HILL CÔNG THƯƠNG 2018
79 Nhân viên sáng giá nhất TERENCE CHIEW THANH NIÊN 2018
80 Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân ( Hiện hànVĂN THANH HƯƠNGCTQG 2018
81 GT luật hiến pháp Việt Nam NGUYỄN ĐĂNG DUNĐHQGHN 2017
82 GT luật tố tụng dân sự Việt Nam MÃ DUY QUÂN CAND 2017
83 Pháp luật đại cương ĐOÀN CÔNG THỨC ĐHQG TPHCM 2018
84 Chỉ dẫn áp dụng bộ luật hình sự 2015 (SĐ, BS TRẦN VĂN BIÊN THẾ GIỚI 2018
85 Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán trường học HỮU ĐẠI TÀI CHÍNH 2018
86 Các nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa TRẦN THẾ VINH HỒNG ĐỨC 2018
87 101 tư vấn pháp luật thường thức về đất đai NGUYỄN VĂN KHÔI THANH NIÊN 2018
88 Chính sách thuế và các văn bản HD thực h VŨ THỊ TƯƠI LAO ĐỘNG 2018
89 CN pháp luật dành cho hiệu trưởng trường HỮU ĐẠI LAO ĐỘNG 2018
90 T2-Phần lắp đặt-khảo sát-sữa chữa- Đơn giá xâHỮU ĐẠI LAO ĐỘNG 2018
91 T1 - Phần xây dựng- Đơn giá xây dựng khu vưHỮU ĐẠI LAO ĐỘNG 2018
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Tên sách:     ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA VÙNG ĐÔNG BẮC 
Tác giả: Trung tâm Thông tin Văn hóa các dân tộc (Nguyễn Ngọc Thanh Chủ biên) 
NXB: Khoa học Xã hội 
Năm XB: 2018 
Mã sách: 8935075945272                                                                                 
Khổ sách: 15x23 cm 
Số trang: 366 
Giá: 178.000 VNĐ 
Biên mục:     Đặc trưng văn hóa vùng Đông Bắc / B.s.: Nguyễn Ngọc Thanh (ch.b.), Trương Văn

Cường, Nguyễn Thẩm Thu Hà… - H : Khoa học xã hội, 2018. - 366tr.: bảng ; 23cm 
ĐTTS ghi: Trung tâm Thông tin Văn hóa các dân tộc. - Thư mục: tr. 356-366 
1. Văn hóa      2. Đông Bắc       3. Việt Nam 
390.095971 - dc 23 

Nội dung:    Văn hóa Việt Nam có những nét đặc trưng phổ biến và cũng có những đặc thù riêng 
biệt về sắc thái, tính đa dạng, tính vùng miền….Đặc trưng văn hóa vùng biểu hiện đa 
dạng trên mọi mặt của đời sống vật chất, tinh thần của cư dân, từ ăn mặc, đi lại, giao 
tiếp, phong tục, lễ nghi, tín ngưỡng, lễ hội, nghệ thuật dân gian... Bằng lối tiếp cận 
đơn giản, dễ hiểu, bộ sách sẽ giúp bạn đọc có một cảm nhận xuyên suốt về văn hóa 
các vùng miền Việt Nam trải dài theo chiều dọc của đất nước. 

 

Tên sách:     ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA VÙNG TÂY BẮC 
Tác giả: Trung tâm Thông tin Văn hóa các dân tộc (Nguyễn Ngọc Thanh Chủ biên) 
NXB: Khoa học Xã hội 
Năm XB: 2018 
Mã sách: 8935075945265                                                                                 
Khổ sách: 15x23 cm 
Số trang: 311 
Giá: 150.000 VNĐ 
Biên mục:     Đặc trưng văn hóa vùng Tây Bắc / B.s.: Nguyễn Ngọc Thanh (ch.b.), Trương Văn

Cường, Nguyễn Thẩm Thu Hà… - H : Khoa học xã hội, 2018. - 311tr.: bảng ; 23cm 
ĐTTS ghi: Trung tâm Thông tin Văn hóa các dân tộc. - Thư mục: tr. 299-311 
1. Văn hóa      2. Tây Bắc       3. Việt Nam 
390.0959717 - dc 23 

Nội dung:    Văn hóa Việt Nam có những nét đặc trưng phổ biến và cũng có những đặc thù riêng 
biệt về sắc thái, tính đa dạng, tính vùng miền….Đặc trưng văn hóa vùng biểu hiện đa 
dạng trên mọi mặt của đời sống vật chất, tinh thần của cư dân, từ ăn mặc, đi lại, giao 
tiếp, phong tục, lễ nghi, tín ngưỡng, lễ hội, nghệ thuật dân gian... Bằng lối tiếp cận 
đơn giản, dễ hiểu, bộ sách sẽ giúp bạn đọc có một cảm nhận xuyên suốt về văn hóa 
các vùng miền Việt Nam trải dài theo chiều dọc của đất nước. 

 

Tên sách:     ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 
Tác giả: Trung tâm Thông tin Văn hóa các dân tộc (Nguyễn Ngọc Thanh Chủ biên) 
NXB: Khoa học Xã hội 
Năm XB: 2018 
Mã sách: 9786049561870                                                                                 
Khổ sách: 15x23 cm 
Số trang: 265 
Giá: 130.000 VNĐ 
Biên mục:     Đặc trưng văn hóa vùng đồng bằng sông Hồng/ B.s.: Nguyễn Ngọc Thanh (ch.b.),

Trương Văn Cường, Nguyễn Thẩm Thu Hà… - H : Khoa học xã hội, 2018. - 265tr.:
bảng ; 23cm 
ĐTTS ghi: Trung tâm Thông tin Văn hóa các dân tộc. - Thư mục: tr. 257-265 
1. Văn hóa      2. Đồng bằng Sông Hồng       3. Việt Nam 
390.095973 - dc 23 

Nội dung:    Văn hóa Việt Nam có những nét đặc trưng phổ biến và cũng có những đặc thù riêng 
biệt về sắc thái, tính đa dạng, tính vùng miền….Đặc trưng văn hóa vùng biểu hiện đa 
dạng trên mọi mặt của đời sống vật chất, tinh thần của cư dân, từ ăn mặc, đi lại, giao 
tiếp, phong tục, lễ nghi, tín ngưỡng, lễ hội, nghệ thuật dân gian... Bằng lối tiếp cận 
đơn giản, dễ hiểu, bộ sách sẽ giúp bạn đọc có một cảm nhận xuyên suốt về văn hóa 
các vùng miền Việt Nam trải dài theo chiều dọc của đất nước. 
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Tên sách:     ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA VÙNG BẮC TRUNG BỘ 
Tác giả: Trung tâm Thông tin Văn hóa các dân tộc (Nguyễn Ngọc Thanh Chủ biên) 
NXB: Khoa học Xã hội 
Năm XB: 2018 
Mã sách: 9786049561825                                                                                 
Khổ sách: 15x23 cm 
Số trang: 284 
Giá: 136.000 VNĐ 
Biên mục:     Đặc trưng văn hóa vùng Bắc Trung bộ/ B.s.: Nguyễn Ngọc Thanh (ch.b.), Trương

Văn Cường, Phan Thị Hằng… - H : Khoa học xã hội, 2018. - 284tr.: bảng ; 23cm 
ĐTTS ghi: Trung tâm Thông tin Văn hóa các dân tộc. - Thư mục: tr. 277-283 
1. Văn hóa      2. Bắc Trung bộ       3. Việt Nam 
390.095974 - dc 23 

Nội dung:    Văn hóa Việt Nam có những nét đặc trưng phổ biến và cũng có những đặc thù riêng 
biệt về sắc thái, tính đa dạng, tính vùng miền….Đặc trưng văn hóa vùng biểu hiện đa 
dạng trên mọi mặt của đời sống vật chất, tinh thần của cư dân, từ ăn mặc, đi lại, giao 
tiếp, phong tục, lễ nghi, tín ngưỡng, lễ hội, nghệ thuật dân gian... Bằng lối tiếp cận 
đơn giản, dễ hiểu, bộ sách sẽ giúp bạn đọc có một cảm nhận xuyên suốt về văn hóa 
các vùng miền Việt Nam trải dài theo chiều dọc của đất nước. 

 

 

Tên sách:     ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA VÙNG NAM TRUNG BỘ 
Tác giả: Trung tâm Thông tin Văn hóa các dân tộc (Nguyễn Ngọc Thanh Chủ biên) 
NXB: Khoa học Xã hội 
Năm XB: 2018 
Mã sách: 8935075945302                                                                                 
Khổ sách: 15x23 cm 
Số trang: 279 
Giá: 135.000 VNĐ 
Biên mục:     Đặc trưng văn hóa vùng Nam Trung bộ/ B.s.: Nguyễn Ngọc Thanh (ch.b.), Trương

Văn Cường, Nguyễn Thẩm Thu Hà… - H : Khoa học xã hội, 2018. - 279tr.: bảng ;
23cm 

 ĐTTS ghi: Trung tâm Thông tin Văn hóa các dân tộc. - Thư mục: tr. 266-279 
1. Văn hóa      2. Nam Trung bộ       3. Việt Nam 
390.095975 - dc 23 

Nội dung:    Văn hóa Việt Nam có những nét đặc trưng phổ biến và cũng có những đặc thù riêng 
biệt về sắc thái, tính đa dạng, tính vùng miền….Đặc trưng văn hóa vùng biểu hiện đa 
dạng trên mọi mặt của đời sống vật chất, tinh thần của cư dân, từ ăn mặc, đi lại, giao 
tiếp, phong tục, lễ nghi, tín ngưỡng, lễ hội, nghệ thuật dân gian... Bằng lối tiếp cận 
đơn giản, dễ hiểu, bộ sách sẽ giúp bạn đọc có một cảm nhận xuyên suốt về văn hóa 
các vùng miền Việt Nam trải dài theo chiều dọc của đất nước. 

 

 

Tên sách:     ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA VÙNG TÂY NGUYÊN 
Tác giả: Trung tâm Thông tin Văn hóa các dân tộc (Nguyễn Ngọc Thanh Chủ biên) 
NXB: Khoa học Xã hội 
Năm XB: 2018 
Mã sách: 8935075945319                                                                                 
Khổ sách: 15x23 cm 
Số trang: 295 
Giá: 142.000 VNĐ 
Biên mục:     Đặc trưng văn hóa vùng Tây Nguyên/ B.s.: Nguyễn Ngọc Thanh (ch.b.), Trương

Văn Cường, Nguyễn Thẩm Thu Hà… - H : Khoa học xã hội, 2018. - 295tr.: bảng ;
23cm 

 ĐTTS ghi: Trung tâm Thông tin Văn hóa các dân tộc. - Thư mục: tr. 281-295 
1. Văn hóa        2. Tây Nguyên      3. Việt Nam 
390.095976 - dc 23 

Nội dung:    Văn hóa Việt Nam có những nét đặc trưng phổ biến và cũng có những đặc thù riêng 
biệt về sắc thái, tính đa dạng, tính vùng miền….Đặc trưng văn hóa vùng biểu hiện đa 
dạng trên mọi mặt của đời sống vật chất, tinh thần của cư dân, từ ăn mặc, đi lại, giao 
tiếp, phong tục, lễ nghi, tín ngưỡng, lễ hội, nghệ thuật dân gian... Bằng lối tiếp cận 
đơn giản, dễ hiểu, bộ sách sẽ giúp bạn đọc có một cảm nhận xuyên suốt về văn hóa 
các vùng miền Việt Nam trải dài theo chiều dọc của đất nước. 
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Tên sách:     ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA VÙNG NAM BỘ 
Tác giả: Trung tâm Thông tin Văn hóa các dân tộc (Nguyễn Ngọc Thanh Chủ biên) 
NXB: Khoa học Xã hội 
Năm XB: 2018 
Mã sách: 8935075945326                                                                                 
Khổ sách: 15x23 cm 
Số trang: 259 
Giá: 125.000 VNĐ 
Biên mục:     Đặc trưng văn hóa vùng Nam bộ/ B.s.: Nguyễn Ngọc Thanh (ch.b.), Trương Văn

Cường, Nguyễn Thẩm Thu Hà… - H : Khoa học xã hội, 2018. - 259tr.: bảng ; 23cm 
 ĐTTS ghi: Trung tâm Thông tin Văn hóa các dân tộc. - Thư mục: tr. 250-259 
1. Văn hóa        2. Nam bộ      3. Việt Nam 
390.095977 - dc 23 

Nội dung:    Văn hóa Việt Nam có những nét đặc trưng phổ biến và cũng có những đặc thù riêng 
biệt về sắc thái, tính đa dạng, tính vùng miền….Đặc trưng văn hóa vùng biểu hiện đa 
dạng trên mọi mặt của đời sống vật chất, tinh thần của cư dân, từ ăn mặc, đi lại, giao 
tiếp, phong tục, lễ nghi, tín ngưỡng, lễ hội, nghệ thuật dân gian... Bằng lối tiếp cận 
đơn giản, dễ hiểu, bộ sách sẽ giúp bạn đọc có một cảm nhận xuyên suốt về văn hóa 
các vùng miền Việt Nam trải dài theo chiều dọc của đất nước. 

 

 

Tên sách:    CÁC VỊ TRẠNG NGUYÊN, BẢNG NHÃN, THÁM HOA QUA CÁC TRIỀU ĐẠI 
PHONG KIẾN VIỆT NAM (Tái bản có sửa chữa, bổ sung) 

Tác giả: Trần Hồng Đức 
NXB: Hồng Đức 
Năm XB: 2018 
Mã sách: 8935075943902                                                                                SL đặt: 
Khổ sách: 15x23 cm 
Số trang: 439 
Giá: 220.000 VNĐ 
Biên mục:     Các vị Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa qua các triều đại phong kiến Việt Nam /

Trần Hồng Đức. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung - H : Hồng Đức, 2018. - 439tr.: bảng ;
24cm 

 ĐTTS ghi: Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. - Thư mục: tr. 432 
1. Thi cử  2. Trạng nguyên 3. Bảng nhãn 4. Thám hoa 5. Thời phong kiến 6. Việt Nam 
370.922597 - dc 23 

Nội dung:    Góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương V về văn hóa, trong đó nhấn mạnh vào 
giữ gìn truyền thống văn hóa của dân tộc. Cuốn sách sẽ đồng hành cùng bạn đọc nhìn 
lại truyền thống hiếu học của ông cha ta qua bao đời, sự quan tâm của Nhà nước trong 
tổ chức đào tạo và sử dụng nhân tài. Tư tưởng xuyên suốt là phải tu dưỡng đạo đức 
bản thân để giữ lấy nền nếp gia phong từ đó mang lại phồn vinh  cho Tổ Quốc. 

 

 

Tên sách: 100 KỸ NĂNG AN TOÀN TRONG CUỘC SỐNG DÀNH CHO THANH THIẾU NIÊN 
Tác giả: Chu Truyền Lâm; Trần Giang Sơn (dịch) 
NXB: Thanh Niên 
Năm XB: 2018 
Mã sách: 89350759451800                                                                                 
Khổ sách: 15x23 cm 
Số trang: 446 
Giá: 225.000 VNĐ 
Biên mục:     100 kỹ năng an toàn trong cuộc sống dành cho thanh thiếu niên / Chu Truyền Lâm ;

Trần Giang Sơn dịch. - H : Thanh Niên , 2018. - 446tr. ; 23cm 
1. An toàn     2. Kỹ năng sống      3. Sách thanh thiếu niên 
613.0835 - dc 23 

Nội dung:    Phân tích toàn diện những nguy hiểm khác nhau mà thanh thiếu niên có thể gặp phải 
trong quá trình trưởng thành đồng thời đưa ra những giải pháp để phòng tránh. Sách 
sử dụng lối viết sinh động, dễ hiểu, có tính ứng dụng cao, giúp thanh thiếu niên trang 
bị những kỹ năng để tự bảo vệ bản thân trong gia đình, nhà trường và ngoài xã hội. 
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Tên sách:     TUYỂN CHỌN KIẾN THỨC KHÔNG DẠY TRONG NHÀ TRƯỜNG 
Tác giả: Giai Văn; Trần Giang Sơn (dịch) 
NXB: Thanh Niên 
Năm XB: 2018 
Mã sách: 8935075945173                                                                              
Khổ sách: 13x20,5 cm 
Số trang: 262 
Giá: 100.000 VNĐ 
Biên mục:     Tuyển chọn kiến thức không dạy trong nhà trường / Giai Văn ; Trần Giang Sơn dịch.

- H : Thanh Niên, 2018. - 262tr. : ảnh ; 21cm 
1. Tri thức khoa học     2 Sách thường thức 
002 - dc 23 

Nội dung:   Trang bị cho bạn 9 nhóm kiến thức hữu ích nhất về các lĩnh vực: Cuộc sống ; Sức khỏe ; 
Động vật ; Ẩm thực ; Cơ thể người ; Giải trí ; Lịch sử, văn hóa ; Khoa học kỹ thuật ; 
Thế giới. Có phải rau quả càng tươi thì ăn càng ngon ? Tại sao ngáp ngủ lại lây ? Khỉ vỗ 
ngực để làm gì ? Sách trắng, sách đỏ là gì ? Quốc gia nào có 2 bài quốc ca ? 

 


