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THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH MỚI 
THÁNG 03 NĂM 2018 

 
KINH TẾ - KẾ TOÁN 

 
 01.  Kinh tế quốc tế = International economics problems and solutions : Bài tập và đáp án / 
Nguyễn Văn Dung. _ Tp.HCM : Phương Đông, 2012. _ 350tr ;24cm 

 Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu về các bài toán, tình huống thực tiễn trong nền Kinh 
tế các Quốc gia, tiếp tục tư duy về nhiều lập luận và mô hình Nghiên cứu vẫn còn 
trong quá trình phân tích, suy luận để tìm ra phương án tốt hơn, với các chủ đề 
phức tạp toàn cầu về thương mại và Tiền tệ Quốc tế, thương mại dịch vụ và 
thương mại tài sản - hàng hóa, vay và cho vay Quốc tế, nhằm đạt lợi suất thương 
mại (Gains from Trade) cao hơn, làm sáng tỏ các liên kết giữa các lĩnh vực 
thương mại và tiền tệ. 

Số Phân loại : 337.076  
Số ĐKCB : 00000018824 - 00000018828 
 

 

NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG 
 

 02.  Tuần làm việc 4 giờ : Làm việc 4 giờ / tuần thay vì 48 giờ/ tuần và gia nhập nhóm newrich / 
Timothy Ferriss; Thu Hương. _ Tái bản lần thứ 15. _ H : Lao động - Xã hội, 2017. _ 344tr ;24cm 

     
  Tóm tắt: Tuần làm việc 4 giờ ủng hộ ý tưởng của "the new rich" , đây là những 
con người tử bỏ công việc như nô lệ cho bàn giấy thời hiện đại và thay vào đó 
sống cuộc đời tận hưởng mọi phút giây mà vẫn làm nên nghiệp lớn. 
 
 

 
Số Phân loại : 650.1  
Số ĐKCB : 00000018813 
 

 

QUẢN TRỊ KINH DOANH 
 

 03.  Dạy con làm giàu : Để không có tiền vẫn tạo ra tiền .Tập 1 Cha giàu cha nghèo / Robert T. 
Kiyosaki; Thiên Kim. _ Tái bản lần thứ 45. _ Tp.HCM : Trẻ, 2017. _ 194tr ;21cm 
  

 Tóm tắt: Bạn sẽ làm gì khi được cả hai người cha truyền dạy cho mình về chủ đề 
tiền bạc và sự lựa chọn cách sống trong đời. Tác giả của cuốn sách đã phải suy 
nghĩ nhiều và cũng học hỏi được rất nhiều điều từ những lời chỉ dạy của hai người 
cha này. Còn bạn, bạn sẽ nghĩ gì khi được nghe những lời khuyên trái ngược của 



 

Trang 2 

hai ông bố: Một người nói: Ham mê tiền bạc là nguồn gốc của mọi điều xấu.Tài liệu nêu lên sáu bài 
học cơ bản dạy cho con cái về cách quản lí tiền bạc và quan điểm giáo dục kĩ năng tài chính . 
Số Phân loại : 332.024  
Số ĐKCB : 00000018811 
 
04.  Giáo trình quản trị chiến lược và chính sách kinh doanh / Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Việt Long, 
Đỗ Thị Thanh Vinh, Nguyễn Kim Nam. _ H : Phương đông, 2013. _ 289tr ;24cm 

Tóm tắt: Quản trị chiến lược và chính sách kinh doanh là giáo trình chuyên 
nghiên cứu về các chiến lược và chính sách trong quản trị kinh doanh, nó được thể 
hiện toàn cầu hóa trong nền kinh tế đa phương. Những khái niệm về hoạch định 
các chính sách hiện tại và lâu dài trong môi trường cạnh tranh toàn cầu, vạch ra 
những giải pháp giúp doanh nghiệp định hướng được các chiến lược kinh doanh 
nhằm nắm bắt những cơ hội và mối đe dọa của môi trường bên ngoài từ đó hạn 
chế những rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong quá trình thực hiện ý định kinh 
doanh, vì trong kinh doanh sẽ có những rủi ro xảy ra. Do đó các chiến lược gia 
cho rằng: chính sách kinh doanh một cách có chiến lược và cùng các chính sách 
sẽ giúp đơn vị chuyển rủi ro, thử thách những cơ hội. 

 
Số Phân loại : 658.401071  
Số ĐKCB : 00000018819 - 00000018823 
 
 05.  Nhà lãnh đạo không chức danh : Câu chuyện về thành công thật sự trong kinh doanh và 
cuộc sống / Robin Sharma; Nguyễn Minh Thiên Kim. _ In lần thứ 11. _ Tp.HCM : Trẻ, 2017. _ 272tr 
;21cm 

      
 
Tóm tắt: Giới thiệu một số phương pháp lãnh đạo thông qua những câu chuyện giúp 
cho các nhà lãnh đạo có thể tham khảo và áp dụng trong việc lãnh đạo của mình 
 
 
 

Số Phân loại : 658.4092  
Số ĐKCB : 00000018812 
 

 

VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT 
 

 06.  3 người thầy vĩ đại : Câu chuyện đặc biệt về cách sống theo những gì mình mong muốn / 
Robin Sharma; Nguyễn Xuân Hồng. _ Tái bản lần thứ 2. _ H : Lao động, 2017. _ 330tr ;21cm 

  
Cuốn sách này là một tác phẩm hư cấu. Đây là câu chuyện về một người đàn ông có 
tên Jack Valentine mà đường đời có nhiều điểm giống với tôi. Có cảm nhận rất 
không đầy đủ với tư cách một con người, anh ấy lên kế hoạch tìm kiếm tri thức để 
sống một cuộc sống hạnh phúc hơn, khoẻ khoắn hơn và đẹp hơn.” 
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Số Phân loại : 813.6  
Số ĐKCB : 00000018810 
 
 

 07.  Hai số phận : Tiểu thuyết / Jeffrey Archer; Anh Thư. _ H : Hồng Đức, 2016. _ 529tr ;24cm 
     Tóm tắt: Hai Số Phận (có tên gốc tiếng Anh là Kane and Abel) là cuốn tiểu 
thuyết được viết dựa theo câu chuyện của anh em Cain và Abel trong Kinh 
Thánh Cựu Ước. Truyện kể về hai người đàn ông với xuất thân địa vị xã hội và 
hoàn cảnh sống hoàn toàn khác nhau nhưng có chung một đức tính là luôn chiến 
đấu hết mình để chinh phục những điều mà mình đã đặt ra. Họ là những người có 
hoài bão, lý tưởng sống và trên hết họ có một tâm hồn cao quý. Hai Số Phận là 
câu chuyện cuộc đời của hai con người đã bằng những tài năng của mình làm 
giàu cho quê hương. Con mắt tinh đời với những phán đoán sắc sảo về lĩnh vực 

kinh tế trên hết họ đặt nguyên tắc kinh doanh lên hàng đầu để vượt lên bằng chính 
khả năng của bản thân. 

Số Phân loại : 823.914 
 Số ĐKCB : 00000018814 
 
 

 08.  Harry potter và bảo bối tử thần = Harry potter and the deathly hallows .Tập 7 / J.K. 
Rowling; Lý Lan, Hương Lan. _ Tái bản lần thứ 16. _ Tp.HCM : Trẻ, 2017. _ 848tr ;20cm 

  
 
 
 
 
 
 

Số Phân loại : 823  
Số ĐKCB : 00000018834 
 
 

 09.  Harry potter và chiếc cốc lửa = Harry potter and the goblet of fire .Tập 4 / J.K. Rowling; Lý 
Lan. _ Tái bản lần thứ 27. _ Tp.HCM : Trẻ, 2017. _ 922tr ;20cm 

  
 
 
 
 
 
 

Số Phân loại : 823  
Số ĐKCB : 00000018831 
 
10.  Harry potter và hoàng tử lai = Harry potter and the haff - blood prince .Tập 6 / J.K. 
Rowling; Lý Lan, Hương Lan. _ Tái bản lần thứ 26. _ Tp.HCM : Trẻ, 2017. _ 716tr ;20cm 
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Số Phân loại : 823  
Số ĐKCB : 00000018835 
 
 

 11.  Harry potter và hội phượng hoàng = Harry potter and the order of the phoenix .Tập 5 / J.K. 
Rowling; Lý Lan. _ Tái bản lần thứ 23. _ Tp.HCM : Trẻ, 2017. _ 1310tr ;20cm 

  
 
 
 
 
 

 
Số Phân loại : 823  
Số ĐKCB : 00000018833 
 
 

 12.  Harry potter và hòn đá phù thủy = Harry potter and the sorcerer's stone .Tập 1 / J.K. 
Rowling; Lý Lan. _ Tái bản lần thứ 32. _ Tp.HCM : Trẻ, 2017. _ 366tr ;20cm 

  
 
 
 
 
 
 

Số Phân loại : 823  
Số ĐKCB : 00000018832 
 
 

 13.  Harry potter và phòng chứa bí mật = Harry potter and the chamber of secrets .Tập 2 / J.K. 
Rowling, Lý Lan. _ Tp.HCM : Trẻ, 2017. _ 430tr ;20cm 

 
 
 
 
 
 
 

Số Phân loại : 823  
Số ĐKCB : 00000018830 
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14.  Harry potter và tên tù nhân ngục Azkaban = Harry potter and the Prisoner of Azkaban 
.Tập 3 / J.K. Rowling; Lý Lan. _ In lần thứ 27. _ Tp.HCM : Trẻ, 2017. _ 560tr ;20cm 

  
 
 
 
 
 
 
 

Số Phân loại : 823  
Số ĐKCB : 00000018829 
 
 15.  Nhà giả kim / Paulo Coelho. _ Tp.HCM : Hội nhà văn, 2013. _ 223tr ;21cm 

  
Tất cả những trải nghiệm trong chuyến phiêu du theo đuổi vận mệnh của mình 
đã giúp Santiago thấu hiểu được ý nghĩa sâu xa nhất của hạnh phúc, hòa hợp 
với vũ trụ và con người. Tiểu thuyết Nhà giả kim của Paulo Coelho như một 
câu chuyện cổ tích giản dị, nhân ái, giàu chất thơ, thấm đẫm những minh triết 
huyền bí của phương Đông.  Tài liệu đã làm rung động hàng triệu tâm hồn, trở 
thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại, và có thể làm 
thay đổi cuộc đời người đọc. 

 
Số Phân loại : 869.3  
Số ĐKCB : 00000018817 
 
 

 16.  Những cuộc phiêu lưu của tom sawyer / Mark Twain; Xuân Oanh. _ H : Văn học, 2017. _ 290tr 
;21cm 

 Tóm tắt: Tác giả không chỉ thuật lại một câu chuyện có hậu về chú Tom tinh nghịch 
và chú Huck lang thang, mà còn dựng lên một bức tranh hiện thực về môi trường 
bao quanh các nhân vật bé nhỏ, đặc biệt đi sâu vào thế giới bên trong của con người, 
miêu tả giản dị và chính xác tâm lý trẻ em. Tom Sawyer, nhân vật chính, cũng như 
Huck bạn em, khao khát một cuộc sống khác thường, một cuộc sống huy hoàng, 
lừng lẫy, sao cho mọi chú bé quen biết đều sầu não vì ganh tị, còn người lớn thì 
sững sờ vì kinh ngạc. 

Số Phân loại : 813  
Số ĐKCB : 00000018816 
 
 

 17.  Những tấm lòng cao cả / Edmondo De Amicis; Hoàng Thiếu Sơn. _ H : Văn học, 2017. _ 367tr 
;21cm 

Tóm tắt: Xuyên suốt tiểu thuyết là những vấn đề xã hội như sự nghèo đói, Những 
tấm lòng cao cả được yêu chuộng vì văn phong giản dị và ý nghĩa giáo dục về tình 
nhân ái.Những tấm lòng cao cả  được viết theo hình thức nhật ký của Enrico 
Bottini, một cậu học trò 10 tuổi học tiểu học ở Ý. Gia đình cậu thuộc tầng lớp 
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thượng lưu trong khi nhiều bạn cùng lớp lại xuất thân từ tầng lớp lao động. Cốt truyện diễn ra theo thứ 
tự thời gian xuyên suốt năm lớp 3 của Enrico. Ở đó Enrico đã được tiếp xúc với những cậu bé đủ mọi 
tính cách... 
Số Phân loại : 853  
Số ĐKCB : 00000018815 
 
 

 

 


