
 

Trang 1 

THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH MỚI 
THÁNG 08 NĂM 2020 

 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 
 1.  Hướng dẫn thực hành Scrum  = Scrum in action: Agile software project mannagement and 
development : Quản trị dự án phần mềm theo triết lý Agile / Andrew Pham, Phuong-Van Pham; 
Nguyễn Việt Khoa. _ H : Bách Khoa Hà Nội, 2015. _ 269tr ;24cm 

Tóm tắt: Cuốn Hướng dẫn thực hành Scrum – Quản trị dự án phần mềm 
theo triết lý Agile là tài liệu hướng dẫn thực tế, cung cấp cho các nhóm dự 
án phần mềm cách thức để triển khai thành công khung làm việc phát triển 
phần mềm Agile thông qua việc sử dụng Scrum. Với lối viết rõ ràng, súc 
tích, đây là cuốn sách hướng dẫn đầu tiên viết về những tình huống thực tế 
mà các nhà thực hành Scrum gặp phải trong các công ty. Cuốn sách mô tả 
phương pháp để nhóm dự án đạt hiệu quả cao nhất, đồng thời xóa nhòa 
khoảng cách giữa nhiều sách viết về quản lý dự án và về Scrum, thông qua 
việc chỉ ra phương thức giao tiếp với những nhà điều hành bằng cách sử 
dụng thuật ngữ tài chính, cách sử dụng kỹ thuật ước tính khách quan, và 
cách để kiến trúc dự án Scrum phù hợp với kiến trúc phần mềm tổng thể 
của doanh nghiệp. 

Số phân loại : 005.1  
Số ĐKCB : 00000018219, 00000021172 -  00000021176 
2.  Art direction : Art director và hành trình định hướng hình ảnh trong chiến dịch quảng cáo / 
Nik Mahon ; Nguyễn Hữu Nam dịch. _ H : Lao động, 2019. _ 183tr ;Ảnh, tranh vẽ ;24cm 
   Thư mục: Phụ bản đặc biệt dành riêng cho đọc giả RIO Book. 

 
 
Tóm tắt: Trình bày kiến thức về chuỗi cung ứng. Hướng dẫn cách lập 
kế hoạch và quản lý chuỗi cung ứng theo phương hướng giảm bớt chi 
phí, gia tăng lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. 
 
 
 
 

 
Số phân loại : 659.113  
Số ĐKCB : 00000021010, 00000021016 – 00000021019 
 
 
 
 



 

Trang 2 

3.  Cơ bản về Autodesk 3Ds Max 2014 =Autodesk 3Ds Max 2014 essentials : Thiết kế phối cảnh 
và hoạt hình 3D / Randi L. Derakhshani, Dariush Derakhshani ; Lê Hoàng Giang, Nguyễn Đình 
Khoa. _ H : Bách Khoa Hà Nội, 2015. _ 185tr ;23cm. _ (Tủ sách bản quyền Đại học FPT) 

 
Tóm tắt: Giới thiệu về phần mềm Autodesk 3ds Max cũng như là cách thức 
hoạt động chương trình để thiết kế phối cảnh và hoạt hình 3D: cách gán các 
chất liệu và vật liệu vào mô hình; quy trình làm việc UV khi tiến hành chuẩn bị 
và tạo chất liệu cho người lính; Character studio và cách sử dụng Character 
studio; phương thức chiếu sáng một khung cảnh 3D... 
 
 

Số phân loại : 006.68  
Số ĐKCB : 00000018217, 00000020814 - 00000020817 
 
 

 4.  Cơ bản về Autodesk 3Ds Max 2014 =Autodesk 3Ds Max 2014 essentials : Thiết kế tạo hình cơ 
bản và nâng cao / Randi L. Derakhshani, Dariush Derakhshani ; Lê Hoàng Giang, Nguyễn Đình 
Khoa. _ H : Bách Khoa Hà Nội, 2015. _ 214tr ;23cm. _ (Tủ sách bản quyền Đại học FPT) 

Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến mọi khía cạnh của 3ds Max bằng cách giới 
thiệu và giải thích cụ thể về các công cụ cũng như chức năng của 3ds Max, 
nhằm giúp bạn nắm được cách thức hoạt động của chương trình – thế 
nhưng, sách không chỉ dừng lại ở đó. Sách cũng giải thích rõ về việc sử 
dụng các công cụ và khái niệm ngày càng quan trọng đằng sau những công 
cụ đó. Bạn sẽ tìm thấy các ví dụ và hướng dẫn thực hành cung cấp cho bạn 
những trải nghiệm trực tiếp với các bộ công cụ (toolset). Quá trình thực 
hành với các ví dụ này sẽ giúp bạn phát triển các kỹ năng cũng như kiến 
thức tổng quan, từ đó hỗ trợ bạn tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu hơn với 
một sự tự tin nhất định. 

Số phân loại : 006.68  
Số ĐKCB : 00000018216, 00000020818 - 00000020821 
 
 

 5.  Giáo trình kỹ thuật lập trình C : Căn bản & nâng cao / Phạm Văn Ất, Nguyễn Hiếu Cường, Đỗ 
Văn Tuấn, Lê Trường Thông. _ H : Bách Khoa Hà Nội; Công ty Văn hóa Huy Hoàng, 2017. _ 437tr 
;24cm 

  
Tóm tắt: Giới thiệu các khái niệm cơ bản, các chương trình C đơn giản và cách 
thực hiện chúng trên máy, trình bày các kiểu dữ liệu, cách biểu diễn các giá trị 
dữ liệu và cách tổ chức  dữ liệu trong biến, các hàm ra dữ liệu trên bàn phím, 
màn hình và máy in, cách tổ chức chương trình thành các hàm, các quy tắc xây 
dựng và sử dụng hàm... 
 

 
Số phân loại : 005.1330711  
Số ĐKCB : 00000020841 - 00000020845 
 
 



 

Trang 3 

 6.  Giáo trình lập trình Android : Giáo trình cho bậc đại học ngành công nghệ thông tin / Lê 
Hoàng Sơn, Nguyễn Thọ Thông. _ Tái bản. _ H : Xây dựng, 2018. _ 128tr ;27cm 

 
Tóm tắt: Tổng quan về lập trình Android. Thiết kế layouts và UI. Tương tác sự 
kiện, content provider và intent filter. Xây dựng ứng dụng quản lý thông tin sinh 
viên. Quản lý thông tin sinh viên theo kiến trúc client-server. Chia sẻ và kết nối 
thông tin sinh viên tren facebook và google maps 
 
 

 
Số phân loại : 005.4071  
Số ĐKCB : 00000021065 -  00000021069 
 
 

 7.  HTML5 và CSS3 Thiết kế trang web thích ứng giàu tính năng = HTML5 Digital classroom / 
Jeremy Osborn; Nhóm AGI Creative: Lê Hoàng Giang, Trần Tấn Minh Đạo. _ H : Bách Khoa Hà Nội, 
2019. _ 437tr ;24cm 

 
 Tóm tắt: Trình bày các kiến thức cơ sở về HTML5 cùng với các kỹ năng cơ 
bản trong việc định kiểu văn bản và tạo bố cục trang web thông qua 
XHTML/HTML, CSS 
 
 
 

 
Số phân loại : 006.74  
Số ĐKCB : 00000020888 - 00000020891 
 
 

 8.  Javascript hướng dẫn học qua ví dụ = Javascript step by step / Steve Suehring, Trường Đại học 
FPT dịch. _ H : Bách khoa Hà Nội, 2016. _ 437tr ;24cm 

  
Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức lập trình với JavaScript; áp dụng với 
JavaScript, tích hợp JavaScript vào thiết kế trang 
 
 
 
 

 
Số phân loại : 005.133  
Số ĐKCB : 00000020971 - 00000020974 
 
 

 
 
 



 

Trang 4 

 9.  Kiểm thử nâng cao : Kiểm thử trong Scrum: Hướng dẫn dành cho bảo đảm chất lượng phần 
mềm trong thế giới Agile / Tilo Linz; Hoàng Liên Sơn - dịch. _ Tái bản lần 2. _ H : Bách khoa, 2020. 
_ 179tr ;24cm 

  
Tóm tắt: Trình bày cách tiếp cận phương pháp Agile so với mô hình phát triển 
truyền thống; các công cụ lập kế hoạch cho dự án Agile; công cụ và kỹ thuật 
kiểm thử đơn vị và kiểm thử trước, kiểm thử tích hợp và tích hợp liên tục, kiểm 
thử hệ thống và kiểm thử không ngừng. 
 
 

 
Số phân loại : 005.12  
Số ĐKCB : 00000021095 -  00000021099 
 

 
 

DU LỊCH 
 

 10.  Cộng đồng quốc gia dân tộc Việt Nam đa dân tộc / Đặng Nghiêm Vạn. _ Tp.HCM : Đại học 
Quốc gia, 2009. _ 420tr ;21cm 

 
Tóm tắt: Quá trình hình thành cộng đồng quốc gia - dân tộc và cộng đồng tộc 
người nói chung và Việt Nam nói riêng. Đặc điểm của cộng đồng dân tộc 
Việt Nam, giới thiệu các tộc người ở Việt Nam theo phân bố, theo dòng ngôn 
ngữ 
 
 

Số phân loại : 305.8009597  
Số ĐKCB : 00000021185 - 00000021189 
 
 

 11.  Lịch sử văn minh thế giới / Vũ Dương Ninh, Nguyễn Quốc Hùng, Đinh Ngọc Bảo. _ H : Giáo 
dục Việt Nam, 2015. _ 383tr ;21cm 

  
Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về quá trình ra đời và phát triển 
của các nền văn minh tiêu biểu trong lịch sử loài người từ nền văn minh thời 
cổ, trung đại ở phương Đông, phương Tây đến nền văn minh công nghiệp thời 
cận, hiện đại như: văn minh Bắc Phi và Tây Á, văn minh Ấn Độ, văn minh 
Trung Quốc 
 
 

Số phân loại : 909  
Số ĐKCB : 00000021177 - 00000021181 
 

 

ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 



 

Trang 5 

 
 12.  Thiết kế kết cấu thép theo quy phạm Hoa Kỳ AISC 360-10 / Đoàn Định Kiến chủ biên, Hoàng 
Kim Vũ, Nguyễn Song Hà. _ Hà Nội : Xây dựng, 2019. _ 268tr ;27cm 

 
 
 
 
 
 
 

Số phân loại : 693.71021873  
Số ĐKCB : 00000021120 - 00000021123, 00000021183 
 

 

QUẢN TRỊ KINH DOANH 
 

 13.  Quản trị kinh doanh khu nghỉ dưỡng : Lý luận và thực tiễn / Sơn Hồng Đức. _ H : Phương 
Đông, 2012. _ 258tr ;24cm 
  

Tóm tắt: Tài liệu gồm 2 phần. Phần 1: Nên lên "Cơ sở lý luận" làm nền tảng 
cho việc kinh doanh một Khu nghỉ dưỡng quốc tế, từ lịch sử hình thành ở thời 
La Mã, xuyên suốt qua nhiều giai đoạn, các biến thể ở thế kỷ XX. Phần 2: 
nêu lên các khía cạnh thực tiễn trong quản trị kinh doanh khu nghỉ dưỡng. 

 
 
 
Số phân loại : 647.92  
Số ĐKCB : 00000011608 - 00000011610, 00000021190, 00000021191 
 

 

TIẾNG ANH 
 

 14.  Hướng dẫn viết hợp đồng kinh tế và thư tín thương mại Anh - Việt = Guidance on economic 
contracts and business letters / Đức Minh. _ Hà Nội : Thanh niên, 2010. _ 370tr ;24cm 

 Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu cho bạn đọc những bức thư mẫu và các cụm từ về 
các vấn đề kinh doanh điễn hình cũng như các tình huống giao tiếp xã hội 
trong những cuộc tiếp xúc mang tính quốc tế. Nội dung tài liệu gồm 2 phần: 
Phần 1: Cách viết hợp đồng kinh tế; Phần 2: Cách viết thư tín kinh doanh bằng 
tiếng anh. 
 
 
 

Số phân loại : 428.088 346 09  
Số ĐKCB : 00000012408 -  00000012411, 00000021182 
 
 



 

Trang 6 

 15. Ship or sheep = Luyện kỹ năng phát âm tiếng anh : Trình độ trung cấp / Ann Baker; Nguyễn 
Thị Tuyết, Thiên Ân Trương Hùng dịch. _ H : Hồng đức, 2013. _ 233tr ;24cm 

 
 
 
 
 
 
 

Số phân loại : 428  
Số ĐKCB : 00000021184 
 
.   
 

 


