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THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH MỚI 
THÁNG 1 NĂM 2020 

 
GIÁO DỤC 

 
 1.  Cẩm nang nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng quản lý, giảng dạy trong học đường / Nguyễn 
Phượng. _ H : Tài chính, 2019. _ 427tr ;27cm 

Tóm tắt: Cùng với đổi mới quản lý giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học 
cũng là vấn đề cấp bách của giáo dục Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh hội 
nhập quốc tế hiện nay. Đổi mới phương pháp giảng dạy là một trong những 
yêu cầu cấp thiết đối với ngành giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo 
dục và đào tạo, là sự sống còn của mỗi cơ sở đào tạo. Nội dung cuốn sách 
bao gồm các phần chính sau: Các phương pháp giảng dạy tích cực, Những 
kỹ năng quản lý và giảng dạy, thuật ứng xử để giảng dạy có hiệu quả...Ứng 
xử trong ngành giáo dục. 

Số phân loại : 371.102  
Số ĐKCB : 00000020173 

 

PHÁP LUẬT 
 

 2.  Luật giáo dục, luật giáo dục đại học : Sửa đổi quy định mới về chương trình giáo dục phổ 
thông & công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục / Phượng Vũ. _ H : Lao động, 2019. _ 390tr 
;27cm 

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau: Luật Giáo dục - Luật 
Giáo dục nghề nghiệp - Luật Giáo dục đại học, Quy định trách nhiệm quản lý nhà 
nước về giáo dục, Quy định về chương trình giáo dục phổ thông và chuẩn hiệu 
trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, Quy định về chuẩn 
hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục mầm non.. Chế độ chính 
sách dành cho giáo viên, sinh viên, học sinh. 

Số phân loại : 344.07  
Số ĐKCB : 00000020172 
 

 

 

CHÍNH TRỊ 
 

 3.  Chủ quyền Việt nam trên biển đông & Hoàng Sa - Trường Sa / Nguyễn Đình Đầu. _ Tp.HCM : 
Đại học Quốc Gia, 2014. _ 367tr ;30cm 

Tóm tắt: Cuốn sách này bao gồm những sự kiện và những nhận định sắc sảo, 
những chứng liệu và bản đồ của Việt Nam và ngoại quốc. Chính vì thế mà cuốn 
sách đã thể hiện một cách rõ ràng sự quang minh chính đại của Việt Nam.Cuốn 
sách một lần nữa khẳng định: Việt Nam không xâm phạm đất đai của bất cứ quốc 
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gia nào, và Việt Nam cũng không cho phép bất cứ quốc gia nào xâm lấn một tấc 
đất thuộc chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. 

Số phân loại : 320.0509597  
Số ĐKCB : 00000020204 
 

 

DU LỊCH 
 

 4.  Đặc trưng văn hóa Việt Nam Hàn Quốc, tương đồng và khác biệt / Trần Thị Thu Lương. _ H : 
Chính trị Quốc Gia, 2016. _ 483tr ;24cm 

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách đi sâu nghiên cứu các đặc trưng văn hóa của Việt 
Nam và Hàn Quốc từ xưa đến nay, so sánh sự tương đồng và khác biệt giữa hai 
nền văn hóa. Qua đó tập trung phân tích các tác động của sự tương đồng và khác 
biệt về đặc trưng văn hóa đến thực tiễn trong hợp tác, giao lưu Việt – Hàn, cụ thể 
trong các trường hợp đang trực tiếp hợp tác kinh kế như các công ty Hàn Quốc tại 
Việt Nam và giao lưu xã hội như các gia đình đa văn hóa Việt – Hàn tại Hàn 
Quốc. 

Số phân loại : 306.09597  
Số ĐKCB : 00000020199 - 00000020203 
 

 

KINH TẾ - KẾ TOÁN 
 

 5.  Giáo trình kinh doanh xuất nhập khẩu / Mai Thị Cẩm Tú, Trần Huỳnh Thúy Phượng. _ 
Tp.HCM : Đại học Quốc Gia, 2019. _ 576tr ;24cm 

Tóm tắt: Tài liệu trang bị cho người học những kiến thức cơ bản cần thiết về kinh 
doanh xuất nhập khẩu để giúp người học có thể trở thành những nhân viên, nhà quản 
trị giỏi về kinh doanh xuất nhập khẩu nói riêng và các hoạt động khác liên quan đến 
kinh doanh xuất nhập khẩu nói chung. 
 

Số phân loại : 382.60711  
Số ĐKCB : 00000020194 - 00000020198 
 

 6.  Giáo trình kinh tế học vi mô = Microeconomic / Nguyễn Thanh Minh, Trương Thị Hạnh. _ 
Tp.HCM : Đại học Quốc Gia, 2018. _ 378tr ;24cm 

Tóm tắt: Cuốn giáo trình cung cấp phương pháp phân tích về lý thuyết kinh tế vi 
mô một cách rõ ràng, tập trung nhấn mạnh vào tính thích hợp và ứng dụng cả cho 
việc đề ra các quyết định về quản lý và việc đề ra các chính sách cộng đồng. Việc 
nhấn mạnh ứng dụng này sẽ được hoàn thiện bằng việc phân tích nhu cầu, chi phí, 
hiệu quả sản xuất, xây dựng các chiến lược giá cả, các quyết định đầu tư và sản 
xuất, phân tích thị trường có tính cạnh tranh và sự tác động qua lại có tính chiến 
lược giữa các doanh nghiệp. 

Số phân loại : 338.5071  
Số ĐKCB : 00000020177 - 00000020181 
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 7.  Phân tích hoạt động kinh doanh / Trần Thụy Ái Phương, Nguyễn Thị Châu Long. _ Tp.HCM : 
Đại học Quốc Gia, 2018. _ 175tr ;24cm 

Tóm tắt: Để có thể đánh giá một cách toàn diện và khách quan hoạt động kinh 
doanh của doanh nghiệp, nhà quản trị cần phải có một hệ thống quản lý kinh tế 
phù hợp. Phân tích hoạt động kinh doanh là công cụ hết sức quan trọng đẻ phát 
hiện những vấn đề sai sót, khả năng tiềm tàng cũng như dự đoán những rủi ro có 
thể xảy ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Nội dung tài 
liệu trình bày cô đọng trong 5 chương lý thuyết với phần bài tập ở mỗi chương, 

Số phân loại : 338.5  
Số ĐKCB : 00000020187, 00000020188 
 

 

KHOA HỌC KHÁC 
 

 8.  Thống kê ứng dụng : Sách tham khảo dành cho sinh viên khối ngành kinh tế và kinh tế - luật 
/ Phạm Văn Chững, Lê Thanh Hoa, Nguyễn Đình Uông. _ Tp.HCM : Đại học quốc Gia, 2016. _ 412tr 
;24cm 
     Tóm tắt: Sách Thống kê ứng dụng là môn học đóng vai trò quan trọng không chỉ trong hoạt động 
nghiên cứu mà còn trong thực tiễn trên rất nhiều lĩnh vực và đang dần trở thành một công cụ không thể 
thiếu cho việc tìm hiểu bản chất của mọi vấn đề trong cuộc sống. Với mong muốn giúp bạn đọc có một 
cái nhìn tổng quát nhất về các ứng dụng của thống kê, đặc biệt trong khối ngành kinh tế và Kinh tế - 
Luật, đồng thời cũng cung cấp được cơ sở xác suất của thống kê suy diễn thông qua các bài toán ước 
lượng và kiểm định tham số thống kê dựa trên các giả định tương đối chặt chẽ. 
Số phân loại : 519.5  
Số ĐKCB : 00000020189 - 00000020193 
 

 

QUẢN TRỊ KINH DOANH 
 

 9.  Giáo trình quản trị bán hàng / Nguyễn Khánh Trung, Võ Thị Ngọc Thúy. _ Tp.HCM : Đại học 
Quốc Gia, 2015. _ 240tr ;24cm 

 
Tóm tắt: Giáo trình mang đến cho bạn đọc một cách có hệ thống các vấn đề trong 
việc thiết lập các mục tiêu bán hàng, kế hoạch bán hàng, kỹ năng và nghệ thuật bán 
hàng, tầm quan trọng và tính độc lập tương đối của nó với marketing, với chiến 
lược,…cũng như trải nghiệm về lĩnh vực này tại Việt Nam. 
 

Số phân loại : 658.8  
Số ĐKCB : 00000020174 - 00000020176 
 

 10.  Giáo trình quản trị chuỗi cung ứng / Huỳnh Thị Thúy Giang, Chung Từ Bảo Như. _ Tp.HCM : 
Đại học Quốc Gia, 2017. _ 353tr ;24cm 

 
Tóm tắt: Việc tìm hiểu về chuỗi cung ứng, không chỉ trang bị kiến thức để trở thành 
nhân viên hoạt động quản trị chuỗi cung ứng tại doanh nghiệp mà còn có thể đóng góp 
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tri thức của mình để phát triển kinh tế ngành, gia tăng giá trị các chuỗi cung ứng vẫn còn 
yếu kém tại Việt Nam nhằm đẩy mạnh thương hiệu quốc gia. 

 
Số phân loại : 658.8  
Số ĐKCB : 00000020182 - 00000020186 
 

 

 


