
 

Trang 1 

THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH MỚI 
THÁNG 10 NĂM 2018 

 
CƠ KHÍ 

 
 01.  Hướng dẫn sử dụng Solidworks : Dùng Cho Các Phiên Bản 2016 - 2015 - 2014 - 2013 / 
Trương Minh Trí, Phạm Quang Huy. _ H : Bách Khoa Hà Nội, 2016. _ 378tr ;24cm 

 
 Tóm tắt: Cuốn sách Hướng Dẫn Sử Dụng Solidworks (Dùng Cho Các Phiên Bản 
2016 - 2015 - 2014 - 2013) gồm 15 bài tập, giới thiệu cách vẽ, lắp ráp và tạo 
chuyển động các chi tiết có độ khó trung bình trong Solidworks, còn giúp biết tách 
khuôn cho chi tiết. Sách gồm những hướng dẫn cụ thể và thực tế nhất để ứng dụng 
khai thác các tính năng của Solidworks. 
 

 
Số phân loại : 670.4275  
Số ĐKCB : 00000019138, 00000019139 

 
 02.  Hướng dẫn thực hành sửa chữa và bảo trì động cơ dầu / Đỗ Dũng, Trần Thế San. _ H : Khoa 
học và kỹ thuật, 2015. _ 216tr ;27cm 

 Tóm tắt: Nội dung cuốn sách Hướng dẫn thực hành sửa chữa và bảo trì động 
cơ dầu tập trung vào cấu tạo các bộ phận, những cải tiến, các triệu chứng hư 
hỏng, nguyên nhân và biện pháp xử lý quy trình chung đến các bước cụ thể. Bạn 
sẽ tìm thấy ở đây các vấn đề về quy trình xử lý cơ bản, hệ thống nhiên liệu, hệ 
thống quản lý điện tử, các van và đầu cylinder, phần cơ của động cơ, hệ thống 
không khí, hệ thống phát điện và nạp dẫn acquy, hệ thống làm nguội... 
 

Số phân loại : 621.436  
Số ĐKCB  : 00000019111 - 00000019114, 00000019152 
 

 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
 

 03.  Lập trình với c # xây dựng ứng dụng : Microsoft visual studio / Phạm Quang Hiển, Vũ Trọng 
Luật, Phạm Quang Hiển. _ H : Thanh niên, 2017. _ 384tr ;24cm 

 
Tóm tắt: Tài liệu hướng dẫn bạn đọc trong một thời gian ngắn nhất có thể tự 
mình xây dựng hai trang web " Quản lý bán hàng" và "Quản lý tuyền sinh" làm 
cơ sở cho lập trình những ứng dụng phức tạp hơn. Bạn đọc sẽ thực hiện các thiết 
kế các Label, Button... và gán những đoạn code đơn giản để tạo nên sự tương tác 
giữa các  form để tạo một ứng dụng đơn giản trong quản lý bán hàng. 
 



 

Trang 2 

 
Số phân loại : 005.133  
Số ĐKCB : 00000019106  -  00000019110 

 
 

CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG 
 
 

 04.  Tự động hóa PLC S7 - 300 với Tia portal / Trần Văn Hiếu. _ H : Khoa học và kỹ thuật, 2016. _ 
430tr ;24cm 

 Tóm tắt: Trình bày kiến thức về lập trình cơ bản và lập trình cấu trúc: lịch sử hình 
thành và phát triển PLC; tổng quan về PLC S7 - 300; làm việc với project của step 7 
manager và tia portal; lập trình với tập lệnh logic; lập trình ứng dụng với bộ định thì, 
bộ đếm; quy trình công nghệ và giải thuật lập trình Grafcet; xử lý tín hiệu Analog; 
một số tập lệnh ứng dụng; khối tổ chức OB và lập trình kỹ thuật. 
 

 
Số phân loại : 629.89  
Số ĐKCB : 00000019131 - 00000019134 
 

 

 KINH TẾ - KẾ TOÁN 
 

 05.  Kế toán quản trị / Đoàn Ngọc Quế, Đào Tất Thắng, Lê Đình Trực. _ Tp.HCM : Kinh tế, 2015. _ 
339tr ;24cm 

      
Tóm tắt: Sách trình bày những vần đề chung về kế toán quản trị, chi phí và phân loại 
chi phí, phân tích mỗi quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận, dự toán ngân sách, 
phân tích biến động chi phí, đánh giá trách nhiệm quản lý, các quyết định về giá bán, 
thông tin thích hợp cho việc ra quyết định, quyết định đầu tư dài hạn. 
 

 
Số phân loại : 657 
Số ĐKCB : 00000019126 - 00000019128 

 
 06.  Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh / Nguyễn Đình Thọ. _ Ấn 
bản lần thứ hai. _ Tp.HCM : Tài chính, 2014. _ 644tr ;24cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu cho bạn đọc những quan điểm , nhận thức , phương pháp và 
công cụ cần thiết để thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học đúng phương pháp và 
có chất lượng. Nội dung của giáo trình bao gồm những kiến thức nền tảng nhất 
trong nghiên cứu khoa học hàn lâm: xây dựng và kiểm định lý thuyết khoa học. Nội 
dung giáo trình này là phần nội dung cốt lõi của chuỗi năm lớp về phương pháp 
nghiên cứu giới thiệu cho giảng viên và bạn đọc. 

 
Số phân loại : 658.0072  

Số ĐKCB : 00000019142 - 00000019146 



 

Trang 3 

 

 
 
 
 
 
 
 07.  Nghiệp vụ ngoại thương / Đỗ Quốc Dũng, Trần Hoàng Giang, Nguyễn Thành Long...[và những 
người khác]. _ Tp.HCM : Tài chính, 2015. _ 538tr ;24cm 

  
 Tóm tắt: Tổng quan về ngoại thương. Giới thiệu các phương thức, điều kiện, cách 
thức thanh toán, chứng từ, hải quan trong thương mại quốc tế. Vấn đề hợp đồng 
chuyển giao công nghệ, hợp đồng gia công, mua bán hàng hoá quốc tế, việc đàm 
phán và ký kết, thực hiện hợp đồng xuất, nhập khẩu 
 
 

Số phân loại : 382  
Số ĐKCB : 00000019140, 00000019141 
 

 08.  Phân tích và đầu tư chứng khoán / Bùi Kim Yến, Thân Thị Thu Thủy, Trần Phương Thảo...[Và 
những người khác]. _ Tp.HCM : Tài chính, 2014. _ 500tr ;24cm 

Tóm tắt: Phân tích chứng khoán là việc dùng các chỉ số, sơ đồ, bảng biểu, các hệ số 
tài chính để đánh giá hoạt động của thị trường chứng khoán cả về bề rộng cũng như 
chiều sâu. Việc phân tích chứng khoán cung cấp các thông tin cần thiết cho các nhà 
đầu tư cũng như các nhà quản lý thị trường, các nhà quản trị doanh nghiệp trong hoạt 
động của họ trên thị trường chứng khoán. 
 

Số phân loại : 332.64  
Số ĐKCB : 00000019147 - 00000019151 

 
 

PHÁP LUẬT 
 

 09.  Luật giáo dục nghề nghiệp. _ H : Chính trị Quốc gia - Sự Thật, 2015. _ 103tr ;19cm 
 Tóm tắt: Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 27 tháng 
11 năm 2014. Luật này quy định về hệ thống giáo dục nghề nghiệp; tổ chức hoạt 
động đào tạo và hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp, quyền và trách nhiệm 
của doanh nghiệp, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp... 
 

Số phân loại : 344.07  
Số ĐKCB : 00000019135 - 00000019137 

 

 
 
 



 

Trang 4 

QUẢN TRỊ KINH DOANH 
 

 10.  Tuyển chọn 238 mẫu soạn thảo văn bản thường dùng trong các cơ quan đơn vị hành chính 
sự nghiệp và doanh nghiệp / Quang Minh. _ H : Tài chính, 2015. _ 431tr ;28cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu thể thức và kĩ thuật trình bày văn bản hành chính. Một số mẫu 
văn bản hành chính dùng trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, trường 
học, ủy ban nhân dân địa phương và những mẫu văn bản liên quan đến cán bộ công 
chức, viên chức, đất đai, nhà ở, giấy tờ nhân thân, tư pháp, tố tụng, tài chính, in ấn 
hoá đơn 
 

Số phân loại : 651.597  
Số ĐKCB : 00000019129, 00000019130 

 

TIẾNG ANH 
 

 11.  Cambridge english for job - hunting / Colm Downes. _ England : Cambridge university press, 
2015. _ 112tr ;24cm 

  
 
 
 
 
 

Số phân loại : 428  
Số ĐKCB : 00000019101 - 00000019105 
 

 12.  English for sales & purchasing : Oxford business english / Lothar Gutjahr, Sean Mahoney. _ 
New York : Oxford university press, 2017. _ 79tr ;27cm 

  
 
 
 
 
 

Số phân loại : 428.2  
Số ĐKCB : 00000019123, 00000019124 
 

 13.  The Business 2.0  B1 + Intermediate teacher's book : Teacher's book / Antoinette Meehan, 
Frances Watkins, Paul Emmerson , Mike Sayer. _ London : Macmillan education, 2013. _ 116tr ;30cm 

  
 
 
 
 
 

Số phân loại : 428.2  



 

Trang 5 

Số ĐKCB : 00000019119 - 00000019122 
 

 14.  The business 2.0 B1 + Intermedia student's book : Kèm workbook / John Allison, Paul 
Emmerson. _ England : Macmillan, 2013. _ 158tr ;29cm 

  
 
 
 
 
 
 

Số phân loại : 428.3  
Số ĐKCB : 00000019115 - 00000019125 
 

 


