
 

Trang 1 

THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH MỚI 
THÁNG 06 NĂM 2019 

 
DU LỊCH 

 
1.  Đặc trưng văn hóa vùng Nam Trung Bộ / Nguyễn Ngọc Thanh, Trương Văn Cường, Nguyễn 
Thẩm Thu Hà...[ Và những người khác]. _ H : Khoa học xã hội, 2018. _ 279tr ;23cm 

 
 Tóm tắt: Giới thiệu về điều kiện tự nhiên , dân số và sự phân bố dân cư, các di 
tích và danh thắng ở trung bộ, văn hóa ẩm thực, trang phục, nhà ở và các nghề thủ 
công truyền thống, các phong tục tập quán, lễ hội, nghệ thuật dân gian của Nam 
Trung Bộ 
 
 

 
Số phân loại : 390.095975  
Số ĐKCB : 00000019799 - 00000019801 
 
2.  Đặc trưng văn hóa vùng Tây Bắc / Nguyễn Ngọc Thanh, Trương Văn Cường, Lục Mạnh 
Hùng...[Và những người khác]. _ H : Khoa học xã hội, 2018. _ 311tr ;23cm 

 
 Tóm tắt: Giới thiệu các mặt của đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của cư 
dân: phong tục lễ nghi tín ngưỡng, lễ hội, trang trí dân gian, kiến trúc, dân ca , âm 
nhạc, phong cách và tâm lý của con người . 
 
 
 

Số phân loại : 390.0959717  
Số ĐKCB : 00000019808 - 00000019810 
 
 

 3.  Đặc trưng văn hóa vùng Tây Nguyên / Nguyễn Ngọc Thanh, Trương Văn Cường, Nguyễn Thẩm 
Thu Hà...[Và những người khác]. _ H : Khoa học xã hội, 2018. _ 295tr ;23cm 

 
 Tóm tắt: Giới thiệu về các di tích và danh thắng, văn hóa ẩm thực, trang phục, nhà 
ở, nghề thủ công , phong tục tập quán, lễ hội, nghệ thuật dân gian ở Tây Nguyên 
 
 
 

 
Số phân loại : 390.095976  
Số ĐKCB : 00000019814 - 00000019816 
 



 

Trang 2 

 

 
 

KẾ TOÁN 
 4.  Hướng dẫn thực hành kế toán hành chính sự nghiệp theo thông tư số 107/2017/TT-BTC / Võ 
Văn Nhị, Phạm Ngọc Toàn, Lê Quang Mẫn...[Và những người khác]. _ H : Tài chính, 2018. _ 366tr 
;27cm 

Tóm tắt: Với việc áp dụng Chế độ kế toán theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC 
ban hành ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính đã làm thay đổi khá căn bản nội 
dung và phương pháp kế toán ở các đơn vị Hành chính sự nghiệp của nước ta. 
Những thay đổi này phù hợp với định hướng chuyển sang áp dụng cơ sở dồn tích 
cho kế toán HCSN . Qua việc áp dụng chế độ kế toán này sẽ giúp cho thông tin kế 
toán do các đơn vị Hành chính sự nghiệp cung cấp nâng cao được tính minh bạch 
và tính hữu dụng cho các đối tượng sử dụng có liên quan. Chính điều này sẽ đảm 
bảo cho sự chấp nhận rộng rãi của các đối tượng sử dụng trong nước và quốc tế 
đối với thông tin do đơn vị HCSN cung cấp. 

Số phân loại : 657.8  
Số ĐKCB : 00000019862 - 00000019864 
 

 
 

VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT 
 

 5.  Đệ nhất đô soái thủy quân Yết Kiêu : Tiểu thuyết lịch sử / Giang Hà Vỵ, Vi Linh. _ H : Hồng 
Đức, 2018. _ 302tr ;21cm 

Tóm tắt: Câu chuyện trong sách mang đến những bài học bổ ích về lịch sử, đồng 
thời cung cấp cho bạn đọc nguồn kiến thức một cách nhẹ nhàng và dễ nhớ. Yết 
Kiêu cùng tài bơi lội giỏi và ý chí kiên cường của ông được khắc họa như một 
tấm gương sáng để các bạn hỏi và noi theo.Những hình minh họa sinh động, đầy 
màu sắc cùng với những câu chuyện thú vị trong mỗi bài học sẽ giúp các bạn có 
hứng thú hơn trong việc học. 
 

Số phân loại : 895.9223008  
Số ĐKCB : 00000019796 - 00000019798 
 
 6.  Thành cát tư hãn : Tiểu thuyết lịch sử / Du Trí Tiên, Chu Diệu Đình. _ H : Hồng Đức, 2018. _ 
1033tr ;24cm 

Tóm tắt: Suốt bao thế kỷ nay cả thế giới đều coi Thành Cát Tư Hãn là một đại 
họa giáng xuống nhân loại. Cuộc đời của ông là một hình ảnh thu gọn lại mười 
hai thế kỷ mà dân du mục miền đồng cỏ đã tràn ra bốn phương tàn phá các dân 
tộc định cư có nền văn minh vững chãi. Trước ông không có nhà chinh phục nào 
gây được uy làm kinh hoàng cả thiên hạ, đến nỗi riêng dân Âu Châu khi nghe đến 
tên Thành Cát Tư Hãn đều hãi hùng cho là "Ngày tận thế đã tới rồi".... 
 

Số phân loại : 895.136  
Số ĐKCB : 00000019829 - 00000019831 



 

Trang 3 

 
 

 7.  Thập đạo tướng quân Lê Hoàn : Tiểu thuyết lịch sử / Giang Hà Vỵ, Vi Linh. _ H : Hồng Đức, 
2018. _ 222tr ;21cm 

 Tóm tắt: Lê Hoàn cai trị Đại Cồ Việt nổi bật với việc phát triển nông nghiệp và 
đánh bại Chiêm Thành, đánh dẹp các tộc người ở biên giới, khiến họ phải quy 
phục triều đình. Sách Đại Việt sử ký toàn thư viết rằng: "Vua trừ nội gian mà lấy 
được nước, đuổi giặc ngoài để yên dân, trong nước thanh bình, Bắc Nam vô sự. 
Tiếc rằng không sớm chọn con nối, khiến cho con cái tranh nhau bên trong, dẫn 
đến mất ngôi" . 
 

Số phân loại : 895.9223008  
Số ĐKCB : 00000019790 - 00000019792 
 
8.  Việt Quốc công Lý Thường Kiệt : Tiểu thuyết lịch sử / Giang Hà Vỵ, Vi Linh. _ H : Hồng Đức, 
2018. _ 238tr ;21cm 

Tóm tắt: Từ đời Tần, mỗi lúc có một họ thống nhất Trung Hoa, họ ấy liền 
nghĩ đến việc chiếm các nước nhỏ xung quanh. Tần có Nhâm Hiêu, Triệu 
Đà; Hán có Lộ Bác Đức đều đã đạt mục đích là diệt họ đang cầm quyền ở 
đất Việt. Sau, trong khoảng độc lập hoàn toàn trở lại ở nước ta, những cuộc 
xâm lăng bắt đầu từ đời Tống, dưới triều Tống Thái Tông, tướng Tống 
tưởng lấy nước ta dễ, đã khinh cử, nên thất bại hoàn toàn bởi tay Lê Hoàn. 
Lần thứ hai, dưới triều Tống Thần Tông, thế vua Tống và Tể tướng Vương 
An Thạch rất to, nên sự xuất quân được dự bị một cách cẩn thận và đầy đủ: 
quân hơn mười vạn, sửa soạn một năm, tướng tá tinh nhuệ, kế hoạch định 
rõ từng chi tiết. Đáng lẽ nước ta lúc ấy bị đổi thành châu quận của Tống. 
May! đương thời, có một vĩ nhân cầm quyền, có đủ óc chính trị, biết kết 
thúc nhân tâm, có cao tài lợi dụng thời cơ, có kinh nghiệm điều binh, khiển 
tướng. Bậc ấy là Lý Thường Kiệt. 

Số phân loại : 895.9223008  
Số ĐKCB : 00000019793 - 00000019795 
 

 

 


