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THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH MỚI 
THÁNG 06 NĂM 2018 

 
DU LỊCH 

 
 1.  Nhật ký học làm bánh : Cẩm nang cho người yêu bánh .Tập 2 / Linh Trang. _ Hà Nội : Thế 
giới, 2017. _ 294tr ;24cm 

Tóm tắt: Ở quyển nhật ký này, Linh Trang tập trung vào nhiều loại bánh quen 
thuộc nhưng không hề dễ chinh phục – chẳng hạn như các loại bánh mì – và được 
đầu tư công phu về mặt trình bày hứa hẹn sẽ còn mang đến nhiều điều thú vị hơn 
nữa cho bạn đọc. Hi vọng cuốn sách có thể giúp bạn tiến bước thuận lợi, suôn sẻ 
trên hành trình “bơ-bột- trứng”, làm sao tránh được nhiều nhất các “ổ voi” thất bại 
khiến cho bánh từ lò nướng bay thẳng tới thùng rác. Và cũng mong rằng, những 
ghi chép từ quá trình tự học làm bánh của tác giả sẽ tăng thêm quyết tâm, gạt bỏ 
đôi chút chần chừ, lưỡng lự của những bạn trẻ muốn “dấn thân” vào con đường 
này. 

Số phân loại : 641.865  
Số ĐKCB : 00000018880 -  00000018882 
 

 2.  Nhật ký học làm bánh : Cẩm nang cho người yêu bánh / Linh Trang. _ H : Thế giới, 2017. _ 
217tr ;21cm 

Tóm tắt: Nhật kí học làm bánh không chỉ đơn thuần là một tập hợp các 
công thức bánh trái. Nó trước hết là một quyển nhật kí về chặng đường tự 
vật lộn với bột, bơ, đường, trứng, sữa của một cô nàng không có nhiều kinh 
nghiệm bếp núc và hoàn toàn chẳng có hoa tay nào cả. Trong chặng đường 
học làm bánh gập ghềnh, nhiều thất bại, cô nàng ấy luôn thầm mong có 
một cuốn sách chỉ dẫn tỉ mỉ hơn cho những người mới bắt đầu như mình. 
Công thức rất dễ tìm, nhưng bắt tay vào làm, cô mới nhận ra rằng với kẻ 
còn bỡ ngỡ, chúng sơ sài làm sao. Vậy nên, vừa mày mò học hỏi, Linh 
Trang vừa soạn luôn cuốn sách mình hằng mơ ước, cho những người mới 
sau này, với hy vọng cuốn sách ấy sẽ giúp chặng đường của những người 
bạn trong bếp bánh suôn sẻ hơn. 

Số phân loại : 641.865 
 Số ĐKCB : 00000018872 - 00000018874 
 

  
 
 
 
 
 
 



 

Trang 2 

3.  Nhật ký học làm bánh : Đồ uống và các món tráng miệng không dùng lò nướng .Tập 3: Khi 
bếp vắng lò / Linh Trang. _ H : Thế giới, 2017. _ 294tr ;24cm 

     Tóm tắt: Nhật Ký Học Làm Bánh 3 bao gồm 40 công thức món ngọt cùng với 
hướng dẫn chi tiết về nguyên liệu, dụng cụ và những hình ảnh đẹp mắt. Đặc biết 
cách đặt tên cho 5 chương sách cũng rất thú vị như Bữa tối lãng mạn, Tụ tập bạn 
bè, Đồ uống, Dành cho con và Tiệc tùng giúp người đọc chọn được những công 
thức phù hợp nhất cho những dịp tụ họp bên gia đình bạn bè mà bạn gái cần trổ 
tài nội trợ. 
 
 

Số phân loại : 641.856  
Số ĐKCB : 00000018883 - 00000018885 
 

 
 
 4.  Thức ăn Việt Nam / Triệu Thị Chơi. _ In lần thứ hai có sửa chữa và bổ sung. _ Tp.HCM : Tổng 
hợp, 2011. _ 622tr ;27cm 

 Tóm tắt: Nội dung của tài liệu này nhằm trang bị kiến thức chuyên môn về dinh 
dưỡng dựa trên tinh thần giáo dục kiến thức tổng hợp; bao gồm việc tìm hiểu 
nguyên liệu và dụng cụ nấu nướng, cách sử dụng và bảo quản những nguyên liệu, 
dụng cụ đó; cách chế biến thức ăn và tồn trữ thực phẩm để phục vụ tốt nhất cho 
nhu cầu phát triển thể chất và sinh lực của con người tuỳ thuộc vào hoàn cảnh và 
điều kiện sẵn có của địa phương. 
 

Số phân loại : 641.7  
Số ĐKCB : 00000018867 - 00000018869 
 

QUẢN TRỊ KINH DOANH 
 
 5.  Quản trị nguồn nhân lực / Trần Kim Dung. _ Tái bản lần thứ 9 có sửa chữa bổ sung. _ Tp.HCM : 
Kinh tế, 2016. _ 480tr ;24cm 
     Tóm tắt: Làm thế nào để quản trị nguồn nhân lực có hiệu quả là vấn đề khó khăn và thử thách lớn 
nhất đối với doanh nghiệp trong nền kinh tế chuyển đổi. Sự biến động mạnh mẽ của môi trường kinh 
doanh, tính chất khốc liệt của cạnh tranh và yêu cầu phải đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân viên 
trong nền kinh tế thị trường đã và đang tạo ra sức ép lớn, đòi hỏi các nhà quản trị gia Việt Nam phải có 
các quan điểm mới, lĩnh hội được những phương pháp mới và nắm vững được những kỹ năng mới về 
quản trị con người. cuốn sách được thiết kế nhằm giới thiệu các kiến thức, tư tưởng và kỹ năng cơ bản 
của quản trị nguồn nhân lực cho các quản trị gia, sinh viên ngành quản trị  kinh doanh và những bạn 
đọc khác có quan tâm. 
Số phân loại : 658.3  
Số ĐKCB : 00000018847 - 00000018871 
 

TIẾNG ANH 
 
 6.  Giao tiếp tiếng anh chuyên ngành khách sạn : Có kém đĩa CD / Quỳnh Như. _ H : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2015. _ 285tr ;21cm 



 

Trang 3 

Tóm tắt: Công việc của một nhân viên làm trong lĩnh vực khách sạn và nhà hàng 
luôn phải tiếp xúc với các đối tượng khách ở khắp mọi nơi trên thế giới, họ là 
khách du lịch, hoặc là những vị khách đến với mục đích kinh doanh. Và hầu hết 
trong số họ đều sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp. Vậy bạn có biết làm thế 
nào để giao tiếp với học một cách lịch sự bằng tiếng Anh? Bạn có thể hiểu được 
các yêu cầu của họ và phục vụ họ một cách như ý? Nhằm mục đích giúp bạn trả 
lời các câu hỏi trên, tác giả đã biên soạn ra cuốn Tự học giao tiếp tiếng Anh 
chuyên ngành khách sạn- Be My Guest, một cuốn sách dành riêng cho lĩnh vực 
khách san, nhà hàng. Với cuốn sách này chúng tôi cung cấp cho bạn những thuật 
ngữ quan trọng, các cách diễn đạt lịch sự khi giao tiếp với khách ngoại quốc, 
mang lại cho bạn và công việc của bạn hiệu quả tốt nhất. 

Số phân loại : 428.3  
Số ĐKCB : 00000018875 -  00000018879 
 

CƠ KHÍ Ô TÔ 
 
 7.  Bảo dưỡng ô tô : Kỹ thuật bảo dưỡng và sữa chữa ô tô hiện đại / Vỹ Gia Tráng, Kha Túc Vỹ, 
Hứa Bình; Trần Giang Sơn. _ H : Bách khoa, 2017. _ 147tr ;24cm 
     Tóm tắt: Bộ sách “Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại” được biên soạn kết hợp giữa phần 
lý thuyết và phần thực hành giúp bạn đọc hiểu sâu hơn về cấu tạo, nguyên lý cũng như cách bảo 
dưỡng, sửa chữa thông thường đối với ô tô, đặc biệt có thể vận dụng những kiến thức trong bộ sách 
vào thực tế một cách nhanh nhất. 
Số phân loại : 629.287  
Số ĐKCB : 00000018865, 00000018866 
 

 8.  Kỹ năng cơ bản sửa chữa ô tô : Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại / Chu Mậu Kiệt, 
Vỹ Song, Lư Đức Thắng; Trần Giang Sơn. _ H : Bách khoa, 2017. _ 331tr ;24cm 

 
Tóm tắt: Bộ sách “Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại” được biên soạn 
kết hợp giữa phần lý thuyết và phần thực hành giúp bạn đọc hiểu sâu hơn về cấu tạo, 
nguyên lý cũng như cách bảo dưỡng, sửa chữa thông thường đối với ô tô, đặc biệt có 
thể vận dụng những kiến thức trong bộ sách vào thực tế một cách nhanh nhất. 
 

 
Số phân loại : 629.28 
Số ĐKCB : 00000018862 
 

 9.  Sữa chữa động cơ ô tô : Kỹ thuật bảo dưỡng và sữa chữa ô tô hiện đại / Trần Kiện Kiện, 
Trương Đông Sơn, Hoàng Khang Quần; Trần Giang Sơn. _ H : Bách khoa, 2017. _ 367tr ;24cm 

 Tóm tắt: Ô tô ngày càng được sử dụng rộng rãi như một phương tiện đi lại cá nhân 
cũng như vận chuyển hành khách và hàng hóa. Sự gia tăng nhanh chóng về số 
lượng xe ô tô sử dụng trong xã hội, đặc biệt là các loại ô tô đời mới, đang kéo theo 
nhu cầu đào tạo rất lớn về nguồn nhân lực phục vụ bảo dưỡng và sữa chữa ô tô. 
Ngoài ra, các bạn đọc yêu thích ô tô hoặc đang là chủ sở hữu ô tô cũng có nhu cầu 
tìm hiểu về cấu tạo, nguyên lý cũng như cách bảo dưỡng, sữa chữa thông thường 
đối với ô tô. 

Số phân loại : 629.25 
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Số ĐKCB : 00000018864 
  
 

 10.  Sửa chữa gầm, mâm ô tô : Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại / Lương Gia Sinh, 
Vỹ Song, Cam Dũng Huy; Trần Giang Sơn. _ H : Bách Khoa, 2017. _ 231tr ;24cm 

     
 Tóm tắt: Bộ sách “Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại” được biên soạn 
kết hợp giữa phần lý thuyết và phần thực hành giúp bạn đọc hiểu sâu hơn về cấu 
tạo, nguyên lý cũng như cách bảo dưỡng, sửa chữa thông thường đối với ô tô, đặc 
biệt có thể vận dụng những kiến thức trong bộ sách vào thực tế một cách nhanh 
nhất. 

 
Số phân loại : 629.24  
Số ĐKCB : 00000018863 
 

 

 


