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THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH MỚI 
THÁNG 08 NĂM 2017 

 
KẾ TOÁN 

 
 01.  Bài tập kế toán tài chính / Võ Văn Nhị, Lê Thị Mỹ Hạnh, Hoàng Cẩm Trang. _ Tp.HCM : 
Phương đông, 2012. _ 270tr ;24cm 

     
 Tóm tắt: Tài liệu gồm 125 bài tập được sắp xếp theo thư tự các chương thuộc nội 
dung môn học, một số bài tập tổng hợp và bài giải có tính chất hướng dẫn kỹ năng 
thực hành kế toán và phân tích báo cáo tài chính. 
 
 
 

Số phân loại : 657.48076  
Số ĐKCB : 00000018446 -  00000018448 
 

 02.  Chế độ kế toán doanh nghiệp : Theo thông tư 200/2014/TT-BTC Ban hành ngày 22/12/2014. _ 
Tp.HCM : Kinh tế, 2015. _ 793tr ;27cm 

     
 Tóm tắt: Giới thiệu những quy định chung về kế toán doanh nghiệp, tài khoản kế 
toán, báo cáo tài chính, chứng từ kế toán, sổ sách kế toán và hình thức kế toán, các 
biểu mẫu báo cáo tài chính, các danh mục và mẫu sổ sách kế toán. 
 
 
 

Số phân loại : 657.9042  
Số ĐKCB : 00000018371 -  00000018373 
 

 03.  Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp / Võ Văn Nhị, Lê Tuấn, Phạm Quang Huy...[ Và 
những người khác]. _ Hà Nội : Phương đông, 2012. _ 434tr ;24cm 

   
   Tóm tắt: Một số vấn đề về tổ chức công tác kế toán trong đơn vị hành chính sự 
nghiệp: kế toán tiền và vật tư, kế toán tài sản cố định và xây dựng cơ bản, kế toán 
các khoản đầu tư tài chính, kế toán các khoản thanh toán.... 
 
 

Số phân loại : 657.8071  
Số ĐKCB : 00000018452 – 00000018454 
 
 
 



 

Trang 2 

 04.  Hệ thống thông tin kế toán / Nguyễn Bích Liên,Nguyễn Phước Bảo Ấn ,Bùi Quang Hùng...[và 
những người khác]. _ Tp.HCM : Kinh tế, 2016. _ 446tr ;24cm 
     Tóm tắt: Giới thiệu công cụ lập tài liệu hệ thống thông tin kế toán. Tổ chức và xử lí dữ liệu theo mô 
hình REAL. Kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro doanh nghiệp. Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán và 
chu trình doanh thu, chi phí, sản xuất. Phân tích, thiết kế, vận hành hệ thống thông tin kế toán... và khai 
thác thông tin trong phần mềm kế toán 
Số phân loại : 657.0285 
Số ĐKCB : 00000018380 – 00000018382 
 

 05.  Kế toán quản trị / Phạm Văn Dược, Trần Văn Tùng. _ H : Lao động, 2011. _ 454tr ;24cm 
      
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về kế toán quản trị, phân tích mối quan hệ chi phí, 
khối lượng, lợi nhuận, hệ thống dự toán ngân sách, phân tích biến động chi phí và 
doanh thu, định giá sản phẩm,quyết định vốn đầu tư và đánh giá trách nhiệm quản 
lý. 
 
 

Số phân loại : 658.15  
Số ĐKCB : 00000018449 - 00000018451 
 

 06.  Kế toán tài chính : Kế toán đầu tư tài chính. Lý thuyết và bài tập .Phần 3 / Phan Đức Dũng, 
Nguyễn Kim Chung, Nguyễn Thị Diện. _ Tái bản lần thư 2 có sửa chữa bỗ sung. _ H : Tài chính, 
2014. _ 352tr ;24cm 
     Tóm tắt: Giới thiệu các kiến thức cơ bản và một số bài tập kế toán hoạt động đầu tư tài chính ngắn 
hạn, dài hạn, kế toán dự phòng các khoản đầu tư tài chính, kế toán nguồn vốn kinh doanh, kế toán lợi 
nhuận và các quỹ tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp. 
Số phân loại : 657.8333  
Số ĐKCB : 00000018419 - 00000018421 
 

 07.  Kế toán tài chính : Kế toán thương mại và dịch vụ. Lý thuyết và bài tập .Phần 2 / Phan Đức 
Dũng, Nguyễn Kim Chung, Nguyễn Thị Diện. _ Tái bản lần thư 2 có sửa chữa bỗ sung. _ H : Tài 
chính, 2014. _ 365tr ;24cm 

     
 Tóm tắt: Giới thiệu các kiến thức cơ bản và một số bài tập kế toán hoạt động đầu tư 
tài chính ngắn hạn, dài hạn, kế toán dự phòng các khoản đầu tư tài chính, kế toán 
nguồn vốn kinh doanh, kế toán lợi nhuận và các quỹ tổ chức công tác kế toán tại 
doanh nghiệp. 
 
 

Số phân loại : 657.8333  
Số ĐKCB : 00000018437 – 00000018439 
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 08.  Kế toán tài chính : Sách dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, trung học 
chuyên nghiệp khối ngành kinh tế / Võ Văn Nhị, Trần Anh Hoa, Phạm Ngọc Toàn...[Và những 
người khác]. _ Tp.HCM : Kinh tế, 2015. _ 906tr ;24cm 

Tóm tắt: Kế toán tài chính là phần hệ thông tin thuộc hệ thống thông tin kế toán 
thực hiện chức năng cung cấp thông tin về tình hình tài sản, nguồn vốn cũng như 
tình hình và kết quả hoạt động của doanh nghiệp để phục vụ cho yêu cầu quản lý 
của nhiều đối tượng khác nhau, bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp. 
Chất lượng của thông tin kế toán tài chính có ảnh hưởng lớn và trực tiếp đến chất 
lượng và hiệu quả quản lý không chỉ đối với bản thân doanh nghiệp mà còn với 
nhiều đối tượng khác trong đó có các cơ quan chức năng của nhà nước. Do vậy 
việc tổ chức, thực hiện tốt kế toán tài chính không chỉ là mối quan tâm của các 

doanh nghiệp mà còn là mối quan tâm của các cơ quan soạn thảo, ban hành chế độ 
kế toán, của các cơ quan nhà nước thực hiện chức năng quản lý doanh nghiệp. 

Số phân loại : 657.8333  
Số ĐKCB : 00000018443 - 00000018445 
 

KINH TẾ - KẾ TOÁN 
 
 09.  Giáo trình lập dự án đầu tư / Nguyễn Bạch Nguyệt. _ Tái bản lần thứ 3, có sửa đổi bổ sung. _ H 
: Đại học kinh tế Quốc Dân, 2014. _ 502tr ;24cm 

  
Tóm tắt: Một số vấn đề lí luận chung về dự án đầu tư, đối tượng, nhiệm vụ, trình tự, 
nội dung nghiên cứu, soạn thảo dự án, các căn cứ chủ yếu hình thành dự án, kĩ thuật, 
tổ chức quản lí, nhân sự, tài chính, phân tích khía cạnh kinh tế - xã hội, sử dụng Excel 
trong lập dự án đầu tư. 
 

Số phân loại : 658.150711 
Số ĐKCB : 00000018349 -  00000018351 
 

 10.  Giáo trình marketing căn bản / Đinh Tiên Minh, Quách Thị Bửu Châu, Nguyễn Văn 
Trưng...[Và những người khác]. _ Tái bản lần hai có chỉnh lý bổ sung. _ Hà Nội : Lao động, 2014. _ 
282tr ;24cm 

      
Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu về môi trường marketing - lựa chọn thị trường, mục tiêu 
và định vị; các chiến lược và tổ chức thực hiện marketing, các hoạt động marketing 
như: Marketing dịch vụ, marketing quốc tế. 
 
 

Số phân loại : 658.8071  
Số ĐKCB : 00000018352 - 00000018354 
 

 11.  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 
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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 : 00000018361 - 00000018370 
 

 12.  Giáo trình quản trị chiến lược / Ngô Kim Thanh. _ Tái bản lần thứ 6. _ Hà Nội : Đại học Kinh 
tế Quốc dân, 2015. _ 465tr ;24cm 

  Tóm tắt: Xu thế hội nhập, cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông 
tin và viễn thông đã tác động lớn đến các lĩnh vực kinh doanh ngày nay. Quản trị 
chiến lược giúp cho các nhà quản trị kinh doanh có một cách tư duy và phương pháp 
luận chuyên nghiệp trong việc hoạch định và quyết định kinh doanh đảm bảo sự phát 
triển bền vững của doanh nghiệp. Tài liệu giúp bạn đọc cập nhật những kiến thức bổ 
ích của môn quản trị chiến lược. 

Số phân loại : 658.071  
Số ĐKCB : 00000018355 - 00000018461 
 

 13.  Giáo trình thuế I : TAX / Lê Quang Cường, Nguyễn Kim Quyến. _ Tp.HCM : Kinh tế, 2016. _ 
382tr ;27cm 

 Tóm tắt: Khái quát về thuế nói chung cũng như về các loại thuế hiện hành nói 
riêng. Xây dựng nền tảng lý luận khái quát về thuế và hệ thống hóa các quy định 
của hệ thống pháp luật thuế hiện hành cho bạn đọc trên cơ sở dung hòa giữa việc 
nghiên cứu lý thuyết và việc nghiên cứu luật thuế. 
 
 

 
Số phân loại : 336.2071  
Số ĐKCB : 00000018377 - 00000018379 
 

 14.  Hệ thống thông tin kế toán : Tập 1 / Huỳnh Văn Hiếu, Nguyễn thế Hưng, Lương Đức Thuận. _ 
Tp.HCM : Kinh tế, 2016. _ 309tr ;24cm 

      
Tóm tắt: Giới thiệu các kiến thức nhằm tổ chức phân tích, tổ chức xử lí, đánh giá 
và kiểm soát thông tin kế toán trong điểu kiện xử lí thủ công hoặc đã tin học hóa. 
Ngoài ra tài liệu còn giúp cho bạn đọc có khả năng thực hiện công tác của chuyên 
viên phân tích hệ thống trong các doanh nghiệp, thực hiện dịch vụ tư vấn, thiết kế 
và tin học hóa công tác kế toán. 
 

Số phân loại : 657.0285  
Số ĐKCB : 00000018383 - 00000018385 
 

 15.  Kinh tế vi mô / Lê Bảo Lâm, Nguyễn Như Ý, Trần Thị Bích Dung...[và những người khác]. _ Tái 
bản lần thư 9 : Có bổ sung. _ Tp.HCM : Kinh tế, 2016. _ 281tr ;Hình vẽ ;24cm 

      
Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề cơ bản về kinh tế học: Cung cầu và giá thị trường, 
lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng, lý thuyết về sản xuất và chi phí, thị trường 
cạnh tranh hoàn toàn, thị trường độc quyền hoàn toàn và không hoàn toàn, thị trường 
các yếu tố sản xuất. 
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Số phân loại : 338.5  
Số ĐKCB : 00000018399 – 00000018408 
 
 
 
 
  
 


