
 

Trang 1 

THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH MỚI 
 THÁNG 09 NĂM 2017 

 
KINH TẾ 

 
1  Kinh tế vĩ mô / Nguyễn Như Ý, Trần Thị Bích Dung. _ Tái bản lần V : Có bổ sung. _ Tp.HCM : 
Kinh tế, 2016. _ 267tr ;24cm 

      
Tóm tắt: Khái quát về kinh tế vĩ mô, cách tính sản lượng quốc gia, lý thuyết xác định 
sản lượng cân bằng quốc gia, Chính sách tài khóa và chính sách ngoại thương, tiền tệ 
ngân hàng và chính sách tiền tệ, lạm phát và thất nghiệp, phân tích vĩ mô trong nền 
kinh tế mở. 
 
 

Số phân loại : 339  
Số ĐKCB : 00000018409 - 00000018418 
 

 2.  Kinh tế vi mô : Câu hỏi - bài tập - trắc nghiệm / Nguyễn Như Ý. _ Tái bản lần thứ 11, có sữa 
chữa bổ sung. _ Kinh tế, 2016. _ 318tr ;24cm 

     
Tóm tắt: Tài liệu dành cho độc giả khối ngành kinh tế - quản trị, các giám đốc doanh 
nghiệp nghiên cứu, tìm hiểu về kinh tế vi mô trong hoạch định kinh doanh, kinh tế, 
xã hội, môi trường và phong cách sống.Nội dung tài liệu giới thiệu các vấn đề cơ bản 
về kinh tế học, lý thuyết sản xuất và chi phí, thị trường cạnh tranh, thị trường độc 
quyền... 

 
Số phân loại : 338.5076  
Số ĐKCB : 00000018389 - 00000018398 
 

 3.  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 : 00000018374 - 00000018376 
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 4.  Nguyên lý thống kê : Ứng dụng trong quản lý kinh tế và kinh doanh sản xuất - dịch vụ / 
Nguyễn Thị Kim Thúy. _ H : Lao động - xã hội, 2014. _ 505tr ;20cm 

      
Tóm tắt: Đối tượng nghiên cứu của nguyên lí thống kê. Điều tra thống kê thu thập 
thông tin phát triển kinh tế xã hội và kinh doanh sản xuất-dịch vụ. Phân tổ tổng hợp 
tài liệu điều tra thống kê, các chỉ tiêu thống kê mức độ khối lượng của hiện tượng 
kinh tế-xã hội và sản xuất-dịch vụ 
 
 

Số phân loại : 310.071 
Số ĐKCB : 00000018422 - 00000018424 
 

 5.  Quản trị chiến lược / Lê Thế giới, Nguyễn Thanh Liêm, Trần Hữu Hải. _ Hà Nội : Lao động - Xã 
hội, 2014. _ 581tr ;27cm 

    
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức nền tảng về quản trị chiến lược cho các nhà quản 
trị, các doanh nghiệp về quản trị chiến lược, phân tích môi trường bên trong, bên 
ngoài tạo dựng thế cạnh tranh thông qua chiến lược chứa năng, các phương thức 
cạnh tranh, chiến lược cấp kinh doanh toàn cầu, công ty và hệ thống kiểm soát. 
 

Số phân loại : 658  
Số ĐKCB : 00000018346 - 00000018348 
 

 6.  Thị trường chứng khoán / Bùi Kim Yến. _ H : Lao động - xã hội, 2015. _ 519tr ;24cm 
     
 Tóm tắt: Trong nền kinh tế thị trường, các hoạt động tài trợ cho  nền kinh tế được 
tổ chức ngày càng chặt chẽ hơn cũng như ngày càng hoàn thiện hơn với các 
phương thức tài trợ đa dạng phong phú. Nội dung tài liệu giới thiệu về thị trường 
tài chính, thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu quốc tế và quỹ đầu tư và 
công ty quản lý quỹ, chứng khoán vốn - cổ phiếu... 
 

Số phân loại : 332.64  
Số ĐKCB : 00000018431 -  00000018433 
 

 
NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG 

 
 7.  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 
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Số phân loại : 351.597  
Số ĐKCB : 00000018343 - 00000018345 
 

QUẢN TRỊ KINH DOANH 
 
 8.  Bài tập và bài giải nghiệp vụ ngân hàng thương mại / Nguyễn Minh Kiều. _ H : Lao động - xả 
hội, 2014. _ 476tr ;24cm 

      
Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu các câu hỏi trắc nghiệm nhằm củng cố kiến thức đã học 
trong lý thuyết, các bài tập và bài giải  tình huống nghiệp vụ cụ thể nhằm giúp các 
bạn ôn tập, chuẩn bị thi hết môn học và làm quen với việc xử lý những tình huống 
phát sinh trong thực tiễn làm việc của các bạn nhằm giúp các bạn tự giải củng cố 
kỹ năng nghiệp vụ ngân hàng. 
 

 
Số phân loại : 332.12076  
Số ĐKCB : 00000018425 - 00000018427 
 

 9.  Nghiệp vụ ngân hàng thương mại / Lê Thị Mận. _ Tái bản lần 2 có sửa chữa bổ sung. _ H : Lao 
động xã hội, 2014. _ 649tr ;24cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về nghiệp vụ ngân hàng thương mại, nghiệp vụ tài 
sản nợ, tín dụng và nghiệp vụ cho vay, thanh toán chuyển khoản và các nghiệp vụ 
khác của ngân hàng. Tài liệu sẽ giúp bạn đọc nắm được lý thuyết cơ bản, để có kinh 
nghiệm thực tế nhằm xử lý và giải quyết các mối quan hệ nghiệp vụ giữa ngân hàng 
thương mại với khách hàng. 
 
 

Số phân loại : 332.12  
Số ĐKCB : 00000018434 - 00000018436 
 

 10.  Nghiệp vụ ngân hàng thương mại : Lý thuyết, bài tập & bài giải . Dành cho sinh viên 
chuyên ngành: Tài chính, ngân hàng, chứng khoán / Nguyễn Minh Kiều. _ Tái bản lần thứ 3. _ H : 
Tài chính, 2015. _ 861tr ;24cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu về hoạt động của ngân hàng thương mại. Trình bày về nghiệp 
vụ huy động vốn, cấp tín dụng doanh nghiệp, quản lý rủi ro và các nghiệp vụ ngân 
hàng khác. Mục tiêu chính của phần này là cung cấp cho bạn đọc kiến thức và kỹ 
năng thực hành các nghiệp vụ ngân hàng dành cho khách hàng cá nhân, ngân 
hàng điện tử và kinh doanh bất động sản. 
 
 

Số phân loại : 332.12  
Số ĐKCB : 00000018428 -  00000018430 
 

 11.  Nguyên lý 80/20 : Bí quyết làm ít được nhiều / Richard Koch ;  Lê Nguyễn Minh Thọ, Trương 
Hớn Huy. _ Tp.HCM : Trẻ, 2017. _ 434tr ;20cm 

      



 

Trang 4 

Tóm tắt: Phân tích và hướng dẫn cách áp dụng nguyên lý 80/20 để nâng cao hiệu năng công việc với 
một lượng thật ít công sức và thời gian, nguồn lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh để làm giàu 
 
Số phân loại : 650.1  
Số ĐKCB : 00000018337 – 00000018339 
 

 12.  Nhập môn tài chính tiền tệ / Sử Đình Thành,Vũ Thị Minh Hằng, Dương Thị Bình Minh...[và 
những người khác]. _ H : Lao động - xã hội, 2008. _ 429tr ;27cm 

      
Tóm tắt: Khái quát hoá một cách có hệ thống cơ sở lý luận về phạm trù tài chính - 
tiền tệ trong nền kinh tế thị trường: tiền tệ, tín dụng, lãi suất, cung cầu tiền tệ, lạm 
phát, tài chính công 
 
 

Số phân loại : 332.4  
Số ĐKCB : 00000018386 - 00000018388 
 

 13.  Quản trị học : Bài tập - nghiên cứu tình huống / Bùi Văn Danh, Nguyễn Văn Dung, Lê Quang 
Khôi. _ H : Lao động, 2011. _ 297tr ;24cm 

     Tóm tắt: Quản trị là quá trình làm việc cùng và thông qua người khác để đạt 
các mục tiêu tổ chức trong môi trường luôn thay đổi. Tài liệu đáp ứng mục tiêu 
nghiên cứu và ứng dụng trong công việc đạt hiệu quả cao của bạn đọc. Gồm 4 
phần. Phần 1: Câu hỏi trắc nghiệm (với đáp án).Phần 2: Câu hỏi tư duy (với đáp 
án). Phần 3: Các bài thi mẫu (với đáp án).Phần 4: Nghiên cứu theo theo chủ đề và 
tình huống (với tư tưởng gợi ý). 

Số phân loại : 658.076  
Số ĐKCB : 00000018340 - 00000018342 
 

 14.  Tài chính doanh nghiệp : Lý thuyết, bài tập và bài giải / Nguyễn Minh Kiều. _ H : Thống kê, 
2014. _ 452tr ;24cm 

      
Tóm tắt: Giới thiệu về thời giá tiền tệ và mô hình chiết khấu dòng tiền, quan hệ lợi 
nhuận vả rủi ro, các phân tích và quyết định đầu tư, quyết định vốn, các quyết định 
chính sách cổ tức và phòng ngừa rủi ro tài chính, các hoạch định tài chính cho công 
ty. 
 

 
Số phân loại : 332  
Số ĐKCB : 00000018358 - 00000018360 
 

 15.  Tài chính doanh nghiệp căn bản : Lý thuyết & thực hành quản lý ứng dụng cho các doanh 
nghiệp Việt Nam. Lý thuyết, bài tập & bài giải / Nguyễn Minh Kiều. _ Tái bản lần ba có sửa chữa 
bổ sung. _ H : Tài chính, 2015. _ 897tr ;24cm 

 Tóm tắt: Tài liệu là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong mỗi doanh nghiệp. Mỗi chủ 
doanh nghiệp, kế toán trưởng, trưởng phòng tài chính cần thiết phải nghiên cứu 
bản chất của sự vận hành tài chính của doanh nghiệp mình, qua đó điều hành 
doanh nghiệp đạt hiệu quả cao, tránh các rủi ro tài chính có thể xảy ra. Nội dung 
tài liệu giới thiệu những vấn đề căn bản về tài chính doanh nghiệp, định giá và 
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quyết định đầu tư, quyết định nguồn vốn và chính sách cổ tức và các quyết định khác của doanh 
nghiệp. 
Số phân loại : 332  
Số ĐKCB : 00000018440 -  00000018442 
 

 16.  Tiền tệ ngân hàng / Nguyễn Minh Kiều. _ Tp.HCM : Tài chính, 2015. _ 420tr ;24cm 
     
 Tóm tắt: Giới thiệu đến bạn đọc một bức tranh bao quát hết toàn bộ các hoạt động 
liên quan đến tiền tệ và ngân hàng nhằm trang bị kiến thức và cơ sở lý luận vững 
chắc trước khi học các môn học nghiệp vụ của các chuyên ngành Tài chính, Ngân 
hàng, Kế toán và Quản trị kinh doanh. Thiếu kiến thức nền, việc học ví như xây một 
ngôi nhà mà thiếu nền móng vững chắc 
 

Số phân loại : 332.112 
Số ĐKCB : 00000018334 - 00000018336 
 

 

 


