
 

Trang 1 

THƯ MỤC GIỚI THIỆU TÀI LIỆU MỚI 
THÁNG 09 NĂM 2016 

 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 
 01.  Công nghệ thông tin, định hướng học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp / Nguyễn 
Văn Sinh, Trần Mạnh Hà, Huỳnh Khả Tú. _ H : Xây dựng, 2016. _ 126tr ;24cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách như là một tài liệu tham khảo chuyên ngành, tư vấn và hướng 
dẫn đến các đối tượng chưa, đã, đang và sẽ làm việc trong ngành công nghệ thông tin, 
ngoài ra tài liệu còn giúp bạn đọc hiểu rõ được những yêu cầu cơ bản của các môn học, 
khối lượng kiến thức cơ sở và chuyên ngành thuộc lĩnh vực học tập, xác định mục đích 
nghề nghiệp, định hướng học tập, nghiên cứu khoa học trong ngành CNTT một cách 
chi tiết và đầy đủ. 

Số phân loại : 004.071  
Số ĐKCB : 00000017877 - 00000017879 
 

 02.  Giáo trình lập trình Android : Giáo trình cho bậc đại học ngành công nghệ thông tin / Lê 
Hoàng Sơn, Nguyễn Thọ Thông. _ H : Xây dựng, 2015. _ 128tr ;27cm 

     Tóm tắt: Tổng quan về lập trình Android. Thiết kế layouts và UI. Tương tác sự 
kiện, content provider và intent filter. Xây dựng ứng dụng quản lý thông tin sinh viên. 
Quản lý thông tin sinh viên theo kiến trúc client-server. Chia sẻ và kết nối thông tin 
sinh viên tren facebook và google maps 
 
 

 
Số phân loại : 005.4071  
Số ĐKCB : 00000017873 - 00000017876 
 

ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 
 
 03.  Vi điều khiển và ứng dụng : CAD Trong điện & điện tử / Lê Ngọc Bích, Phạm Quang Huy. _ 
H : Bách khoa Hà Nội, 2016. _ 383tr ;24cm 

Tóm tắt: Tài liệu gồm 10 chương. Nội dung của mỗi chương là các bài tập thực 
hành chủ yếu là lập trình và mô phỏng vi xử lý và vi điều khiển. Những ví dụ 
trong từng bài tập rất hữu ích, cung cấp cho bạn những ý tưởng để thiết kế các yêu 
cầu phức tạp hơn trong dân dụng cũng như trong công nghiệp. Chương 1: Giới 
thiệu phần mềm Mikroc; Chương 2: Ngôn ngữ C và các hàm có sẵn trong Mikroc; 
Chương 3: Điều khiển Led đơn; Chương 4: 10 bài tập thực hành với Picbasic Pro 
và Proteus; Chương 5: Điều khiển động cơ một chiều (DC)... 

Số phân loại : 621.3815  
Số ĐKCB : 00000017868 - 00000017872 
 

KINH TẾ - KẾ TOÁN 
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 04.  Bài tập - Bài giải phân tích hoạt động kinh doanh / Phạm, Văn Dược. _ H : Hồng Đức, 2012. _ 
287tr ;24cm 

     Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu những nội dung sau: Lý luận chung về phân tích và các 
phương pháp sử dụng,  phân tích môi trường và chiến lược kinh doanh, phân tích sử 
dụng các tiềm năng trong hoat động kinh doanh, kết quả hoạt động sản xuất, biến động 
chi phí sản xuất kinh doanh, phân tích để ra quyết định ngắn hạn và đầu tư dài hạn trong  
hoạt động kinh doanh, phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. 
 

Số phân loại : 338.5076  
Số ĐKCB : 00000017838 - 00000017842 
 

 05.  Giáo trình marketing : Căn bản / Nguyễn Văn Hùng, Huỳnh Văn Hồng, Trần Ngọc 
Hoàng...[Và những người]. _ Tp.HCM : Kinh tế Tp.HCM, 2013. _ 482tr ;24cm 

Tóm tắt: Thông qua chiến lược marketing, doanh nghiệp có thể phát huy nội lực 
hướng vào những cơ hội hấp dẫn trên thị trường và nâng cao hiệu quả kinh doanh; 
tăng cường khả năng cạnh tranh giữa những quốc gia và các nhà sản xuất hàng 
hoá; chi phối quan hệ cung cầu nhằm dành các điều kiện sản xuất, tiêu thụ trên thị 
trường có lợi nhất. Điều này buộc các doanh nghiệp thay đổi về tư duy chiến lược, 
về cách thức kinh doanh, hướng tới khách hàng… Và marketing chính là yếu tố 
cần thiết của chiến lược kinh doanh, là chất xúc tác mạnh mẽ, là chìa khóa vàng 
cho sự phát triển, thành công của một doanh nghiệp, một địa phương, một quốc 
gia. Tài liệu nhằm mục đích cung cấp những kiến thức, nguyên lý marketing căn 
bản; đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của bạn đọc, các tổ chức kinh tế và các 
tổ chức phi lợi nhuận trong lĩnh vực marketing 

Số phân loại : 658.8071  
Số ĐKCB : 00000017863 - 00000017867 
 

 06.  Giáo trình nguyên lý thống kê / Trần Thị Kỳ, Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Thị Kim Phụng....[Và 
những người khác]. _ H : Lao động, 2012. _ 246tr ;24cm 

      
Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu những vấn đề chung về thống kê, quy trình nghiên cứu 
thống kê, tổng hợp thống kê, các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội, dãy số thời 
gian, các chỉ số và một số đề thi, bài giải nguyên lý thống kê đã sử dụng. 
 
 

Số phân loại : 310.071  
Số ĐKCB : 00000017833 -  00000017837 
 
 

 07.  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 
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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 : 657.48  
Số ĐKCB : 00000017860, 00000017861 
 

 08.  Kinh tế quốc tế = International economics problems and solutions : Bài tập và đáp án / 
Nguyễn Văn Dung. _ Tp.HCM : Phương Đông, 2012. _ 350tr ;24cm 

     Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu về các bài toán, tình huống thực tiễn trong nền Kinh 
tế các Quốc gia, tiếp tục tư duy về nhiều lập luận và mô hình Nghiên cứu vẫn còn 
trong quá trình phân tích, suy luận để tìm ra phương án tốt hơn, với các chủ đề phức 
tạp toàn cầu về thương mại và tiền tệ Quốc tế, thương mại dịch vụ và thương mại tài 
sản - hàng hóa, vay và cho vay Quốc tế, nhằm đạt lợi suất thương mại (Gains from 
Trade) cao hơn, làm sáng tỏ các liên kết giữa các lĩnh vực thương mại và tiền tệ. 
 

Số phân loại : 337.076  
Số ĐKCB : 00000017843 - 00000017847 
 

 09.  Phương pháp nghiên cứu kinh tế & viết luận văn thạc sĩ / Đinh Phi Hổ. _ Tp.HCM : Phương 
đông, 2014. _ 598tr ;24cm 

Tóm tắt: Tài liệu giúp bạn đọc hiểu rõ bản chất của nghiên cứu khoa học nói 
chung và nghiên cứu kinh tế nói riêng, cách tiếp cận nghiên cứu theo phương 
pháp quy nạp và suy diễn, phân biệt được cách tiếp cận định tính - định lượng, 
nhất là làm quen với cách tiếp cận nghiên cứu hỗn hợp và thấy rõ sự khác biệt 
giữa đề tài nghiên cứu khoa học và luận án nghiên cứu. Ngoài ra tài liệu còn giới 
thiệu về việc sử dụng công cụ phân tích trong nghiên cứu; đặc biệt là việc sử dụng 
phần mềm SPSS trong phân tích. Ngoài ra nó cũng bao gồm các kiến thức về 
công cụ phân tích thống kê, và ứng dụng phân tích các mô hình kinh tế lượng 
thường được sử dụng trong nghiên cứu hiện nay tại Việt Nam cũng như trên thế 
giới: hồi quy tuyến tính, hồi quy binary logistic và phân tích nhân tố khám phá. 

Số phân loại : 330.0721  
Số ĐKCB : 00000017848 -  00000017852 
 

 10.  Quản trị bán hàng = Sales management : Dành cho sinh viên đại học, cao học, MBA  - Lý 
thuyết - Bài tập - Đề thi mẫu - Đáp án / Bùi Văn Danh, Nguyễn Văn Dung, Lê Quang Khôi. _ 
Tp.HCM : Phương đông, 2012. _ 373tr ;24cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về quản trị bán hàng, các phương thức bán hàng 
mới, hoạch định chức năng bán hàng, dự báo doanh số tiềm năng, quản trị các kênh 
phân phối, quản trị nhân viên bán hàng, tuyển dụng - đào tạo, đãi ngộ nhân viên, 
quản trị thời gian, năng suất và thành quả, các phương thức bán hàng ra nước 
ngoài.Tài liệu giúp bạn có tầm nhìn linh hoạt và sâu sắc, đáp ứng hiệu quả các biến 
động trong tương lai của ngành bán hàng. 

Số phân loại : 658.8  
Số ĐKCB : 00000017823 -  00000017827 
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 11.  Quản trị marketing / Nguyễn, Văn Dung, Nguyễn Văn Thi, Nguyễn Văn Trãi...[Và những người 
khác]. _ H : Lao động, 2012. _ 393tr ;24cm 

     Tóm tắt: Marketing là một hoạt động triển khai tầm nhìn, sứ mệnh và hoạch định 
chiến lược của công ty, xác định nhu cầu khách hàng, thiết kế sản phẩm và dịch vụ, 
ấn định giá, truyền đạt thông điệp, sử dụng kênh phân phối, các quan hệ trong chuổi 
giá trị. Tài liệu còn giới thiệu các nội dung về chiến lược và kế hoạch marketing, phân 
tích thị trường người tiêu dùng, quản trị sản phẩm và thương hiệu, nghiên cứu 
marketing và dự báo lượng cầu thị trường... 

Số phân loại : 658.8  
Số ĐKCB : 00000017828 - 00000017832 
 

 12.  Thương mại điện tử : Cẩm nang / Nguyễn Văn Hùng, Trương Anh Luân, Phan Quang 
Việt...[Và những người khác]. _ Tp.HCM : Kinh tế Tp.HCM, 2013. _ 658tr ;21cm 

     Tóm tắt: Internet - Web browser và cơ sở mạng của thương mại điện tử. Khái quát 
về thương mại điện tử. Hạ tầng kinh tế - xã hội và pháp lý của thương mại điện tử. 
Website và cơ sở dữ liệu của thương mại điện tử. An toàn thông tin giao dịch thương 
mại điện tử. Các hình thức giao dịch thương mại điện tử. Thanh toán trong thương 
mại điện tử 
 

Số phân loại : 381.142  
Số ĐKCB : 00000017819 - 00000017822, 00000017880 
 

 13.  Văn hóa tổ chức và lãnh đạo / Nguyễn Văn Dung, Phan Đình Quyền, Lê Việt Hưng. _ Tp.HCM 
: Giao thông vận tải, 2010. _ 426tr ;24cm 

     Tóm tắt: Đề cập về khái niệm văn hóa tổ chức và thể hiện quan hệ của văn hoá tổ 
chức với lãnh đạo, là một khái niệm có thể giải thích nhiều hiện tượng trong tổ chức, 
và còn giúp các nhà lãnh đạo vận dụng để tạo ra tổ chức hiệu quả hơn. Phân tích văn 
hóa làm sáng tỏ sự phát sinh năng động các tiểu nhóm trong các tổ chức, hiểu được 
các công nghệ mới tương tác với tổ chức thế nào, cần thiết cho việc quản lý xuyên qua 
các đường biên quốc gia và dân tộc. 

Số phân loại : 658.4  
Số ĐKCB : 00000017853 - 00000017857 
 

LỊCH SỬ 
 14.  Gia định tổng trấn tả quân Lê Văn Duyệt : Góc nhìn lịch sử / Ngô Tất Tố. _ Tái bản theo bản 
in năm 1937. _ H : Khoa học xã hội, 2016. _ 222tr ;21cm 

     Tóm tắt: Xưa nay những đấng anh hùng hào kiệt chép ở trong sách, phần nhiều là 
hạng mình cao bảy thước, lưng rộng mười gang, diện mạo rất hùng vĩ. Trái lại, Lê 
Văn Duyệt thì tầm người lùn nhỏ, mặt mũi không lấy gì làm khôi ngô. Vậy mà tinh 
nhanh, hăng tợn, có tài giỏi lại có sức khỏe. Tánh Lê Văn Duyệt rất ngang tàng, 
không ưa học văn, chỉ thích học võ. Khoảng 14 hay 15 tuổi, Lê Văn Duyệt thường 
nói với bầu bạn rằng:" Sanh nhằm đời loạn, nếu không dựng nổi cờ trống đại tướng, 
đặng có công danh ghi vào sử sách, thì không phải là đấng tài trai" - Ngô Tất Tố. 

Số phân loại : 859.93081  
Số ĐKCB : 00000017862 
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 15.  Xứ đông dương : Hồi ký / Paul Doumer; Lưu Đình Tuân, Lê Đình Chi...[Và những người khác]. 
_ H : Thế giới, 2016. _ 635tr ;24cm 

      
Tóm tắt: Tái hiện một giai đoạn lịch sử Việt Nam và bán đảo Đông Dương cuối thế 
kỷ XIX đầu thế kỷ XX dưới con mắt của một nhà cai trị độc tài người Pháp Paul 
Doumer. 
 
 

Số phân loại : 959.704  
Số ĐKCB : 00000017858 
 

 16.  Xứ đông dương : Hồi ký / Paul Doumer; Lưu Đình Tuân, Lê Đình Chi...[Và những người khác]. 
_ H : Thế giới, 2016. _ 635tr ;24cm 

      
Tóm tắt: Tái hiện một giai đoạn lịch sử Việt Nam và bán đảo Đông Dương cuối thế 
kỷ XIX đầu thế kỷ XX dưới con mắt của một nhà cai trị độc tài người Pháp Paul 
Doumer. 
 
 

 
Số phân loại : 959.704 
Số ĐKCB : 00000017859 
 

 


