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1. Quản trị chất lượng / Phan Thăng. _ H : Hồng Đức, 2012. _ 323tr ;21cm
Tóm tắt: Trong điều kiện cạnh tranh hiện tại và tương lai gần, các doanh nghiệp
Việt nam muốn tồn tại và phát triển thì buộc phải thay đổi quan điểm. Từ việc tư
duy hành động theo chiến thuật sang tư duy chiến lược, phải xác định được mục
tiêu dài hạn, con đường đi đến mục tiêu và phải nâng cao năng lực cạnh tranh để
có thể đạt mục tiêu. Đã đến lúc phải nhìn nhận lại việc xây dựng, duy trì và áp
dụng hệ thống quản lý chất lượng. Một hệ thống phải được xây dựng trên cơ sở
định hướng chiến lược, được áp dụng linh hoạt như một công cụ hữu hiệu nhằm
thực thi chiến lược và được cải tiến liên tục nhằm tối đa hóa lợi ích sử dụng. Nội
dung tài liệu bao gồm những nội dung sau: Đại cương về chất lượng và quản trị về
chất lượng, quá trình phát triển của quản trị chất lượng...Quản trị chi phí cho chất
lượng trong quá trình phân tích, dự án.
Số phân loại : 658.562
Số ĐKCB : 00000018852 - 00000018856
2. Giáo trình nguyên lý thống kê kinh tế : Ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế = Statistics for
business and economics / Hà Văn Sơn. _ H : Thống kê, 2011. _ 383tr ;24cm
Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu các nội dung về thu thập dữ liệu thống kê, mô tả dữ liệu
bằng các đặc trưng đo lường, kiểm định giả thuyết, phân tích phương sai, kiểm định
phi tham số, tương quan và hồi qui, dãy số thời gian...Nhiều ví dụ thực tế được đưa
vào minh họa nhằm giúp cho bạn đọc dễ hiểu hơn các khái niệm xác suất thống kê
vốn dị trừu tượng và khó hiểu.
Số phân loại : 310.071
Số ĐKCB : 00000018842 - 00000018846
3. Giáo trình quản trị xuất nhập khẩu / Đoàn Thị Hồng Vân, Kim Ngọc Đạt. _ Tp.HCM : Kinh tế,
2017. _ 567tr ;24cm
Tóm tắt: Muốn hoạt động xuất nhập khẩu hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh hội
nhập sâu rộng hiện nay, cần có những Nhà quản trị xuất nhập khẩu giỏi. Chính vì
vậy, một trong những môn học chính của chuyên ngành Ngoại Thương là “ Quản
trị Xuất nhập khẩu” – môn học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản
cần thiết về quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu , giúp họ có thể trở thành những
nhà quản trị xuất nhập khẩu giỏi. Để phục vụ cho việc giảng dạy môn học theo
phương pháp mới, quyển sách này nhằm cung cấp cho người học một cách hệ
thống, khoa học, đầy đủ và chi tiết các kiến thức về quản trị kinh doanh xuất nhập
khẩu.
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Số phân loại : 382.7071
Số ĐKCB : 00000018837 - 00000018841

QUẢN TRỊ KINH DOANH
4. Quản trị nguồn nhân lực / Trần Kim Dung. _ 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 - 00000018851
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