THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH MỚI
THÁNG 07 NĂM 2018
DU LỊCH
1. Cắt tỉa rau củ quả : 44 mẫu mới nhất trang trí món ăn gia đình / Trần Duy Khánh. _ In lần thứ
2. _ Tp.HCM : Phụ nữ, 2015. _ 63tr ;23cm
Tóm tắt: Cuốn sách chia sẻ với các bạn yêu thích nội trợ những kỹ năng cắt tỉa rau,
củ, quả giúp các bạn tạo ra những món ăn không chỉ ngon miệng về chất mà còn
đẹp về hình thức trình bày. Không những thế còn góp phần giúp mâm cơm gia đình
bạn thêm hấp dẫn, trở thành những bữa cơm gắn kết yêu thương giữa mọi thành
viên trong gia đình.
Số phân loại : 745.924
Số ĐKCB : 00000018899 - 00000018901
2. Giáo trình quản trị buồng = Housekeeping management : Từ lý thuyết đến thực tế / Nguyễn
Quyết Thắng. _ Tp.HCM : Tài chính, 2015. _ 269tr ;24cm
Tóm tắt: Trong kinh doanh các cơ sở lưu trú, hoạt động kinh doanh buồng là một
trong những hoạt động trọng tâm, đóng vai trò quan trọng và mang lại doanh thu
lớn cho đơn vị. Để kinh doanh cơ sở lưu trú có hiệu quả đòi hỏi người kinh doanh
phải có kiến thức về lĩnh vực này.Có rất nhiều mảng hoạt động trong công tác
quản trị bộ phận buồng, giáo trình này tập trung vào một số mảng hoạt động chính
yếu và được chia làm 9 chương như sau: Tổng quan về kinh doanh lưu trú và các
loại hình cơ sở lưu trú, Kế hoạch kinh doanh buồng và tổ chức lao động trong bộ
phận buồng....Đánh giá hiệu quả hoạt động bộ phận buồng
Số phân loại : 647.92071
Số ĐKCB : 00000018902 - 00000018906

TIẾNG ANH
3. Cambridge grammar for IELTS with answers : Self - study grammar reference and practice
/ Diana Hopkins, Pauline Cullen. _ New York : Cambridge university press, 2018. _ 258tr ;24cm

Số phân loại : 425
Số ĐKCB : 00000018891 - 00000018895

Trang 1

4. Collins english for exams Practice tests for IELTS : 4 Academic + 2 General tranning papers
with answers / Peter Travis, Louis Harrison. _ Tp.HCM : Tổng hợp, 2013. _ 191tr ;25cm

Số phân loại : 428.0076
Số ĐKCB
: 00000018918 - 00000018922
5. Collins english for exams practice tests for IELTS 2 : 4 Academic + 2 genneral traning papers
with answers .Tập 2. _ Tp.HCM : Tổng hợp, 2015. _ 191tr ;25cm

Số phân loại : 428.0076
Số ĐKCB : 00000018908 - 00000018912
6. Collins english for exams Writing for IELTS / Anneli Williams. _ Tp.HCM : Tổng hợp, 2016. _
144tr ;25cm

Số phân loại : 421
Số ĐKCB : 00000018913 - 00000018917
7. English for sales & purchasing : Oxford business english / Lothar Gutjahr, Sean Mahoney. _
New York : Oxford university press, 2016. _ 79tr ;27cm

Số phân loại : 428.2
Số ĐKCB : 00000018896 - 00000018898

Trang 2

8. The Business 2.0 B1 + Intermediate teacher's book : Teacher's book / Antoinette Meehan,
Frances Watkins, Paul Emmerson , Mike Sayer. _ London : Macmillan education, 2019. _ 116tr ;30cm
Số phân loại : 428.2
Số ĐKCB : 00000018907

KINH TẾ - KẾ TOÁN
9. Lập & thẩm định dự án đầu tư / Đinh Thế Hiển. _ Tp.HCM : Kinh tế, 2015. _ 421tr ;27cm
Tóm tắt: Trong quá trình thẩm định và tư vấn đầu tư; ngoài phương án kinh
doanh thu lời của dự án, thì có ba vấn đề cần được quan tâm đó là thu hút vốn đầu
tư, cơ cấu nguồn vốn đầu tư, và phân tích rủi ro. Tất nhiên còn nhiều vấn đề cần
phân tích thêm nhưng chúng tôi tin rằng các bạn đọc có cùng suy nghĩ với chúng
tôi về Dự án đầu tư của ngày hôm nay, nó không chỉ là vấn đề kỹ thuật tính toán
lợi hại, lời lỗ; mà nó là tương lai, một tương lai không còn giống như những gì mà
các nhà kinh doanh vẫn hình dung, một tương lai được tư duy lại trong cái nhìn
mới về sự biến động, một sự biến động làm nên hiệu quả.
Số phân loại : 332.678
Số ĐKCB : 00000018933 - 00000018937
10. Phân tích và đầu tư chứng khoán / Bùi Kim Yến, Thân Thị Thu Thủy, Trần Phương Thảo...[Và
những người khác]. _ Tp.HCM : Tài chính, 2014. _ 500tr ;24cm
Tóm tắt: Phân tích chứng khoán là việc dùng các chỉ số, sơ đồ, bảng biểu, các
hệ số tài chính để đánh giá hoạt động của thị trường chứng khoán cả về bề rộng
cũng như chiều sâu. Việc phân tích chứng khoán cung cấp các thông tin cần thiết
cho các nhà đầu tư cũng như các nhà quản lý thị trường, các nhà quản trị doanh
nghiệp trong hoạt động của họ trên thị trường chứng khoán.
Số phân loại : 332.64
Số ĐKCB : 00000018928 - 00000018932

ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
11. Giáo trình thực hành vi điểu khiển PIC / Nguyễn Đình Phú. _ Tp.HCM : Đại học Quốc Gia,
2017. _ 398tr ;24cm
Tóm tắt: Thực hành vi xử lý hoặc vi điều khiển là môn học cơ sở cho tất cả
các ngành kỹ thuật Điện - Điện tử, Điện tử - Truyền thông, Tự động điều khiển,
Kỹ thuật máy tính và Cơ điện tử, sau khi đã học xong lý thuyết với mục đích tiếp
cận thực tế lập trình điều khiển và ứng dụng các vi điều khiển từ cơ bản đến
nâng cao nhằm ôn tập các kiến thức đã học, rèn luyện các kỹ năng lập trình, gỡ
rối, kiểm tra, quan sát, phân tích, suy luận, đánh giá. Các bài thực hành được
biên soạn từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp về phần cứng lẫn phần mềm
nhằm giúp người học có thể hiểu dễ dàng và nhanh chóng.
Số phân loại : 621.3815071
Số ĐKCB : 00000018923 - 00000018927

Trang 3

Trang 4

