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CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 

 

01.  Lập trình nâng cao PHP và MySQL = Murach's PHP and 

MyDQL/ Joel Murach, Ray Harris ; Trường đại học FPT. _ H : 

Bách Khoa Hà Nội, 2014, 2016. _ 236tr ;24cm. _ (Tủ sách bản 

quyền FPT Polytechnic) 

 

     Tóm tắt: Hướng dẫn sử dụng biểu thức chính quy, xử lý ngoại lệ và kiểm tra tính hợp lệ 

của dữ liệu. Lập trình PHP nâng cao với MySQL. Hướng dẫn bảo mật cho website, gửi thư 

điện tử và truy cập website, làm việc với file, tài liệu tải lên và hình ảnh, cài đặt máy PC và 

Mac để thực hành theo sách. Website thương mại điện tử 

Ký hiệu xếp giá : 006.76 - 4 bản 

 

DU LỊCH 

 

02.  4 mùa cookies : 100 công thức bánh quy siêu dễ làm tại 

nhà / Sarah Kieffer ; DNA dịch. _ H : Thế giới, 2020. _ 301tr 

;Ảnh ;24cm 

     Tên sách tiếng Anh: 100 cookies 

 

 

     Tóm tắt: Giới thiệu các công thức làm bánh qui: công thức bánh qui cổ điển, bánh brownie, 

bánh hạnh nhân chocolate, bánh qui vị trái cây... 

Ký hiệu xếp giá : 641.8654 - 3 bản 



 

Trang 2 

 

03.  Bài học của lịch sử / Will Durant, Ariel Durant ; Nguyễn 

Hiến Lê dịch. _ H : Văn hóa văn nghệ, 2018. _ 201tr ;Ảnh ;19cm 

 

 

      Tóm tắt: Những bài viết, tiểu luận của ông bà Will và Ariel Duraut về những kinh nghiệm, 

bài học, các mối quan hệ của nhiều lĩnh vực khác nhau trong xã hội với lịch sử của loài người. 

 

Ký hiệu xếp giá : 901 - 2 bản 

 

04.  Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và an ninh quốc gia 

trong tình hình mới / Phạm Ngọc Anh, Trần Văn Dũng (ch.b.). 

_ H : CTQG Sự thật, 2020. _ 191tr ;21cm 

     Thư mục: tr. 186 - 189 

 

 

     Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề cơ bản về chiến tranh thương mại Mỹ - Trung; thực 

trạng và tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đến nền kinh tế Việt Nam; dự báo 

chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và những vấn đề đặt ra đối với an ninh quốc gia trong 

tình hình mới 

Ký hiệu xếp giá : 382.0951073 - 2 bản 

 

05.  Đàng trong lịch sử và văn hóa / Trần Thuận. _ Tp.HCM : 

Tổng hợp, 2021. _ 373tr ;Hình vẽ ;24cm 

     Thư mục: tr. 355-371 

 

 

      Tóm tắt: Gồm các bài viết nghiên cứu về lịch sử và các vấn đề kinh tế, xã hội của Đàng 

Trong (Miền Nam, Việt Nam) thế kỉ 17 và 18: Nguyễn Hoàng và đại nghiệp trong mối quan 

hệ với Thăng Long; Nguyễn Hoàng với việc thành lập phủ Phú Yên; Công nữ Ngọc Vạn với 



 

Trang 3 

công cuộc định cõi phương Nam của dân tộc Việt Nam; đặc điểm kinh tế - xã hội Đàng Trong 

thế kỉ XVII - XVIII... 

Ký hiệu xếp giá : 959.70272 - 3 bản 

 

06.  Khoá học nấu ăn tại gia của Gordon Ramsay : Gordon 

Ramsay's ultimate cookery course / Trần Phương Thảo dịch. 

_ H : Thế giới, 2021. _ 310tr ;Ảnh ;24cm 

 

 

     Tóm tắt: Giới thiệu hơn 120 công thức nấu ăn hiện đại, đơn giản và dễ tiếp cận. Chia sẻ 

những bí quyết, kinh nghiệm mà tác giả đã đúc kết được sau nhiều năm đứng bếp để biến quá 

trình nấu nướng thành một quãng thời gian đẹp đẽ và thư giãn 

Ký hiệu xếp giá : 641.5 - 3 bản 

 

07.  Lịch sử thế giới / Nguyễn Hiến Lê, Thiên Giang. _ H : 

Hồng Đức, 2021. _ 510tr ;24cm 

 

 

      Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử thế giới (4 tập đóng chung vào một quyển) từ thời thượng cổ 

đến thời hiện đại gồm: Loài người thời tiền sử, bình minh hiện ở Cận đông và văn minh Cận 

đông truyền qua Đông Âu...; thời trung cổ châu Âu, Trung Hoa nhà Minh - nhà Thanh; Nhật 

Bản lược sử từ khởi thuỷ đến thời Mạc Phủ; châu Âu từ 1789-1870 và ảnh hưởng của cách 

mạng kỹ nghệ, tình hình Viễn Đông và hai kì đại chiến 

Ký hiệu xếp giá : 909 - 2 bản 

 

08.  Món chay bếp nhà : Các món chay Việt đậm đà hương 

vị ba miền / Helen Lê Hạ Huyền. _ H : Thế giới, 2021. _ 211tr 

;Ảnh ;24cm 

  



 

Trang 4 

     Tóm tắt: Giới thiệu các công thức phiên bản chay của các món mặn nổi tiếng và phổ biến 

trong ẩm thực Việt: Mâm cơm nhà, các món gỏi, các món cuốn, các món kho... 

Ký hiệu xếp giá : 641.8654 - 3 bản 

 

 

09.  Sự trỗi dậy và suy tàn của đế chế thứ ba : Lịch sử Đức 

quốc xã / William L. Shirer ; Diệp Minh Tâm dịch. _ H : Thông 

tin và Truyền thông, 2021. _ 1503tr ;24cm 

     Tên sách tiếng Anh: The rise and fall of the third Reich 

 

 

     Tóm tắt: Phản ánh một cách trung thực nước Đức của Quốc xã và những tội ác chống lại 

tình người và chống lại những người láng giềng của họ và chống lại người Do Thái ở Châu 

Âu giai đoạn 1933-1945: sự nổi lên của Hilter, những bước ngoặt từ Cộng hoà Đức chuyển 

sang chế độ Quốc xã, đồng thời chiến tranh xảy ra khiến cho Ba Lan bị sụp đổ, Đức xâm lấn 

Đanh Mạch và Na Uy... khởi đầu cho sự sụp đổ dẫn tới sự suy tàn của Đế chế Thứ Ba. 

Ký hiệu xếp giá : 943.086 - 3 bản 
 

 

10.  Văn hóa ứng xử của người việt xưa và nay / Phạm Minh 

Thảo biên soạn. _ H : Hồng Đức, 2021. _ 179tr ;21cm. _ (Tủ sách 

văn hóa truyền thống) 

     Thư mục: tr. 178 

 

Tóm tắt: Giới thiệu truyền thống ứng xử của người Việt và giới thiệu các phương diện ứng 

xử như: ứng xử cá nhân, gia đình, cộng đồng, ngoại giao, nghiên cứu một số vấn đề trong ứng 

xử truyền thống và hiện đại 

Ký hiệu xếp giá : 306.409597 - 2 bản 

 

  



 

Trang 5 

 

11.  Việt Nam - Hàn Quốc: 25 năm hợp tác, phát triển (1992 - 

2017) và triển vọng đến năm 2022 / Nguyễn Văn Lan (ch.b.), 

Nguyễn Thị Quế, Nguyễn Minh Đức. _ H : CTQG Sự thật, 2019. 

_ 222tr ;21cm 

     Thư mục: tr. 217-220 

 

 

     Tóm tắt: Giới thiệu những nhân tố khách quan và chủ quan tác động tích cực và tiêu cực 

đến quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 1992-2017. Phân tích chi tiết thực trạng mối 

quan hệ hai nước trên các lĩnh vực chủ yếu trong giai đoạn này; từ đó, đề xuất, kiến nghị các 

giải pháp để tháo gỡ những hạn chế, tồn tại cản trở mối quan hệ lâu đời giữa hai quốc gia - 

dân tộc, hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (1992-

2022) 

Ký hiệu xếp giá : 327.59705195 - 2 bản 

 

KẾ TOÁN 
  

 

12.  Hồ sơ thanh toán, quyết toán ngân sách qua kho bạc nhà 

nước và định mức chi tiêu các khoản chi thường xuyên theo chế 

độ mới nhất năm 2019 / Bộ tài chính. _ H : Tài chính, 2019. _ 

448tr; 27cm 

Ký hiệu xếp giá : 657.42 - 2 bản 

 

 

 

 

12.  Những quy định về cải cách tiền lương, bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm xã hội mới nhất / $cBộ tài chính. _ H : Tài chính, 

2019. _ 444tr; 27cm 

Ký hiệu xếp giá 332.4 - 2 bản 

 

 



 

Trang 6 

 

13.  Hướng dẫn cách ghi mục lục ngân sách nhà nước trên 

chứng từ kế toán và hạch toán chi tiêu nội bộ trong các cơ 

quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập / Bộ tài chính. _ H : 

Tài chính, 2019. _ 460tr ;27cm 

Ký hiệu xếp giá : 657.610 - 2 bản 

 

 

 

  

 

14.  Quản trị tài chính, kế toán, tài sản trong các đơn vị hành 

chính sự nghiệp / Bộ tài chính. _ H : Tài chính, 2019. _ 452tr ;27cm 

Ký hiệu xếp giá : 658.151 - 2 bản 

 

 

 

TIẾNG ANH 

 15.  Jetstream : Elementary B / Jane Revell, Mary Tomalin. _ London : Helbling 

Languages, 2019. _ 124tr ;28cm 

Ký hiệu xếp giá : 428.071 - 5 bản 

 

VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT 

 16.  Túc Uy và chiếc ghế xích đu màu trắng / Lê Thái Bình, Nguyễn Trọng Minh Khang. 

_ Thái Nguyên : ĐH Thái Nguyên, 2021. _ 454tr ;21cm 

Ký hiệu xếp giá : 895.922301 - 1 bản 

 

 


