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THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH MỚI  

THÁNG 7 NĂM 2022 

 

CHÍNH TRỊ 

 01.  Đường Bác Hồ đi cứu nước / Trình Quang Phú. _ Xuất bản lần thứ 2. _ H : CTQG 

Sự thật, 2021. _ 675tr ;21cm 

     Tóm tắt: Khái quát những sự kiện về gia đình, tuổi thơ của Bác, con đường Bác bôn ba 

khắp năm châu để đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, tìm ra con đường giải phóng cho dân tộc 

khỏi ách nô lệ, sáng lập Đảng ta và lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi trong cuộc cách 

mạng tháng Tám năm 1945 khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Những sự kiện 

chính trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo trực 

tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Ký hiệu xếp giá : 959.704092 - 1 bản 

 

 02.  Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp quốc gia / Nguyễn Xuân  Thắng ... [và những người 

khác]. _ Xuất bản lần thứ 2. _ H : CTQG Sự thật, 2018. _ 623tr ;24cm 

     TTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia. Ban Tổ chức Trung ương. Ban Tuyên giáo Trung 

ương. 

     Tóm tắt: Các bài viết tập trung làm sáng tỏ những vấn đề về hoàn cảnh ra đời, nội dung 

cơ bản của tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, khẳng định những giá trị lý luận, thực tiễn và 

sức lan toả của tác phẩm trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực 

lãnh đạo và sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay. 

Ký hiệu xếp giá : 352.6 - 1 bản 

 

 03.  Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam / Nguyễn, Phú Trọng. _ Xuất bản lần thứ 2. _ H : CTQG Sự thật, 

2022. _ 464tr ;21cm 

     Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về 

chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam như: Vững bước đi lên 

chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và 

ước vọng của toàn dân tộc; quyết tâm chấn hưng và xây dựng thành công một nền văn hoá 
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Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc 

trường tồn... 

Ký hiệu xếp giá : 335.43 - 1 bản 

 

 04.  Từ làng Sen đến bến Nhà Rồng : Ký / Trình Quang Phú. _ Xuất bản lần 20, có sửa 

chữa, bổ sung. _ H : CTQG Sự thật, 2021. _ 334tr ;21cm 

     Tóm tắt: Kể lại những năm tháng đầu gian khó của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ thời niên 

thiếu đầy gian nan song cũng sớm thể hiện ý chí phi thường của Người, về những ngày 

Người ở Huế, Phan Thiết, Sài Gòn đến ngày Người rời Bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường 

cứu nước. Ghi chép những câu chuyện của những người được gặp gỡ Bác như nhà thơ 

Thanh Hải, anh hùng Tạ Thị Kiều, chiến sĩ thi đua Ngô Thị Tuyết, dũng sĩ diệt Mỹ Trần 

Thị Bưởi, nữ du kích Huỳnh Thị Kiểng, luật sư Trịnh Đình Thảo... 

Ký hiệu xếp giá : 923.1597 - 1 bản 

 

KHOA HỌC KHÁC 

 05.  Bạn bình an, thế giới bình an / Pháp Nhật. _ Tái bản lần thứ 1. _ H : Lao động; Công 

ty Sách Thái Hà, 2022. _ 238tr ;21cm 

     Tủ sách Buddhism 

     Tóm tắt: Chỉ dẫn những cách thức cụ thể để có tâm an lạc - gốc rễ của hạnh phúc vững 

bền qua thiền tập, nhận biết những điều kiện hạnh phúc đang có, biết cách buông bỏ những 

cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực, hướng dẫn cách tự bảo vệ sức khoẻ thể chất và tinh thần 

trong mùa dịch Covid... để có nhận thức đúng đắn, hành động đúng đắn và tâm thức an yên 

trong cuộc sống dưới góc độ giáo lý của Đạo Phật 

Ký hiệu xếp giá : 294.3444 - 2 bản 

 

 06.  Cẩm nang sống hạnh phúc và thành công / Pháp Nhật. _ H : Lao động; Công ty 

Sách Thái Hà, 2022. _ 156tr ;21cm 

     Tóm tắt: Gồm những giáo lý của đạo Phật giúp bạn sống và làm theo những điều Phật 

dạy để tâm luôn an, có một cuộc sống an yên và hạnh phúc: Tám cách giúp bạn an nhiên 

hạnh phúc giữa cuộc đời, sáu điều giúp bạn vững tâm và hạnh phúc, sáu kiểu người bạn 

nên trân quý, năm điều suy nghiệm, tám cách sống khiến bản thân luôn vui, năm góc nhìn 

để buông bỏ để hạnh phúc, bí mật của nghệ thuật sống hạnh phúc là khả năng tận hưởng, 

thưởng thức sự sống... 

Ký hiệu xếp giá : 294.3444 - 2 bản 
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 07.  Chân lý và sự tĩnh lặng / Pháp Nhật. _ H : Lao động; Công ty Sách Thái Hà, 2022. 

_ 203tr ;23cm 

     Tủ sách Buddhism 

Ký hiệu xếp giá : 294.3444 - 2 bản 

 

 08.  Cô đơn, một mình và giác ngộ : Bình giảng Kinh Người biết sống một mình / 

Pháp Nhật. _ H : Lao động; Công ty Sách Thái Hà, 2021. _ 153tr ;21cm 

     Tóm tắt: Giảng giải những lời dạy của Đức Phật về cách làm thế nào để sống một mình 

mà vẫn có hạnh phúc, bình an, trí tuệ và giải thoát 

Ký hiệu xếp giá : 294.3444 - 1 bản 

 

 09.  Love & light for you : Những thông điệp yêu thương và trí tuệ / Pháp Nhật. _ H : 

Lao động; Công ty Sách Thái Hà, 2021. _ 158tr ;21cm 

     Tóm tắt: Giảng giải những giáo lý của Đạo Phật trong cuộc sống giúp ta buông bỏ muộn 

phiền, can đảm đối diện với thử thách, sống thảnh thơi trong từng khoảnh khắc, thay đổi 

thái độ nhìn nhận vấn đề, làm chủ cảm xúc... 

Ký hiệu xếp giá : 294.3444 - 2 bản 

 

 10.  Nghệ thuật của sự chữa lành / Pháp Nhật. _ H : Lao động; Công ty Sách Thái Hà, 

2021. _ 166tr ;21cm 

     Tủ sách Buddhism 

     Tóm tắt: Giảng giải về nghệ thuật chữa lành cơ thể dưới góc nhìn của Đạo Phật: Bệnh 

tật là thông điệp của cơ thể, khả năng tự chữa lành vô tận đang sẵn có trong mỗi người, 

người chữa lành giỏi là người luôn mở tâm ra học hỏi mọi phương pháp, muốn khoẻ mạnh 

thì phải thay đổi thái độ và hành vi sống... 

Ký hiệu xếp giá : 294.3444 - 2 bản 

 

 11.  Thiền là gì? / Pháp Nhật. _ H : Lao động; Công ty Sách Thái Hà, 2022. _ 118tr ;19cm 

     Tóm tắt: Trình bày quan điểm thiền nói chung và quan điểm thiền của những người 

theo Đạo Phật nói riêng, sự ra đời của những pháp thiền 

Ký hiệu xếp giá : 294.34435 - 2 bản 

 

 12.  Thơ thiền cho bé / Pháp Nhật. _ H : Lao động; Công ty Sách Thái Hà, 2022. _ 95tr 

;19cm 
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Ký hiệu xếp giá : 294.3444 - 2 bản 

 

 13.  Trọn vẹn, cảm nhận, yêu thương / Pháp Nhật. _ Tái bản lần thứ 4. _ H : Lao động; 

Công ty Sách Thái Hà, 2022. _ 119tr ;23cm 

     Tóm tắt: Gồm một số bài viết về ba yếu tố làm thăng hoa đời sống tinh thần con người 

theo quan điểm Phật giáo. Đó là "Trọn vẹn, cảm nhận và yêu thương" nhằm cảm nhận được 

sự sống quanh ta sâu sắc hơn và rộng mở với đất trời, thiên nhiên, vạn hữu 

Ký hiệu xếp giá : 294.3444 - 3 bản 

 

 14.  Vận mệnh trong tay ta : Nghệ thuật kiến tạo cuộc đời thành công, hạnh phúc / 

Pháp Nhật. _ H : Lao động; Công ty Sách Thái Hà, 2021. _ 230tr ;21cm 

     Tóm tắt: Trình bày triết lí của Đạo Phật giúp con người cải tạo vận mệnh, sửa đổi lỗi 

lầm, tích đức, hành thiện và khiêm tốn để làm chủ cuộc sống của chính mình 

Ký hiệu xếp giá : 294.3444 - 3 bản 

 

 15.  Về nhà / Pháp Nhật. _ H : Lao động; Công ty Sách Thái Hà, 2021. _ 190tr ;21cm 

Ký hiệu xếp giá : 294.3444 - 1 bản 

 

 16.  Vương quốc của giây phút hiện tại / Pháp Nhật. _ H : Lao động; Công ty Sách Thái 

Hà, 2022. _ 130tr ;21cm 

     Tủ sách Buddhism 

Ký hiệu xếp giá : 294.3444 - 2 bản 

 

KINH TẾ - KẾ TOÁN 

 17.  Công việc trong tương lai : Thu hút nhân tài, xây dựng đội ngũ lãnh đạo tài giỏi 

và tạo ra tổ chức có tính cạnh tranh / Jacob Morgan ; Biên dịch, h.đ.: Dương Thị Thu 

Hằng. _ Xuất bản lần thứ 2. _ H : CTQG Sự thật, 2022. _ 287tr ;21cm 

     Tóm tắt: Trình bày ba vấn đề chính nhân viên tương lai, người quản lý tương lai, tổ 

chức: cách làm việc, lãnh đạo và cách các tổ chức phải tự chuyển đổi để đối mặt với những 

thay đổi trong tương lai; thu hút nhân tài, xây dựng đội ngũ lãnh đạo tài giỏi và tạo ra tổ 

chức có tính cạnh tranh, những nguyên tắc của nhân viên, nhà quản lý và một tổ chức cần 

phải làm trong tương lai để đạt được hiệu quả tốt nhất trong công việc. 

Ký hiệu xếp giá : 658.406 - 1 bản 
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 18.  Tư duy hệ thống cho mọi người : Hành trình từ lý thuyết tới tác động thực tiễn 

tại Việt Nam / Nguyễn Văn Thành, Ockie Bosch, Nam Nguyễn. _ Xuất bản lần thứ 2. _ H 

: CTQG Sự thật, 2018. _ 179tr ;minh họa ;24cm 

     Tóm tắt: Khái quát về tư duy hệ thống, vai trò của tư duy hệ thống trong quản lý và giải 

quyết các vấn đề nảy sinh, cung cấp cơ sở lý thuyết và các nội dung cơ bản về tư duy hệ 

thống, ứng dụng tư duy hệ thống trong thực tiễn tại một số địa phương ở Việt Nam, các kết 

quả đạt được trong thực tế và công cụ để ứng dụng hiệu quả tư duy hệ thống trong thực 

tiễn tại Việt Nam 

Ký hiệu xếp giá : 658.4032 - 1 bản 

 

TIẾNG NHẬT 

 19.  Quick Mastery of N4 Listening = Nắm vững nhanh Đọc hiểu N4. _ Japan, 2016. _ 

128tr ;26cm 

     Tóm tắt: Sách được biên soạn theo chương trình thi JLPT N4 mới,  giúp bạn ôn tập lại 

kiến thức, tìm được phương pháp làm bài phù hợp khi làm bài thi, kèm theo đó là hàng loạt 

các bài tập kiểm tra và đề thi... 

Ký hiệu xếp giá : 495.6 - 5 bản 

 

 20.  Shigoto no Nihongo- Meru no Kakikata hen : Sách tiếng Nhật thương mại - 

Hướng dẫn cách viết mail. _ Japan, 2014. _ 138tr ;26cm 

     Tóm tắt: Sách dành cho những đối tượng đang làm việc với người Nhật hoặc làm trong 

công ty Nhật. Đồng thời cho những bạn thường xuyên dùng Email để trao đổi bàn thảo 

công việc hàng ngày.Đây là quyển giáo trình nằm trong bộ sách Shigoto no Nihongo- một 

trong những bộ sách hữu ích giúp bổ trợ các kỹ năng cần thiết khi làm việc trong công ty 

Nhật hay trong mỗi trường làm việc thường xuyên tiếp xúc với các khách hàng người Nhật. 

 

Ký hiệu xếp giá : 495.6 - 5 bản 
 

VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT 

 21.  Thời tôi sống / Trần Mai Hạnh ... [và những người khác]. _ Xuất bản lần thứ 2. _ H : 

CTQG Sự thật, 2018. _ 316tr ;24cm 

     Tóm tắt: Tái hiện lại cuộc kháng chiến đầy hy sinh, gian khổ, kết thúc thắng lợi vẻ vang 

của dân tộc ta qua kí sự, những mẩu chuyện của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh 
 

 

Ký hiệu xếp giá : 895.92283403 - 1 bản 
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