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THÔNG BÁO TÀI LIỆU MỚI
CỦA THƯ VIỆN KHCN XÂY DỰNG

I. TẠP CHÍ:

1. Tạp chí tiếng Việt:
- An toàn thông tin Số 4/2016

- Cầu đường Việt Nam Số 12/2016

- Cơ khí Việt Nam Số 11, 12/2016

- Con số và sự kiện Số 12/2016

- Công đoàn xây dựng Việt Nam Số 12/2016, 1+2/2017

- Công nghệ thông tin & truyền thông Số 12 (Kỳ 1), 12 (Kỳ 2)/2016,

Số 1, 2 (Kỳ 1), 2 (Kỳ 2)/2017

- Cộng sản Số 1, 2, 3/2017

Số CĐ 1, 2/2017

- Đầu tư Bất động sản Số 52/2016

- Giao thông vận tải Số 12/2016, 1+2/2017

- Kiến trúc Số 12/2016, 1/2017

- Kiến trúc & Đời sống Số 1, 2, 3/2017

- Khoa học Kiến trúc & Xây dựng Số 12/2016

- Khoa học công nghệ Xây dựng Số 3/2016

- Kiến trúc Nhà đẹp Số 1&2, 3/2017

- Nghiên cứu Đông Nam Á Số 12/2016

- Nghiên cứu Trung Quốc Số 10, 11/2016

- Nông nghiệp & phát triển nông thôn Số 23, 24/2016

- Quy hoạch Xây dựng Số 83+84/2016

- Quy hoạch Đô thị Số 26+27/2017

- Tài nguyên và môi trường Số 24/2016

- Thanh tra Số 12/2016

- Thị trường Giá cả - BĐS & Tài sản Số 485, 486/2016
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- Thông tin & dự báo KT-XH Số 12/2016; 1+2/2017

- Thông tin & Tư liệu Số 5, 6/2016

- Tia sáng Số 24/2016

- Vật liệu Xây dựng Số 12/2016, 3/2017

- Xây dựng Số 12/2016, 2/2017

- Xi măng Số 4/2016

2.  Tiếng Anh:
- Building And Environment (CD) Số Vol.95 đến Vol.110 /2016

- Cement And Concrete Research (CD) Số Vol.79 đến Vol.90 / 2016

-Cement And Concrete Composites (CD) Số Vol.65 đến Vol.74 / 2016

-Ceramics International 1 (CD) Số Vol.42 - N1A, Vol.42 - N1B

Số Vol.42 - N2A, Vol.42 - N2B

Số Vol.42 - N3 đến Vol.42 - N8 / 2016

- Ceramics International 2 (CD) Số Vol.42 - N9 đến Vol.42 - N16 / 2016

-Landscape And Urban Planning (CD) Số Vol.145 đến Vol.156 / 2016

- World Cement Số 4,6,7,8,9,10,11,12/2015

3.  Tiếng Trung Quốc:
- Vấn đề đô thị Số 9, 10, 11, 12/2016

(Urban Problems)

- Phát triển đô thị & nông thôn Số 10, 11, 12/2016

(Urban & Rural Development)

- Xây dựng & kiến trúc Số 19, 21, 22, 23, 24/2016

(Construction and Architecture)

4.  Tiếng Nga:
- Архитектура и строителъство Poccuu Số 3/2016

(Kiến trúc & Xây dựng nước Nga)

- Жилищное строительство Số 10, 11/2016

(Nhà ở)

- Строительная  газета Số 43÷49/2016
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(Báo Xây dựng nước Nga)

- Mеханизация строительства Số 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2015

(Cơ khí Xây dựng)

II. ẤN PHẨM THÔNG TIN:

- Bản tin An toàn Thông tin Số 12/2016

- Thông tin Thư mục Số 4/2016

- Tổng luận Khoa học Công nghệ kinh tế Số 9, 10, 11, 12/2016

III. BÁO CÁO TỔNG KẾT

1/ Tài liệu Đại hội Lần thứ III nhiệm kỳ 2016 - 2020 (Đại hội III 2016 - 2020).- H.: Tổng Hội
Xây dựng Việt Nam, 2016.- 163 tr. (BCTK.0498).

2/ Báo cáo tổng kết nhiệm vụ khoa học công nghệ 2016 - Nghiên cứu xây dựng Bộ chương
trình khung bồi dưỡng phục vụ công tác sát hạch cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng
theo Luật Xây dựng 2014.- H.: Bộ Xây dựng, 2016.- 101 tr. (BCTK.0499).

3/ Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017.- H.: Bộ
Xây dựng, 2017.- 12 tr. (BCTK.0500).

4/ Báo cáo kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và chương trình thực hiện nhiệm vụ năm
2017.- H.: Bộ Xây dựng, 2017.- 10 tr. (BCTK.0501).

5/ Báo cáo nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2016.- H.: Viện Kiến trúc Quốc gia,
2016.- 51 tr. (BCTK.0502).

6/ Báo cáo tóm tắt các nội dung nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2016.- H.: Viện
Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia, 2016.- 131 tr. (BCTK.0503).

IV. THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ:

1/ Hội nghị Việt Nam – Hàn Quốc lần thứ nhất về nhà ở và thị trường Bất động sản.- H.: Bộ
Xây dựng, Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc, 2016.- 40 tr. (TTCD.1206).

2/ Dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư
cao tầng tại Việt Nam” - EECB.- H.: Bộ Xây dựng, UNDP, 2016.- 54 tr. (TTCD.1207).

3/ Hội thảo: Thí nghiệm, kiểm định và quan trắc công trình xây dựng.- H: Bộ Xây dựng,
2016.- 148 tr. (TTCD.1208).

4/ Hội thảo tham vấn: Bộ chỉ số chống chịu với biến đổi khí hậu tại Việt Nam và kết quả áp
dụng thí điểm tại 5 đô thị.- H.: Bộ Xây dựng, Quỹ Châu Á, ISET, 2016.- 183 tr. (TTCD.1209).
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5/ Kỷ yếu hội thảo: Triển vọng thị trường bất động sản 2017 – Tác động chính sách.- H.: Hiệp
hội BĐS Việt Nam, Báo Đầu tư, Tạp chí Nhà đầu tư, 2016.- 61 tr. (TTCD.1210).

6/ Chương trình nâng cấp đô thị Quốc gia. Gói thầu: MoC-02 “Xây dựng cơ sở dữ liệu đô thị
Quốc gia”. Nhiệm vụ B: Giới thiệu hệ thống phần mền quản lý CSDL Đô thị Quốc gia.- H.:
Bộ Xây dựng, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, 2016.- 40 tr. (TTCD.1211).

7/ Báo cáo chuyên đề về đô thị có khả năng thích ứng – Đánh giá và những thách thức trong
quá trình xây dựng lộ trình thực hiện giá dịch vụ thoát nước tại các tỉnh.- H.: Bộ Xây dựng,
Hợp tác Đức, 2016.- 32 tr. (TTCD.1212).

8/ Chương trình Hội thảo “Tham vấn ý kiến về đào tạo nâng cao năng lực về cấp nước an
toàn”.- H.: Cục HTKT - BXD, 2016.- 52 tr. (TTCD.1213).

9/ Tài liệu Hội thảo “Chương trình quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn và kế hoạch thực
hiện”.- H.: Cục HTKT - BXD, Tổ chức y tế thế giới, 2017.- 68 tr. (TTCD.1214).

10/ Các sản phẩm đầu ra của dự án CCQS - Phương pháp đánh giá năng lực chuyên môn của
Nhà thầu thi công; Cơ chế lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng; Tài liệu hướng dẫn về quản
lý và điều chỉnh hợp đồng thi công.- H.: Bộ Xây dựng, JICA, 2017.- 190 tr. (TTCD.1215).

11/ Hội thảo chuyên đề lần II “Công nghệ kiểm soát ăn mòn các công trình thoát nước”.- H.:
Bộ Xây dựng, JICA, HINODE, 2017.- 50 tr. (TTCD.1216).

V. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU:

1/ Nhiệm vụ Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh
Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 / UBND tỉnh Thanh Hóa.- Thanh Hóa: Viện
Quy hoạch – Kiến trúc Thanh Hóa, 2016.- 32 tr. (KQNC.1742).

2/ Quy hoạch cấp nước vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2030, tầm  nhìn đến năm
2050 (Báo cáo tóm tắt) / Cục Hạ tầng kỹ thuật.- H.: Bộ Xây dựng, 2016.- 179 tr. (KQNC.1743).

3/ Tóm tắt đề án đề nghị công nhận thị trấn Kiến Giang mở rộng, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng
Bình đạt tiêu chí đô thị loại IV / UBND tỉnh Quảng Bình.- Quảng Bình, 2016.- 33 tr.
(KQNC.1744).

4/ Tóm tắt đề án đề nghị công nhận thị trấn Hoàn Lão mở rộng huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng
Bình đạt tiêu chí đô thị loại IV / UBND tỉnh Quảng Bình.- Quảng Bình, 2016.-17 tr.
(KQNC.1745).

5/ Thuyết minh nhiệm vụ Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Nghi
Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 / UBND tỉnh Thanh Hóa.- Thanh
Hóa: Viện Quy hoạch – Kiến trúc Thanh Hóa, 2016.- 96 tr. (KQNC.1746).
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6/ Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đến
năm 2035 .- H.: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn Quốc gia, 2016.- 86 tr. (KQNC.1747).

7/ Đồ án quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Báo cáo
giải trình ý kiến các Bộ ngành) / UBND tỉnh Bắc Ninh .- Bắc Ninh, 2015.- 36 tr. (KQNC.1748).

8/ Báo cáo kết quả thực hiện Dự án sự nghiệp kinh tế - Điều tra, khảo sát đánh giá hiệu quả
công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin ngành Xây dựng của Tạp chí Xây dựng / Tạp chí
Xây dựng .- H.: Bộ Xây dựng, 2015.- 123 tr. (KQNC.1749).

9/ Khuyến nghị chuẩn hóa “Tập huấn KHCNAT”, Sổ tay “hướng dẫn thực hiện KHCNAT” &
Khung cấu trúc “Sổ tay KHCNAT” để áp dụng cho chương trình quốc gia cấp nước an toàn .-
H.: Cục HTKT, 2016.- 50 tr. (KQNC.1750).

10/ Báo cáo đề tài RD 54-14 Nghiên cứu công nghệ sử dụng tro bay nhiệt điện có hàm lượng
mất khi nung cao làm nguyên liệu sản xuất Clanhke xi măng / Hà Văn Lân (chủ nhiệm đề tài)
.- H.: Viện Vật liệu Xây dựng, 2016.- 103 tr. (KQNC.1751).

11/ Đề án đề nghị công nhận thị xã Dĩ An là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Bình Dương .- Bình
Dương, 2016.- 49 tr. (KQNC.1752).

12/ Đề án đề nghị công nhận thị xã Thuận An là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Bình Dương .-
Bình Dương, 2016.- 49 tr. (KQNC.1753).

13/ Đề án đề nghị công nhận thị trấn Ngọc Lặc mở rộng - huyện Ngọc Lặc - tỉnh Thanh Hóa
đạt tiêu chí đô thị loại IV / UBND huyện Ngọc Lặc.- Thanh Hóa, 2017.- 32 tr. (KQNC.1754).

14/ Báo cáo tóm tắt đề án đề nghị công nhận thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa là đô thị loại III
/ UBND tỉnh Thanh Hóa .- Thanh Hóa, 2017.- 34 tr. (KQNC.1755).

15/ Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu – tỉnh
Sơn La đến năm 2030 / Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia .- H: Bộ Xây dựng,
2017.- 35 tr. (KQNC.1756).

16/ Giải trình góp ý các Bộ ngành cho nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc
gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030 / Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia .- H:
Bộ Xây dựng, 2017.- 39 tr. (KQNC.1757).

VI. TIÊU CHUẨN ĐỊNH MỨC

1/ Thiết kế công trình chịu động đất. Phần 1. Quy định chung, tác động động đất và quy định
đối với kết cấu nhà. TC Châu Âu: EN 1998-1:2004 + A1:2013.- H.: Xây dựng, 2016.- 251 tr.
(TCDM.1957).

2/ Thiết kế công trình chịu động đất. Phần 3. Đánh giá và gia cường kết cấu nhà. TC Châu
Âu: EN 1998-3:2005 + AC:2013.- H.: Xây dựng, 2016.- 95 tr. (TCDM.1958).
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3/ Thiết kế công trình chịu động đất. Phần 6. Tháp, Trụ và ống khói. TC Châu Âu: EN 1998-
6:2005.- H.: Xây dựng, 2016.- 49 tr. (TCDM.1959).

4/ Thiết kế kết cấu gạch, đá. Phần 2. Cân nhắc thiết kế, lựa chọn vật liệu và thi công khối xây.
TC Châu Âu: EN 1996-2:2006 + AC:2009.- H.: Xây dựng, 2016.- 37 tr. (TCDM.1960).

5/ Thiết kế địa kỹ thuật. Phần 2. Khảo sát và thí nghiệm đất nền. TC Châu Âu: EN 1997-
2:2007.- H.: Xây dựng, 2016.- 220 tr. (TCDM.1961).

6/ Thiết kế kết cấu liên hợp thép và bê tông. Phần 1-1. Quy định chung và quy định cho nhà.
TC Châu Âu: EN 1994-1-1:2004 + AC:2009.- H.: Xây dựng, 2016.- 152 tr. (TCDM.1962).

7/ Tiêu chuẩn đóng và ép cọc – cọc khoan nhồi thi công và nghiệm thu.- H.: Xây dựng, 2017.-
57 tr. (TCDM.1963).

Gồm 2 TCVN về đóng và ép cọc – cọc khoan nhồi thi công và nghiệm thu

VII. SÁCH:

1/ Sổ tay tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế và tham gia các hiệp định thương mại tự do
của Việt Nam / Cục Thông tin đối ngoại.- H.: Công thương, 2015.- 269 tr. (VB.002977).

Nội dung cuốn sách “Sổ tay tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế và tham gia các hiệp
định thương mại tự do của Việt Nam” cung cấp những thông tin hệ thống, cơ bản nhất về quá
trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

Nội dung sách gồm 5 chương:
- Chương 1: Tổng quan các vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế.
- Chương 2: Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
- Chương 3: Việt Nam và tổ chức thương mại thế giới (WTO).
- Chương 4: Việt Nam và các hiệp định thương mại tự do.
- Chương 5: Hỏi đáp: Một số thuật ngữ và khái niệm thường gặp trong WTO và các hiệp

định FTA

2/ Sổ tay Việt Nam với các hiệp định thương mại tự do / Cục Thông tin đối ngoại.- H.: Công
Thương, 2016.- 27 tr. (VB.002978).

Với chủ trương “chủ động” và “tích cực” hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đã tích cực
đàm phán và ký kết các hiệp định thương mại tự do (FTA) với nhiều nước đối tác trong khu vực
và thế giới. Việc chủ động tham gia đàm phán, ký kết các FTA đã đem lại nhiều cơ hội cho Chính
phủ cũng như cộng đồng doanh nghiệp để phát triển như: thúc đẩy quá trình tái cơ cấu nền kinh
tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh của cả nền kinh tế và của các
doanh nghiệp… Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích của việc tham gia đàm phán ký kết các FTA
đem lại, cũng có nhiều thách thức như: tính phụ thuộc lẫn nhau ngày càng sâu sắc, áp lực cạnh
tranh với các sản phẩm và doanh nghiệp quốc tế. Nhằm quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối
của Đảng và Nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và trong quá trình đàm phán ký kết
và tiến tới thực thi cam kết trong FTA nói riêng, cuốn sách này đã được ra đời. Đây là một trong
ba cuốn sổ tay trong bộ ấn phẩm về hội nhập kinh tế quốc tế do hai đơn vị Cục Thông tin đối
ngoại và Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành Hội nhập Quốc tế về kinh tế biên soạn.

Nội dung cuốn sổ tay gồm 2 phần:
- Phần 1: Tổng quan về Hiệp định thương mại tự do.
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- Phần 2: Việt Nam với các FTA.

3/ Sổ tay tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam / Cục Thông tin đối ngoại.- H.: Công
thương, 2016.- 27 tr. (VB.002979).

Trải qua 30 năm đổi mới, kể từ năm 1986 đến nay, chủ trương và tiến trình hội nhập kinh
tế quốc tế đã thay đổi tích cực từ “mở cửa nền kinh tế”, “đa phương hóa, đa dạng hóa, mở rộng
quan hệ đối ngoại” đến “đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế quốc tế”, “xây dựng một nền kinh
tế mới hội nhập với khu vực và thế giới” và hiện nay là tiến tới “triển khai đồng bộ, toàn diện,
hiệu quả các hoạt động đối ngoại, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế”. Để cung cấp một cách
tổng quan về hội nhập kinh tế quốc tế cho đội ngũ tuyên truyền, các doanh nghiệp, cuốn sổ tay
“Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam” được ra đời. Đây là một trong ba cuốn sổ tay
nằm trong bộ ấn phẩm tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế do hai đơn vị Cục Thông tin đối
ngoại và Văn phòng Ban chỉ đạ liên ngành Hội nhập Quốc tế về kinh tế biên soạn.

Nội dung cuốn sổ tay gồm 2 phần:
- Phần 1: Tổng quan về hội nhập kinh tế quốc tế.
- Phần 2: Chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế

4/ Sổ tay Việt Nam với các tổ chức kinh tế quốc tế / Cục Thông tin đối ngoại.- H.: Công thương,
2016.- 27 tr. (VB.002980).

Toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế và tự do hóa thương mại đang là xu thế nổi bật của
kinh tế thế giới đương đại. Nắm bắt được xu thế chung đó, Đảng ta sớm quan tâm và đưa hội
nhập kinh tế quốc tế thành một chủ trương lớn, xuyên suốt trong tiến trình phát triển đất nước.
Năm 1955, Việt Nam đã tham gia Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Năm 1966, Việt Nam đã
chủ động đồng tham gia sáng lập Diễn đàn Hợp tác Á Âu. Năm 1998, Việt Nam đã tham gia Diễn
đàn Hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương. Để cung cấp một cách tổng quan về các tổ chức
kinh tế quốc tế mà Việt Nam đã tham gia cho đội ngũ tuyên truyền, các doanh nghiệp, cuốn sổ
tay “Việt Nam với các tổ chức kinh tế quốc tế” được ra đời. Đây là một trong ba cuốn sổ tay nằm
trong bộ ấn phẩm về hội nhập kinh tế quốc tế do hai đơn vị Cục Thông tin đối ngoại và Văn
phòng Ban chỉ đạ liên ngành Hội nhập Quốc tế về kinh tế biên soạn.

Nội dung cuốn sổ tay gồm 4 phần:
- Phần I: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
- Phần II: Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
- Phần III: Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC)
- Phần IV: Diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM).

5/ Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Kế thừa, đổi mới và phát triển / Viện
Nghiên cứu Lập Pháp.- H.: Chính trị Quốc gia sự thật, 2016.- 576 tr. (VT.002071).

Qua 70 năm hình thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam,
Quốc hội Việt Nam không ngừng lớn mạnh, tiếp tục đổi mới, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả và
thực chất; ngày càng khẳng định vững chắc vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân
dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để
nhìn lại những thành tựu của 13 khóa Quốc hội trong suốt chặng đường 70 năm lịch sử, đặc biệt
là sự tiếp tục kế thừa, đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ
Quốc hội khóa XIII vừa qua, qua đó, rút ra những bài học kinh nghiệm và phương hướng mới
trong tổ chức và hoạt động cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cuốn sách “Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Kế thừa, đổi mới và
phát triển” gồm 5 chương. Mỗi chương khái lược những kết quả quan trọng của 13 nhiệm kỳ
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Quốc hội Việt Nam và những hoạt động đang được tiếp tục kế thừa ở Quốc hội XIV, nêu lên bài
học kinh nghiệm và những vấn đề còn để ngỏ để Quốc hội các khóa tiếp theo tiếp tục đổi mới,
phát triển, hoàn thiện. 5 chương gồm:

- Chương 1: Kế thừa, đổi mới và phát triển về tổ chức Quốc hội.
- Chương 2: Kế thừa, đổi mới và phát triển trong hoạt động lập hiến, lập pháp.
- Chương 3: Kế thừa, đổi mới và phát triển trong hoạt động quyết định những vấn đề quan
trọng của đất nước.
- Chương 4: Kế thừa, đổi mới và phát triển trong hoạt động giám sát.
- Chương 5: Kế thừa, đổi mới và phát triển trong hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế.

6/ Việt Nam 2035 – Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ / Bộ Kế hoạch
và Đầu tư, Ngân hàng thế giới.- H.: Hồng Đức, 2016.- 536 tr. (VT.002072).

Sau 30 năm đổi mới kể từ năm 1986, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý
nghĩa lịch sử. Từ một nước nghèo, bị chiến tranh tàn phá nặng nề và kế hoạch hóa tập trung bao
cấp, khép kín, Việt Nam đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có
thu nhập trung bình và một nền kinh tế thị trường năng động, hội nhập mạnh mẽ, sâu rộng vào hệ
thống kinh tế toàn cầu. Tăng trường kinh tế của Việt Nam khá cao, liên tục, ổn định và bao trùm,
bảo đảm mọi người dân được hưởng lợi từ quá trình phát triển. Đây là thành công rất ấn tượng và
là niềm tự hào của Việt Nam, trong đó có sự hợp tác, giúp đỡ quý báu của cộng đồng quốc tế.

Nội dung cuốn “Việt Nam 2035 - Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân
chủ” gồm 7 chương:

- Chương 1: Ba mươi năm đổi mới và khát vọng Việt Nam.
- Chương 2: Hiện đại hóa nền kinh tế và phát triển khu vực tư nhân.
- Chương 3: Xây dựng năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia.
- Chương 4: Đô thị hóa và nâng cao hiệu quả kinh tế.
- Chương 5: Phát triển bền vững về môi trường và tăng cường khả năng chống chịu với biến
đổi khí hậu.
- Chương 6: Đảm bảo công bằng và thúc đẩy hòa nhập xã hội.
- Chương 7: Xây dựng thể chế hiện đại và nhà nước hiệu quả.

7/ Lịch sử Quốc hội Việt Nam. Tập I (1946 - 1960) / Văn phòng Quốc hội.- H.: Chính trị quốc
gia sự thật, 2016.- 419 tr. (VT.002073).

Cách mạng Tháng 8 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Trong hoàn
cảnh đầy khó khăn và thử thách, Quốc hội đã thông qua được một bản hiến pháp dân chủ - Hiến
pháp năm 1946, đặt cơ sở pháp lí cho chế độ dân chủ cộng hòa, phát huy tinh thần và trí tuệ của
dân tộc để kháng chiến và kiến quốc. Để ghi nhận quá trình ra đời, phát triển và đóng góp to lớn
của Quốc hội Việt Nam qua các giai đoạn cách mạng, đầu những năm 1990 Văn phòng Quốc hội
đã nghiên cứu và biên soạn Bộ Lịch sử Quốc hội Việt Nam (1946-2011) gồm 4 tập.

Nội dung cuốn “Lịch sử Quốc hội Việt Nam, Tập I (1946-1960)” gồm 3 chương:
- Chương I: Từ Quốc dân Đại hội Tân Trào đến sự ra đời của Quốc hội nước Việt Nam Dân

chủ Cộng hòa.
- Chương II: Quốc hội nước VIệt Nam Dân chủ Cộng hòa với sự nghiệp kháng chiến, kiến

quốc (1946-1954).
- Chương III: Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong những năm đầu xây dựng

miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà (1954-1960).

8/ Lịch sử Quốc hội Việt Nam. Tập II (1960 - 1976) / Văn phòng Quốc hội.- H.: Chính trị quốc
gia sự thật, 2016.- 535 tr. (VT.002074).
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Cuốn “Lịch sử Quốc hội Việt Nam, Tập II (1960-19760)” tổ chức và hoạt động của Quốc
hội từ khóa II đến khóa V theo quy định của Hiến pháp 1959. Quốc hội đã bầu các cơ quan và
chức danh lãnh đạo nhà nước cấp cao, thông qua kế hoạch phát triển kinh tế quốc dân 5 năm lần
thứ nhất (1961-1965) và các kế hoạch phát triển kinh tế ngắn hạn, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại,
tiếp tục xây dựng hệ thống pháp luật. Trong 16 năm, Quốc hội đã thông qua được 3 luật và Ủy
ban Thường vụ Quốc hội thông qua được 18 pháp lệnh. Để đáp ứng yêu cầu khẩn trương của đất
nước trong hoàn cảnh chiến tranh, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết giao cho Ủy ban Thường
vụ Quốc hội thực hiện một số quyền hạn của Quốc hội.

Nội dung Tập II gồm 4 chương:
- Chương I: Quốc hội nước VIệt Nam Dân chủ Cộng hòa khóa II (1960-1964).
- Chương II: Quốc hội nước VIệt Nam Dân chủ Cộng hòa khóa III (1964-1971).
- Chương III: Quốc hội nước VIệt Nam Dân chủ Cộng hòa khóa IV (1971-1975).
- Chương IV: Quốc hội nước VIệt Nam Dân chủ Cộng hòa khóa V (1975-1976).

9/ Lịch sử Quốc hội Việt Nam. Tập III (1976 - 1992) / Văn phòng Quốc hội.- H.: Chính trị quốc
gia sự thật, 2016.- 639 tr. (VT.002075).

Cuốn “Lịch sử Quốc hội Việt Nam, Tập III (1976-1992)” trải qua 16 năm, Quốc hội nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ khóa VI đến khóa VIII hoạt động trong thời kỳ cả nước
quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội với những thuận lợi đan xen những khó khăn, thử thách. Với
những dấu ấn quan trọng trong 3 khóa làm việc như: Quyết định về tên nước, quy định Quốc kỳ,
Quốc huy, Thủ đô và Quốc ca của nước Việt Nam thống nhất; xây dựng và thông qua Hiến pháp
1980 (khóa VI); thông qua Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Bộ luật Hình sự… Quốc hội Việt Nam
đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ lịch sử trọng đại, từng bước đưa đất nước vượt qua những khó
khăn thử thách trên hành trình tìm tòi con đường đổi mới.

Nội dung Tập III gồm 3 chương:
- Chương I: Quốc hội nước VIệt Nam Dân chủ Cộng hòa khóa VI (1976-1981).
- Chương II: Quốc hội nước VIệt Nam Dân chủ Cộng hòa khóa VII (1981-1987).
- Chương III: Quốc hội nước VIệt Nam Dân chủ Cộng hòa khóa VIII (1987-1992).

10/ Lịch sử Quốc hội Việt Nam. Tập IV (1992 - 2011) / Văn phòng Quốc hội.- H.: Chính trị
quốc gia sự thật, 2016.- 895 tr. (VT.002076).

Cuốn “Lịch sử Quốc hội Việt Nam, Tập IV (1992-2011)” thực hiện Cương lĩnh xây dựng
đất nước trong thời kì quá độ lên Chủ nghĩa xã hội và Hiến pháp 1992, trải qua 19 năm hoạt động
với 4 khóa, từ khóa IX đến khó XII, tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của Quốc hội và
các cơ quan của Quốc hội đã được đổi mới mạnh mẽ trên nhiều phương diện. Cơ cấu đại biểu
Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội được nâng cao và toàn diện
hơn, đặc biệt là tiêu chuẩn về trình độ, năng lực, số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách được
tăng cường cả ở trung ương và địa phương. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện ngày càng tốt
hơn chức năng, nhiệm vụ được giao, nhất là chức năng chỉ đạo, điều hòa hoạt động của các cơ
quan Quốc hội…

Nội dung Tập IV gồm 4 chương:
- Chương I: Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX (1992-1997).
- Chương II: Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X (1997-2002).
- Chương III: Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI (2002-2007).
- Chương IV: Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII (2007-2011).

11/ Số liệu kinh tế - xã hội các quốc gia thành viên ASEAN giai đoạn 2000 - 2014 / Tổng Cục
Thống kê.- H.: Thống kê, 2016.- 564 tr. (VT.002077).
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Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập ngày 8/8/1967 trên cơ sở
Tuyên bố Băng – cốc. Sau 40 năm tồn tại và phát triển, ASEAN ngày nay đã trở thành một tổ
chức hợp tác khu vực liên Chính phủ bao gồm 10 quốc gia thành viên: Bru-nây, Cam-pu-chia, In-
đô-nê-si-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-li-pin, Thái Lan, Việt Nam và Xin-ga-po. ASEAN là
một thực thể chính trị - kinh tế quan trọng ở Châu Á – Thái Bình Dương và là đối tác không thể
thiếu trong chính sách khu vực của các nước lớn và các trung tâm quan trọng trên thế giới.
Những đặc trưng riêng biệt cũng như sự đa dạng của các quốc gia thành viên ASEAN liên quan
đến nhân khẩu học, y tế, giáo dục, sự liên kết khu vực trong thương mại, đầu tư và du lịch và các
lĩnh vực khác sẽ được khắc họa rõ nét hơn thông qua các con số thống kê.

Với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường công tác phổ
biến số liệu thống kê quốc gia của Việt Nam”, Tổng Cục Thống kê đã sưu tầm, biên soạn cuốn
“Số liệu kinh tế - xã hội các quốc gia thành viên ASEAN giai đoạn 2000 – 2014” . Nội dung cuốn
sách gồm 3 phần:

- Phần 1: Phần chung, gồm những số liệu thống kê cơ bản về thực trạng kinh tế - xã hội của
các nước thành viên ASEAN giai đoạn 2000 - 2014.
- Phần 2: Phần xếp hạng các nước thành viên trong khối ASEAN đối với một số chỉ tiêu cơ
bản.
- Phần 3: Phần các nước, gồm số liệu cụ thể về tình hình kinh tế - xã hội của từng quốc gia
thành viên ASEAN.

12/ Số liệu thống kê các cuộc điều tra lớn 15 năm đầu thế kỷ XXI / Tổng Cục Thống kê.- H.:
Thống kê, 2016.- 1150 tr. (VT.002078).

Những năm vừa qua, ngành Thống kê và các Bộ, ngành, địa phương đã tiến hành nhiều
cuộc điều tra thống kê thuộc các ngành, các lĩnh vực kinh tế - xã hội của đất nước. Kết quả các
cuộc điều tra thống kê là nguồn thông tin thống kê quan trọng phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều
hành của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp, đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin
thống kê của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Cuốn sách “Số liệu thống kê các cuộc điều tra lớn 15 năm đầu thế kỷ XXI” do Tổng Cục
Thống kê biên soạn, các số liệu được chọn lọc từ kết quả các cuộc điều tra thống kê quy mô lớn
mà Tổng Cục Thống kê và các Bộ, ngành, địa phương tiến hành từ năm 2000 đến năm 2015,
gồm: Tổng kiểm kê đất đai; Tổng điều tra dân số và nhà ở; Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ;
Điều tra lao động việc làm; Điều tra vốn đầu tư phát triển; Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp
và thủy sản; Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; Điều tra doanh nghiệp; Điều tra
chi tiêu của khách du lịch; Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam.

13/ Vấn đề tăng cường quốc phòng trong văn kiện Đại hội XII của Đảng / Viện Khoa học xã
hội nhân văn quân sự.- H.: Chính trị quốc gia sự thật, 2016.- 251 tr. (VB.002981).

Cuốn sách “Vấn đề tăng cường quốc phòng trong văn kiện Đại hội XII của Đảng” trình
bày, phân tích một cách cụ thể, có hệ thống vấn đề tăng cường quốc phòng thể hiện trong Văn
kiện Đại hội XII của Đảng, so sánh những điểm mới và phát triển so với những thời kỳ trước;
đồng thời, định hướng cho việc học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
và tăng cường quốc phòng trong tình hình mới.

Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:
- Chương 1: Xây dựng, củng cố quốc phòng qua 30 năm đổi mới và sự cần thiết phải tăng
cường quốc phòng trong tình hình mới.
- Chương 2: Nội dung quan điểm của Đảng về tăng cường quốc phòng trong văn kiện Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII.
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- Chương 3: Định hướng học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội XII của
Đảng về tăng cường quốc phòng.

14/ Vấn đề xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong văn kiện Đại hội XII
của Đảng / Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự.- H.: Chính trị quốc gia sự thật, 2016.- 263
tr. (VB.002982).

Cuốn sách “Vấn đề xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong văn kiện
Đại hội XII của Đảng” trình bày quá trình nhận thức của Đảng về xây dựng nền văn hóa, con
người trong 30 năm đổi mới và những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân, yêu cầu, phương hướng
phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập
quốc tế... Cuốn sách là công trình nghiên cứu chuyên khảo về cơ sở lí luận, thực tiễn; nội dung
quan điểm và những vấn đề mới về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam; đề xuất
định hướng quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về xây dựng, phát
triển văn hóa, con người Việt Nam trong tình hình mới.

Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:
- Chương 1: Quá trình nhận thức của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt
Nam qua 30 năm đổi mới và yêu cầu xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam hiện
nay.
- Chương 2: Nội dung xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong văn kiện
Đại hội XII của Đảng.
- Chương 3: Định hướng quán triệt và tổ chức thực hiện quan điểm của Đảng về xây dựng,
phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong văn kiện Đại hội XII.

15/ Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong văn kiện
Đại hội XII của Đảng / Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự.- H.: Chính trị quốc gia sự thật,
2016.- 248 tr. (VB.002983).

Cuốn sách “Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
trong văn kiện Đại hội XII của Đảng” tập trung làm rõ quá trình nhận thức của Đảng về xây
dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa qua 30 năm đổi mới và sự cần thiết
phải tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay;
nội dung quan điểm cơ bản của Đảng về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa; đề xuất những định hướng quá triệt và tổ chức thực hiện quan điểm của Đảng về xây
dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XII của Đảng vào thực tiễn cuộc sống. Qua đó, phân tích làm rõ bản chất khoa học,
cách mạng trong từng quan điểm của văn kiện đồng thời gợi mở những vấn đề cần tiếp tục
nghiên cứu, bổ sung, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở
nước ta trong tình hình mới.

Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:
- Chương I: Quá trình nhận thức và kết quả xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã
hội chủ nghĩa qua 30 năm đổi mới ở Việt Nam.
- Chương II: Quan điểm của Đảng về xây dnwgj và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã
hội chủ nghĩa trong văn kiện Đại hội XII.
- Chương III: Định hướng quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XII của Đảng về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
trong tình hình mới.
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16/ Quan điểm của Đảng về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ trong văn kiện Đại
hội XII của Đảng / Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự.- H.: Chính trị quốc gia sự thật,
2016.- 254 tr. (VB.002984).

Giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, có vai trò
đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu “dân giàu, nước
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Cuốn sách “Quan điểm của Đảng về giáo dục và đào tạo,
khoa học và công nghệ trong văn kiện Đại hội XII của Đảng” phân tích làm rõ quá trình nhận
thức lý luận của Đảng về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; khái quát thực trạng giáo
dục và đào tạo, khoa học và công nghệ nước nhà qua 30 năm đổi mới theo quan điểm của Đảng.

Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:
- Chương I: Quá trình nhận thức của Đảng và thực trạng giáo dục và đào tạo, khoa học và
công nghệ ở nước ta.
- Chương II: Nội dung quan điểm của Đảng về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ
trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII.
- Chương III: Định hướng học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XII của Đảng về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ trong tình
hình mới.

17/ Tài liệu tuyên truyền Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 1/7/2014 của Bộ Chín trị về đẩy mạnh
ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập
quốc tế / Bộ Thông tin và truyền thông.- H.: Thông tin và truyền thông, 2016.- 103 tr.
(VB.002985).

Cuốn sách “Tài liệu tuyên truyền Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 1/7/2014 của Bộ Chính
trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và
hội nhập quốc tế” giới thiệu một số thành công, hạn chế, bài học kinh nghiệm chủ yếu trong công
cuộc thúc đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, đồng thời nhận biết những cơ hội và
thách thức của công nghệ thông tin Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, phổ biến
tinh thần, nội dung của Nghị quyết tới các cấp ủy Đảng, các ban, ngành của Đảng, các Bộ, ngành
địa phương, cùng đoàn thể cán bộ, đảng viên công chức; giới thiệu tình hình triển khai Nghị
quyết và các nhiệm vụ cụ thể mà các Bộ, ngành địa phương cần thực hiện để triển khai Nghị
quyết.

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:
- Phần 1: Giới thiệu bối cảnh ra đời của Nghị quyết.
- Phần 2: Giới thiệu một số nội dung chính của Nghị quyết.
- Phần 3: Phương hướng triển khai Nghị quyết.

18/ Công đoàn Xây dựng Việt Nam - 60 năm (1957 - 2017) xây dựng và phát triển / Công đoàn
Xây dựng Việt Nam.- H.: Lao động, 2017.- 367 tr. (VB.002986).

Để ôn lại những chặng đường lịch sử vẻ vang của phong trào công nhân, viên chức, lao
động và Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Ban chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam khóa
XII quyết định biên soạn cuốn sách “Công đoàn Xây dựng Việt Nam - 60 năm (1957 - 2017) xây
dựng và phát triển” nhân dịp kỉ niệm 60 năm thành lập Công đoàn Xây dựng Việt Nam
(16/3/1957 – 16/3/2017).

Nội dung cuốn sách gồm 4 chương:
- Chương 1: Vài nét về ngành Kiến trúc - Xây dựng và vai trò của đội ngũ công nhân Kiến
trúc - Xây dựng trong cách mạng giải phóng dân tộc.
- Chương 2: Công đoàn Xây dựng Việt Nam thời kỳ 1955 - 1975.
- Chương 3: Công đoàn Xây dựng Việt Nam thời kỳ 1976 – 1997.
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- Chương 4: Công đoàn Xây dựng Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước (1998 - 2017).

-------- ###### --------


