
Bé x©y dùng
Trung t©m TH¤NG Tin

Th«ng  tin

Th môc

Sè 2

Hµ Néi – 2017



1

MỤC LỤC

TRANG

I. TẠP CHÍ 2

II. ẤN PHẨM THÔNG TIN 3

III. THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ 3

IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4

V. TIÊU CHUẨN ĐỊNH MỨC 5

VI. SÁCH 6



2

THÔNG BÁO TÀI LIỆU MỚI
CỦA THƯ VIỆN KHCN XÂY DỰNG

I. TẠP CHÍ:

1. Tạp chí tiếng Việt:
- An toàn thông tin Số 1/2017

- Công đoàn xây dựng Việt Nam Số 3, 4/2017

- Công nghệ thông tin & truyền thông Số 3 (Kỳ 1), 3 (Kỳ 2)/2017, 5/2017

- Cộng sản Số 4, 5, 6/2017

Số CD 4, 5/2017

- Giao thông vận tải Số 3, 4/2017

- Khoa học Kiến trúc & Xây dựng Số 4/2017

- Kiến trúc Số 2, 3/2017

- Kiến trúc Việt Nam Số 205, 206/2017

- Kiến trúc & Đời sống Số 4, 5/2017

- Kinh tế Xây dựng Số 1/2017

- Kiến trúc Nhà đẹp Số 4, 5, 6/2017

- Quy hoạch Xây dựng Số 85+86/2017

- Thông tin & dự báo KT-XH Số 3, 4/2017

- Vật liệu Xây dựng Số 1+2, 5/2017

- Xây dựng Số 3/2017

2.  Tiếng Anh:
- Architecture Today Số 272, 273/2016; 274, 275/2017

3.  Tiếng Trung Quốc:
- Vấn đề đô thị Số 1,2/2017

(Urban Problems)

- Xây dựng & kiến trúc Số 1, 2, 3, 4/2017

(Construction and Architecture)
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4.  Tiếng Nga:
- Архитектура и строителъство Poccuu Số 4/2016

(Kiến trúc & Xây dựng nước Nga)

- Жилищное строительство Số 12/2016

(Nhà ở)

- Строительная  газета Số 50÷52/2016; 1÷10/2017

(Báo Xây dựng nước Nga)

II. ẤN PHẨM THÔNG TIN:

- Thông tin Thư mục Số 1/2017

III. THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ:

1/ Tổng luận: Triển khai áp dụng quy chuẩn hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng
ở các nước đang phát triển.- H.: Trung tâm Thông tin - BXD, 2016.- 80 tr.
(TTCD.1217+TTCD.1218).

2/ Dự án Hỗ trợ kỹ thuật quy hoạch đô thị xanh Việt Nam.- H.: Bộ Xây dựng, KOICA, 2016.-
138 tr. (TTCD.1219).

3/ Dự án tăng cường năng lượng trong dự toán chi phí, quản lý hợp đồng, chất lượng và an
toàn trong các dự án đầu tư xây dựng. Báo cáo giữa kỳ IV.- H: Bộ Xây dựng, JICA, 2017.- 260
tr. (TTCD.1220).

4/ Dự thảo 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.- 241 tr. (TTCD.1221).

5/ Hội thảo: Ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong quản lý hạ tầng kỹ thuật.-
H.: Cục Hạ tầng kỹ thuật – Bộ Xây dựng, Tổng hội Xây dựng Việt Nam, 2017.- 52 tr.
(TTCD.1222).

6/ Hội thảo giao lưu, chia sẻ của các kiến trúc sư với sứ mệnh xây dựng, định hướng kiến trúc
Việt Nam bản sắc, hiện đại và bền vững.- H.: Bộ Xây dựng, 2017.- 17 tr. (TTCD.1223).

7/ Hội thảo: Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng phù hợp với kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.- H.: Bộ Xây dựng, 2017.- 75 tr.
(TTCD.1224).

8/ Danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Viện Quy hoạch Xây dựng miền
Nam năm 2017.- H.: Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam - BXD, 2017.- 30 tr. (TTCD.1225).
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9/ Danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Viện Kiến trúc Quốc gia năm 2017.-
H.: Viện Kiến trúc Quốc gia - BXD, 2017.- 85 tr. (TTCD.1226).

10/ Danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2017 Viện Quy hoạch đô thị và
nông thôn quốc gia.- H.: VIUP – Bộ Xây dựng, 2017.- 160 tr. (TTCD.1227).

IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU:

1/ Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng việc phân cấp trong quản lý đầu tư xây dựng / Đỗ
Thái Lưu (Chủ nhiệm dự án).- H: Vụ Kinh tế Xây dựng, 2016.- 100 tr. (KQNC.1758).

2/ Khảo sát, đánh giá tình hình và hiệu quả đầu tư các khu đô thị mới. Trên cơ sở đó đề xuất
cơ chế chính sách nhằm nâng cao hiệu quả quản lý các dự án đầu tư xây dựng các khu đô thị
mới / Nguyễn Phạm Quang Tú (Chủ nhiệm dự án).- H.: Viện Kinh tế Xây dựng, 2016.- 135 tr.
(KQNC.1759).

3/ Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng thị trường bất động sản phục vụ việc xây dựng Đề
án Chiến lược phát triển thị trường bất động sản / Vũ Văn Phấn (Chủ nhiệm dự án).- H: Cục
Quản lý Nhà và thị trường bất động sản, 2016.- 76 tr. (KQNC.1760).

4/ Điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công bố chỉ số giá xây dựng và suất vốn đầu tư
xây dựng công trình / Nguyễn Anh Tuấn (Chủ nhiệm dự án).- H: Viện Kinh tế Xây dựng, 2016.-
120 tr. (KQNC.1761).

5/ Điều tra, khảo sát, đánh giá và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ
công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý
của Bộ Xây dựng theo hợp đồng số 39/2015/HĐ-SNKT ngày 21/04/2015 / Võ Thị Quyên (Chủ
nhiệm dự án).- H: Bộ Xây dựng, 2016.- 45 tr. (KQNC.1762).

6/ Điều tra, khảo sát, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch xây dựng, quy
hoạch đô thị và đề xuất các nội dung cần bổ sung, điều chỉnh và huy động sự tham gia của
các Hội nghề nghiệp, cộng đồng trong quá trình lập, thẩm định và quản lý quy hoạch xây
dựng / Đỗ Hậu (Chủ nhiệm dự án) .- H.: Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, 2016.- 146
tr. (KQNC.1763).

7/ Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng việc sử dụng hệ thống định mức dự toán để xác định
chi phí duy trì một số dịch vụ công ích đô thị (thoát nước; thu gom, vận chuyển và xử lý rác
thải sinh hoạt; cây xanh đô thị và chiếu sáng đô thị) làm cơ sở để điều chỉnh, bổ sung hệ
thống định mức dự toán nói trên / Nguyễn Anh Khoa (Chủ nhiệm dự án) .- H: Viện Kinh tế Xây
dựng, 2016.- 163 tr. (KQNC.1764).

8/ Điều tra, đánh giá tình trạng tổn thất tài nguyên và suy thoái môi trường trong hoạt động
khai thác và chế biến nguyên liệu để sản xuất vật liệu xây dựng / Nguyễn Hồng Quang (Chủ
nhiệm dự án) .- H.: Viện Vật liệu Xây dựng, 2016.- 90 tr. (KQNC.1765).
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9/ Điều tra, khảo sát nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực lĩnh vực công nghệ môi trường tại các
đô thị Việt Nam / Trịnh Văn Dũng (Chủ nhiệm dự án) .- H.: Trường Cao đẳng Xây dựng công
trình đô thị, Bộ Xây dựng, 2016.- 106 tr. (KQNC.1766).

10/ Điều tra, khảo sát mô hình đánh giá sự phù hợp đối với hình thức PPP của các Dự án cấp
nước: Kinh nghiệm quốc tế và vận dụng tại Việt Nam / Nguyễn Đức Cảnh (Chủ nhiệm dự án) .-
H.: Vụ Hợp tác Quốc tế, 2016.- 207 tr. (KQNC.1767).

11/ Điều tra, khảo sát nhu cầu nguồn lực nghề thủ công mỹ nghệ / Trần Đức Thành (Chủ
nhiệm dự án) .- H: Bộ Xây dựng, 2016.- 191 tr. (KQNC.1768).

12/ Khảo sát, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện cam kết của ngành Xây dựng trong hội
nhập kinh tế quốc tế và các tác động đến ngành / Phạm Khánh Toàn (Chủ nhiệm dự án) .- H:
Vụ Hợp tác Quốc tế, 2016.- 414 tr. (KQNC.1769).

13/ Điều tra khảo sát công tác thực hiện quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh đã được Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt / Vũ Anh Tú (Chủ nhiệm dự án) .- H.: Bộ Xây dựng, 2014.- 50 tr.
(KQNC.1770).

14/ Điều tra, khảo sát các nguồn phế thải công nghiệp làm vật liệu xây dựng / Nguyễn Văn
Hoan (Chủ nhiệm dự án) .- H.: Viện VLXD, 2015.- 153 tr. (KQNC.1771).

15/ Điều tra và đánh giá thực trạng về hiệu quả hoạt động của thanh tra chuyên ngành xây
dựng tại một số địa phương, đề xuất xây dựng quy trình thanh tra dự án đầu tư xây dựng công
trình và quy trình công tác xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng / Dương
Thành Phố (Chủ nhiệm dự án) .- H.: Bộ Xây dựng, 2015.- 203 tr. (KQNC.1772).

16/ Xây dựng kế hoạch triển khai quy hoạch các vùng kinh tế trọng điểm tính đến các yếu tố
biến đổi khí hậu / VIUP .- H: Bộ Xây dựng, 2015.- 51 tr. (KQNC.1773).

17/ Sổ tay hướng dẫn lập quy hoạch phân khu đô thị. Mã số RD 30-12 / Cao Sỹ Niêm (Chủ
nhiệm đề tài) .- H: Bộ Xây dựng, 2016.- 147 tr. (KQNC.1774).

V. TIÊU CHUẨN ĐỊNH MỨC:

1/ Chỉ dẫn kỹ thuật lựa chọn thành phần bê tông. TC Quốc gia: TCVN…:2014.- H.:, 2014.- 39
tr. (TCDM.1964).

2/ Hệ tường kính – Tiêu chuẩn Kỹ thuật. TC Quốc gia: TCVN…:2015.- H.:, 2015.- 168 tr.
(TCDM.1965).

VI. SÁCH:

1/ Hồ Chí Minh : Biên niên tiểu sử. Tập 1 (1890-1929) / Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí
Minh.- H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016.- 368 tr. (VT.002079).
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Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử là một công trình lịch sử, được trình bày dưới hình thức
biên niên. Bộ sách gồm 10 tập, ghi chép về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ
Chí Minh từ thời niên thiếu đến lúc qua đời.

Cuốn sách “Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử. Tập 1” lấy mốc thời gian từ ngày
19/5/1890 ngày sinh của Chủ tịch đến trước ngày 3/2/1930, với sự kiện Người đến Trung Quốc
chuẩn bị Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản. Các sự kiện trong tập 1 giới thiệu về cuộc đời
và hoạt động cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh qua các thời kỳ sau:

- Thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh:
- Thời kỳ từ năm 16 tuổi đến lúc Người rời Tổ quốc (năm 1911):
- Thời kỳ Nguyễn Tất Thành đi tìm đường cứu nước:
- Thời kỳ Nguyễn Ái Quốc hoạt động trong Đảng Cộng sản Pháp:
- Thời kỳ từ ngày 13/6/1923 đến đầu tháng 11/1924:
- Thời kỳ Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị thành lập Đảng:

2/ Hồ Chí Minh : Biên niên tiểu sử. Tập 2 (1930-1945) / Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí
Minh.- H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016.- 288 tr. (VT.002080).

Cuốn sách “Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử. Tập 2 (1930-1945)” giới thiệu những sự
kiện cơ bản về hoạt động sôi động, phong phú trong cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Ái Quốc -
Hồ Chí Minh từ đầu năm 1930 - từ khi thành lập Đảng đến tháng 9/1945 nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa ra đời. Tập sách trình bày theo trình tự thời gian những hoạt động của Người qua các
thời kỳ sau:

- Thời kỳ thống nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam, thành lập chính đảng duy nhất của
giai cấp vô sản và hoàn chỉnh dần đường lối cách mạng của nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.

- Thời kỳ bị bắt giam và xét xử tại Tòa án tối cao Hồng Kông.
- Thời kỳ ở Liên Xô: học tập tại Trường Quốc tế Lê Nin, tham gia Đại hội VII của Quốc

tế Cộng sản và làm việc tại Viện Nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa.
- Thời kỳ trở lại hoạt động tại Trung Quốc, chắp nối liên lạc để về nước hoạt động.
- Thời kỳ về nước trực tiếp lãnh đọa phong trào cách mạng, chuẩn bị tổng khởi nghĩa.

Trong thời kỳ này, có hai giai đoạn Người sống ở nước ngoài: Khi bị chính quyền địa phương
của Tưởng Giới Thạch giam giữ tại Quảng Tây và thời gian ngắn hoạt động ngoại giao tại Côn
Minh.

Tập sách kết thúc bằng sự kiện trọng đại: Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh long
trọng đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, khai sinh ra nước Việt Nam Dân
chủ Cộng hòa.

3/ Hồ Chí Minh : Biên niên tiểu sử. Tập 3 (1945-1946) / Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí
Minh.- H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016.- 392 tr. (VT.002081).

Cuốn sách “Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử. Tập 3 (1945-1946)” ghi lại những sự kiện
hoạt động cách mạng vô cùng sôi động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày đầu tiên nước Việt
Nam giành lại Độc lập 2/9/1945 đến ngày bắt đầu Toàn quốc kháng chiến 19/12/1946. Tuy thời
gian chỉ có 16 tháng, nhưng đây là một giai đoạn lịch sử vô cùng sôi động và phong phú; mỗi
ngày, mỗi giờ đều diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, liên quan đến sự tồn vong của chính quyền
cách mạng và hướng đi của cuộc kháng chiến. Cũng chính ở giai đoạn lịch sử đầy thử thách lớn
lao này, Người đã sáng suốt, chủ động lựa chọn những đối sách đúng đắn nhằm giải quyết kịp
thời, có hiệu quả những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp trong tình thế vận nước như “nghìn cân
treo sợi tóc”. Những hoạt động phong phú và sáng tạo đó của Người có thể khái quát ở những nội
dung sau:
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- Xây dựng và củng cố Nhà nước cách mạng: tổ chức Tổng tuyển cử Quốc hội, xây dựng
và thông qua Hiến pháp, xác lập cơ sở pháp lý và những nguyên tắc dân chủ của chính quyền
nhân dân…

- Xây dựng và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; thi hành chính sách đại đoàn kết toàn
dân tộc.

- Thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo, linh hoạt để ứng phó với từng loại kẻ thù
nhằm giữ vững độc lập và chủ quyền dân tộc.

- Vừa chỉ đạo cuộc kháng chiến của nhân dân Nam Bộ,vừa chỉ đạo việc chuẩn bị mọi mặt
để bước vào cuộc kháng chiến toàn quốc lâu dài; phát triển lực lượng vũ trang, xây dựng căn cứ
địa Việt Bắc…

4/ Hồ Chí Minh : Biên niên tiểu sử. Tập 4 (1946-1950) / Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí
Minh.- H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016.- 464 tr. (VT.002082).

Cuốn sách “Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử. Tập 4 (1946-1950)” ghi lại những hoạt
động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bốn năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp,
từ ngày 19/12/1946 đến hết năm 1950; góp phần làm sáng tỏ thêm tư tưởng, đạo đức, phương
pháp, phong cách và một phần đời sống riêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm đầu
của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đây là thời kỳ đặc biệt quan trọng trong lịch sử của
dân tộc. Vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách trong những ngày đầu dựng nước, nước Việt
Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ đã đứng vững: chính quyền được củng cố, lực lượng vũ trang
thêm lớn mạnh, uy tín quốc tế được nâng cao, biên giới được khai thông… tạo ra những điều kiện
cơ bản cho những thắng lợi to lớn về sau.

5/ Hồ Chí Minh : Biên niên tiểu sử. Tập 5 (1950-1954) / Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí
Minh.- H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016.- 510 tr. (VT.002083).

Cuốn sách “Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử. Tập 5 (1950-1954)” ghi lại những hoạt
động cách mạng vô cùng phong phú của Chủ tịch Hồ Chí Minh trải rộng khắp núi rừng Chiến
khu Việt Bắc và kéo dài trong 4 năm cuối cùng của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
Những sự kiện được trình bày trong tập sách này phản ánh những hoạt động và chỉ đạo của Chủ
tịch Hồ Chí Minh cùng với Trung ương Đảng trong việc hoạch định đường lối chiến lược và kịp
thời định ra những chính sách, biện pháp cho cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi.

Mở đầu tập sách là những sự kiện phản ánh những ý kiến chỉ đạo của Hồ Chí Minh đối
với Đại hội trù bị của Đảng lần thứ II và những chủ trương, đường lối chiến lược trong Báo cáo
chính trị do Người trình bày tại Đại hội đại biểu chính thức – nhân tố cực kỳ quan trọng để đưa
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đi đến thắng lợi. Phần cuối của tập sách là những sự kiện
về kháng chiến thắng lợi, hòa bình lập lại ở Việt Nam, Bác Hồ cùng Trung ương Đảng và Chính
phủ về Thủ đô Hà Nội, đánh dấu sự thắng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến chống thực dân
Pháp của dân tộc Việt Nam.

6/ Hồ Chí Minh : Biên niên tiểu sử. Tập 6 (1955-1957) / Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí
Minh.- H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016.- 508 tr. (VT.002084).

Cuốn sách “Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử. Tập 6 (1955-1957)” ghi lại các hoạt động
của Hồ Chí Minh từ ngày 1/1/1955 đến ngày 31/12/1957. Tập 6 giới thiệu những hoạt động quan
trọng, phong phú của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Từ tham dự các cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí
thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội và Hội đồng Chính phủ, đến dẫn đầu Đoàn đại
biểu Đảng, Nhà nước ta đi thăm Trung Quốc, Mông Cổ, Liên Xô… Những sự kiện đó phản ánh
toàn diện cuộc sống và những hoạt động không mệt mỏi của vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc
ta; phản ánh hình ảnh của một vị lãnh tụ, đồng thời thể hiện hình ảnh một con người giản dị, đạo



8

đức cao thượng, một vị lãnh tụ được cả dân tộc Việt Nam rất đỗi kính yêu và được đông đảo bạn
bè trên thế giới rất mực kính trọng. Những sự kiện tập 6 phản ánh thời kỳ cách mạng nước ta
chuyển sang giai đoạn mới: miền Bắc hoàn toàn giải phóng, căn bản hoàn thành cách mạng dân
tộc dân chủ và bước vào thời kỳ quá độ xây dựng chủ nghĩa xã hội; miền Nam còn đang bị đế
quốc Mỹ và bè lũ tay sai thống trị. Đồng thời, tập này còn ghi lại những sự kiện Chủ tịch Hồ Chí
Minh cùng Trung ương Đảng ta lãnh đạo hoàn thành cải cách ruộng đất ở miền Bắc. Người quan
tâm, bồi dưỡng quan điểm, lập trường, đọa đức, tác phong công tác cho đội ngũ cán bộ cải cách.
Các sự kiện này cũng phản ánh rõ tư tưởng và hoạt động cụ thể của Người về đại đoàn kết toàn
dân tộc và đoàn kết quốc tế; về củng cố, xây dựng Đảng, Nhà nước, Mặt trận; về tăng cường
quốc phòng, đưa quân đội tiến dần từng bước lên chính quy hiện đại nhằm xây dựng miền Bắc
thành cơ sở vững mạnh, nhân tố quyết định cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà.

7/ Hồ Chí Minh : Biên niên tiểu sử. Tập 7 (1958-1960) / Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí
Minh.- H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016.- 512 tr. (VT.002085).

Cuốn sách “Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử. Tập 7 (1958-1960)” ghi lại các hoạt động
của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đầu năm 1958 đến hết năm 1960. Giới thiệu những hoạt động toàn
diện của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên cương vị người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta, nhà hoạt
động nổi tiếng trong phong trào cộng sản quốc tế, người chiến sĩ đấu tranh vì độc lập, tự do và
hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc...Nội dung Tập 7 trình bày các hoạt động quốc tế đa dạng
của Chủ tịch Hồ Chí Minh: dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng và Nhà nước đi thăm hữu nghị nhiều
nước và đón tiếp nhiều nguyên thủ quốc gia đến Hà Nội nhằm thiết lập, củng cố và mở rộng mối
quan hệ đối ngoại của Nhà nước ta với các nước trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền,
hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc. Những hoạt động này đã đặt cơ sở cho việc hình thành
một không gian hòa bình, hữu nghị trong khu vực và góp phần giữ gìn hòa bình thế giới.

8/ Hồ Chí Minh : Biên niên tiểu sử. Tập 8 (1961-1963) / Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí
Minh.- H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016.- 442 tr. (VT.002086).

Cuốn sách “Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử. Tập 8 (1961-1963)” ghi lại những hoạt
động vô cùng phong phú của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ba năm (1961-1963); đó là nhà lãnh
đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách trong những
năm tháng đầu tiên thực thi hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam vừa được vạch ra
tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng là: Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở
miền Bắc và giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và bọn tay sai… Trong đó,
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc có vai trò quyết định đối với sự phát triển của cách
mạng cả nước và sự nghiệp thống nhất nước nhà. Nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược của Đại
hội, Đảng và Nhà nước đã định ra Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965) với phương châm:
Xây dựng miền Bắc, chiếu cố miền Nam. Một phần quan trọng của tập sách này ghi lại những
hoạt động chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng miền Nam. Đó là việc hoạch
định chiến lược đấu tranh của cách mạng miền Nam, trước hết là làm phá sản chiến lược “Chiến
tranh đặc biệt” của Mỹ - ngụy ở miền Nam Việt Nam. Người đã có nhiều cuộc gặp gỡ xúc động
với đại biểu các anh hùng, dũng sĩ miền Nam ra thăm miền Bắc.

9/ Hồ Chí Minh : Biên niên tiểu sử. Tập 9 (1964-1966) / Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí
Minh.- H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016.- 496 tr. (VT.002087).

Cuốn sách “Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử. Tập 9 (1964-1966)” ghi lại những hoạt
động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 1/1/1964 đến ngày 31/12/1966. Đó là những năm  tháng
toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tập trung xây dựng hậu phương lớn miền Bắc và tiến hành cuộc
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở cả hai miền đất nước. Những sự kiện trình bày trong tập 9
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phản ánh những hoạt động toàn diện và phong phú của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với  Trung
ương Đảng và Chính phủ đề ra chủ trương, đường lối xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ
nghĩa, thực hiện cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam nhằm đánh bại cuộc chiến
tranh xâm lược thực dân mới của đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ Quốc. Người
chỉ rõ việc đế quốc Mỹ đưa quân ồ ạt vào miền Nam, đánh phá miền Bắc là phản ánh thế yếu về
chiến lược của chúng. Người lên án những âm mưu, hành động mở rộng chiến tranh của đế quốc
Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế; vạch trần luận điệu
thương lượng hòa bình giả dối, lừa bịp dư luận thế giới. Người khẳng định cuộc kháng chiến của
nhân dân ta là chính nghĩa. Đảng ta có đường lối độc lập, tự chủ và sáng tạo, nhân dân ta giàu
lòng yêu nước, lại được sự đồng tình ủng hộ của các nước anh em, bạn bè trên thế giới, kể cả
nhân dân Mỹ. Vì vậy, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta nhất định sẽ giành
thắng lợi.

10/ Hồ Chí Minh : Biên niên tiểu sử. Tập 10 (1967-1969) / Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí
Minh.- H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016.- 412 tr. (VT.002087).

Cuốn sách “Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử. Tập 10 (1967-1969)” ghi lại những hoạt
động  của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ba năm cuối cùng trong cuộc đời đã dành trọn 79 mùa
xuân vì độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân và hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc. Với
khoảng 1.000 sự kiện bắt đầu từ ngày 1/1/1967 đến 2/9/1969, tập 10 ghi lại những hoạt động toàn
diện của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở giai đoạn khốc liệt của cuộc đấu tranh chống Mỹ, cứu nước và
của tình hình quốc tế diễn biến ngày càng phức tạp. Bằng những hoạt động quốc tế với các hình
thức khác nhau, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định quyết tâm không gì lay chuyển được tinh thần
của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ Quốc,
đồng thời cũng mở ra con đường để Mỹ rút ra trong danh dự bằng một giải pháp hòa bình... Tập
10 được khép lại bằng sự kiện và quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Di chúc lịch sử để lại
cho toàn Đảng, toàn dân ta và bạn bè quốc tế trước khi Người đi gặp cụ Mác, cụ Lê Nin và các
bậc cách mạng tiền bối khác.

11/ Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng / Bộ Xây dựng.- H.: Xây dựng, 2017.- 195 tr.
(VT.002089).

Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng là định mức kinh tế - kỹ thuật quy định về mức
hao phí của từng loại vật liệu để cấu thành nên một đơn vị khối lượng công tác xây dựng
(1m3 tường xây gạch, 1m2 lát gạch…) hoặc một loại cấu kiện hay kết cấu xây dựng (một bộ vì
kèo, một kết cấu vì chống lò…) phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy phạm thiết kế - thi
công hiện hành. Cuốn “Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng” được sử dụng tham khảo,
làm cơ sở để lập định mức dự toán xây dựng công trình, lập kế hoạch và quản lý vật liệu xây
dựng công trình.

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần:
- Phần 1: Định mức sử dụng vật liệu:
+ Chương I: Định mức sử dụng vật liệu trong công tác bê tông.
+ Chương II: Định mức sử dụng vật liệu trong công tác xây, trát và hoàn thiện.
+ Chương III: Định mức sử dụng vật liệu trong công tác làm giàn giáo.
+ Chương IV: Định mức sử dụng vật liệu trong công tác sản xuất kết cấu gỗ.
+ Chương V: Định mức sử dụng vật liệu trong công tác gia công kim loại và sản xuất kết cấu

kim loại.
+ Chương VI: Định mức sử dụng vật liệu trong công tác bảo tồn.
+ Chương VII: Định mức sử dụng vật liệu trong một số công tác khác.
- Phần 2: Định mức hao hụt vật liệu:



10

+ Định mức hao hụt vật liệu trong thi công.
+ Định mức hao hụt vữa bê tông.
+ Định mức hao hụt vật liệu trong khâu trung chuyển.
+ Định mức hao hụt vật liệu trong khâu gia công.
+ Định mức hao hụt vật liệu trong khâu vận chuyển và bảo quản tại kho.

12/ Khảo sát và đánh giá nhà – công trình / Nguyễn Bá Kế, Nguyễn Xuân Chính, Trần
Chủng….- H.: Xây dựng, 2016.- 363 tr. (VT.002090).

Hiện nay, trên cả nước có không ít nhà và công trình qua thời gian sử dụng, dưới tác động
của nhiều yếu tố đã có những dấu hiệu suy giảm về độ bền vững cũng như xuất hiện những biến
dạng vượt quá trị số giới hạn, ở trong tình trạng nguy hiểm và có trường hợp đã sụp đổ bất ngờ,
gây thiệt hại cả về người và tài sản. Chính vì vậy, việc khảo sát và đánh giá về chất lượng sử
dụng và độ tin cậy của những công trình loại này nhằm đảo bảo sự an toàn cho công trình và
người dân trong quá trình sử dụng là rất cần thiết và có tính thời sự. Cùng với công việc trên,
công tác cải tạo và xây dựng mới nhiều nhà và công trình tại những khu vực có mật độ xây dựng
cao của đô thị cũng gây ra không ít những tác động bất lợi như nứt, lún hay nghiêng của những
công trình hiện hữu nên cũng đặt ra vấn đề cần khảo sát và đánh giá tình trạng kỹ thuật của
những nhà và công trình lân cận với mục đích xác định khả năng chống chịu của chúng dưới
những biến đổi mới của tải trọng và môi trường xung quanh. Vì những lý do nêu trên, cuốn
sách “Khảo sát và đánh giá nhà – công trình” được nhóm tác giả biên soạn nhằm chia sẻ những
kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm hữu ích của tác giả đến với bạn đọc để góp phần bảo trì, sửa
chữa cải tạo và phát triển đô thị của nước ta ngày càng bền vững.

Nội dung sách gồm 7 chương:
- Chương 1: Chất lượng và tuổi thọ công trình xây dựng.
- Chương 2: Những nguyên tắc cơ bản khi tiến hành khảo sát và quan trắc tình trạng kỹ
thuật của nhà và công trình.
- Chương 3: Khảo sát, đánh giá và phân loại tình trạng kỹ thuật của nhà và công trình xây
dựng.
- Chương 4: Khảo sát và đánh giá tình trạng kỹ thuật công trình phụ trợ của nhà công
nghiệp.
- Chương 5: Khảo sát và đánh giá công trình đặc biệt và ảnh hưởng của phát triển đô thị
đến nhà hiện hữu.
- Chương 6: Khảo sát và đánh giá công trình văn hóa – lịch sử cổ bằng gạch, đá.
- Chương 7: Tính toán kiểm tra cấu kiện kết cấu trong khảo sát đánh giá tình trạng kỹ thuật
của nhà và công trình xây dựng.

13/ Chân dung một Hà Nội quá độ trong chuyển đổi các dạng thức quy hoạch đô thị Hà Nội /
Trần Minh Tùng.- H.: Xây dựng, 2016.- 216 tr. (VT.002091).

Quyển sách “Chân dung một Hà Nội quá độ trong chuyển đổi các dạng thức quy hoạch
đô thị Hà Nội” gồm 6 phần, được xem như những chuyên đề nhỏ liên quan và xoay quanh các
hoạt động kiến tạo và quy hoạch đô thị Hà Nội, được thể hiện theo một diễn tiến thời gian, chủ
yếu kể từ năm 1954 – thời điểm quan trọng đánh dấu sự độc lập và tự chủ của thành phố này –
cho đến hiện tại:

- Phần 1: Vận động đô thị Hà Nội và những thăng trầm lịch sử… từ kinh đô Thăng Long
đến thủ đô Hà Nội.
- Phần 2: Tiếp cận đô thị Hà Nội và những ảnh hưởng tư tưởng hệ… từ một thành phố
XHCN đến một thành phố kinh tế thị trường.
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- Phần 3: Quy hoạch đô thị Hà Nội và những thay đổi địa giới hành chính… từ quản lý
“tiểu” đô thị 152 km2 đến kiểm soát “đại” đô thị 3.345 km2.
- Phần 4: Không gian đô thị Hà Nội và những dự án xây dựng… từ tập trung quyền hạn
trong khu vực quốc doanh đến chia sẻ đối tác cho khu vực tư nhân.
- Phần 5: Dân cư đô thị Hà Nội và những mô hình cư trú… từ các cộng đồng làng xã đến
những khu đô thị mới.
- Phần 6: Tương lai đô thị Hà Nội và những xu hướng phát triển… từ một thủ đô quốc gia
đến một mẫu đô đế quốc.

14/ Quản lý dự án đầu tư xây dựng bằng phần mềm Microsoft Project 2013 / Nguyễn Quốc
Toản, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Đoàn Dương Hải….- H.: Xây dựng, 2016.- 220 tr. (VT.002092).

Quyển sách “Quản lý dự án đầu tư xây dựng bằng phần mềm Microsoft Project
2013” được biên soạn nhằm mục đích hướng dẫn sử dụng chương trình Microsoft Project 2013
giúp bạn đọc đạt hiệu quả cao hơn trong việc quản lý dự án. Sách trình bày một số kiến thức tổng
quan về dự án và quản quản lý dự án đầu tư xây dựng, đồng thời những tác vụ căn bản mà bạn
đọc cần thực hiện trong Microsoft Project 2013 để xây dựng các kế hoạch của dự án, phân công
nguồn lực cho dự án, theo dõi tiến độ, quản lý ngân sách và phân tích khối lượng công việc. Các
tác vụ được thiết kế theo từng đề mục cụ thể, bao hàm trong các chủ đề như khảo sát môi trường
Microsoft Project 2013, tạo một dự án mới, xây dựng các tác vụ, tạo các nguồn tài nguyên và ấn
định các khoản chi phí, lập báo cáo về tiến độ thực hiện dự án, giải quyết những xung đột trong
khi định thời biểu, giải quyết các vấn đề về nguồn tài nguyên, xem lại tiến độ công việc, phân
tích tiến độ tài chính, và phối hợp nhiều dự án bên ngoài Project Server.

Nội dung sách gồm 9 chương:
- Chương 1: Những vấn đề chung về dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Chương 2: Quản lý dự án đầu tư xây dựng.
- Chương 3: Giới thiệu vềMicrosoft Project 2013.
- Chương 4: Khởi động và thiết lập mặc định cho Microsoft Project 2013.
- Chương 5: Thiết lập lịch và dữ liệu cho dự án.
- Chương 6: Sơ đồ mạng trong Microsoft Project 2013 trình bày công việc trên đồ thị.
- Chương 7: Các vấn đề chi phí trong dự án.
- Chương 8: Theo dõi tiến trình dự án – thực hiện báo cáo – in ấn trong Microsoft Project

2013.
- Chương 9: Kiểm soát dự án bằng earned value trong Microsoft Project 2013.

15/ Quy hoạch hệ thống giao thông đô thị/ Hồ Ngọc Hùng, Tống Ngọc Tú, Hồ Thu Phương.-
H.: Xây dựng, 2016.- 187 tr. (VT.002093).

Quy hoạch hệ thống giao thông đô thị là 1 bộ phận cấu thành hết sức quan trọng, đóng vai
trò then chốt và có ảnh hưởng trực tiếp tới công tác quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị.Quy
hoạch mạng lưới đường đô thị hợp lý trên cơ sở tổ chức và sử dụng các loại phương tiện giao
thông công cộng cần thiết và phù hợp sẽ là tiền đề cơ bản để đáp ứng nhu cầu vận chuyển, liên hệ
an toàn và thuận tiện, giảm thiểu tai nạn và ách tắc giao thông.Đặc biệt, trong quá trình phát triển
các đô thị, khi kích thước vật lý của đô thị ngày càng được mở rộng ra thì vai trò của công tác
quy hoạch, tổ chức giao thông đô thị càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Chính vì vậy,
nhóm tác giả đã biên soạn cuốn sách “Quy hoạch hệ thống giao thông đô thị” với mong muốn
cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về quy hoạch tổ chức giao thông đô thị.

Nội dung sách gồm 6 chương:
- Chương 1: Khái niệm chung về giao thông đô thị.
- Chương 2: Giao thông hành khách trong đô thị.
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- Chương 3: Giao thông đối ngoại trong đô thị.
- Chương 4: Mạng lưới đường phố.
- Chương 5: Các mối giao nhau trong mạng lưới đường phố.
- Chương 6: Quy hoạch bãi, điểm đỗ xe trong đô thị.

16/ Thiết kế kết cấu nhà chịu tác động của nổ sự cố / Nguyễn Hồng Sơn (chủ biên), Võ Thanh
Lương.- H.: Xây dựng, 2016.- 221 tr. (VT.002094).

Các công trình xây dựng công nghiệp có nguy cơ cháy nổ, khi thiết kế cần phải chịu được
các tải trọng tác động thông thường, nhưng cũng phải chịu được tác động do tải trọng đặc biệt
khác như nổ. Hiện nay, tiêu chuẩn Tải trọng và tác động hiện hành của VN có yêu cầu, nhưng tài
liệu trong nước về chỉ dẫn thiết kế kết cấu công trình xây dựng công nghiệp chịu tác động của nổ
sự cố lại không có. Cuốn sách “Thiết kế kết cấu nhà chịu tác động của nổ sự cố” trình bày chung
về thiết kế nhà và công trình chịu tác động của nổ, hệ chịu lực sử dụng kết cấu bê tông cốt thép,
kết cấu thép và kết cấu gạch đá. Phương pháp xác định các tham số của tải trọng động xuất hiện
khi nổ hỗn hợp khí gas và các chất cháy tương đương. Thiết lập luận điểm cơ bản tính toán kết
cấu và hệ chịu lực của nhà công nghiệp với tổ hợp tải trọng đặc biệt có kể đến tác động nổ. Tài
liệu sử dụng phương pháp tính đơn giản hóa bằng tải trọng tĩnh tương đương dựa trên cơ sở các
thông tin của tải trọng động ngắn hạn do tác động của vụ nổ, và có xem xét đến phương pháp tính
toán động lực học cho nhà khi có vụ nổ bên ngoài. Trên cơ sở đó, thực hiện các ví dụ tính toán cụ
thể các cấu kiện cơ bản và hệ chịu lực của nhà dưới tác dụng của vụ nổ bên ngoài do vụ kích nổ
của vật liệu nổ, và do cháy nổ (bùng nổ) bởi hỗn hợp khí gas, cũng như vụ bùng nổ bên trong
nhà.

17/ Tiến độ thi công trong xây dựng / Lê Anh Dũng.- H.: Xây dựng, 2016.- 316 tr. (VT.002095).
Việc lập tiến độ trong công tác thi công luôn là vấn đề then chốt trong bất kỳ một dự án

xây dựng nào. Tiến độ thi công có ảnh hưởng rất nhiều đến công trình, nó quyết định tới thời gian
hoàn thành công trình, giúp người kỹ sư có thể điều hành xây dựng công trình một cách nhịp
nhàng và khoa học. Trong xây dựng, có nhiều nguyên nhân dẫn tới việc chậm tiến độ, song một
nguyên nhân không thể phủ nhận là nhận thức của kỹ sư, nhà quản lý với việc lập và tuân thủ kế
hoạch tiến độ. Mục đích của việc lập tiến độ bị thay đổi trong tiêu chuẩn và chủ thể quản lý. Nó
có thể được lập để quản lý thời gian thực hiện dự án của chủ đầu tư, để tác nghiệp của nhà thầu,
để quán lý vấn đề cấp vốn của cơ quan quản lý vốn,.. Vì vậy, phương pháp tiến độ giữ vai trò
quan trọng trong quản lý và điều hành thi công trên công trường xây dựng, nên phương pháp lập
tiến độ càng đơn giản, dễ hiểu sẽ càng được phổ biến áp dụng.

Nội dung cuốn sách gồm 7 chương:
- Chương 1: Tổng quan về tiến độ thi công xây dựng.
- Chương 2: Các nhân tố ràng buộc các công việc trong tiến độ.
- Chương 3: Lập tiến độ thi công xây dựng theo phương pháp sơ đồ ngang.
- Chương 4: Lập tiến độ thi công xây dựng theo phương pháp sơ đồ mạng.
- Chương 5: Lập tiến độ thi công xây dựng theo phương pháp sơ đồ dây chuyền.
- Chương 6: Lập tiến độ thi công xây dựng theo các phương pháp khác.
- Chương 7: Theo dõi, đánh giá thực hiện tiến độ thi công xây dựng.

18/ Tính toán thiết kế công trình biển cố định bằng thép trong điều kiện nước sâu / Phạm Khắc
Hùng.- H.: Xây dựng, 2016.- 168 tr. (VT.002096).

Cuốn sách “Tính toán thiết kế công trình biển cố định bằng théo trong điều kiện nước
sâu” trình bày tổng hợp toàn bộ quá trình tính toán thiết kế kết cấu kiểu Jacket theo mô hình tiền
định và ngẫu nhiên ở vùng nước sâu, áp dụng cho điều kiện ở Việt Nam. Cuốn sách là tài liệu có
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thể phục vụ cho hoạt động đào tạo bậc Đại học, Cao học và tham khảo cho Nghiên cứu sinh
ngành Kỹ thuật công trình biển và các ngành liên quan như ngành Xây dựng công trình thủy

Nội dung cuốn sách gồm 5 chương:
- Chương 1: Những vấn đề chủ yếu trong tính toán thiết kế kết cấu công trình biển cố định
bằng thép kiểu Jacket trong điều kiện nước sâu.
- Chương 2: Số liệu đầu vào phục vụ tính toán thiết kế kết cấu khối chân đế Jacket ở vùng
nước sâu.
- Chương 3: Tính toán tĩnh kết cấu khối chân đế Jacket.
- Chương 4: Tính toán động kết cấu khối chân đế Jacket theo mô hình tiền định và ngẫu
nhiên.
- Chương 5: Kiếm tra bền và mỏi kết cấu chân đế Jacket của công trình biển cố định ở vùng
nước sâu.

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


