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THÔNG BÁO TÀI LI ỆU MỚI 
CỦA THƯ VIỆN KHCN XÂY D ỰNG 

 
 
I. TẠP CHÍ: 
 
1. Tạp chí tiếng Việt: 

- Cộng sản  Số 4, 5, 6/2018; 

 CĐ 4, 5/2018 

- Giao thông vận tải Số 4, 5, 6/2018 

- Kiến trúc Số 2, 3, 4/2018 

- Kiến trúc & Đời sống Số 4, 5, 6/2018 

- Kiến trúc & Xây dựng Số 3/2018 

- Kiến trúc Việt Nam Số 216, 217/2018 

- Kinh tế Xây dựng Số 1/2018 

- Nhà đẹp Số 4, 5, 6/2018 

- Quy hoạch Số 91+92/2018 

- Thông tin & dự báo KT-XH Số 3, 4, 5/2018 

- Thông tin & Truyền thông Số 3, 4, 6/2018 

- Vật liệu Xây dựng Số 3, 6/2018 

- Xây dựng Số 4, 5/2018 

- Xây dựng & Đô thị Số 59/2018 

- Bản tin chính sách Pháp luật  Kỳ 1/2018 

  về Thông tin & Truyền thông 

 
            
II. ẤN PHẨM THÔNG TIN: 
 
- Thông tin Thư mục  Số 1/2018 
- Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế Số 1, 2/2018 

 
 

III. BÁO CÁO T ỔNG KẾT: 
 
1. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và triển khai 
nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.- H.: Tổng Công ty Viglacera, 2018.- 18 tr. 
(BCTK.510). 
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IV. THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ: 
 
1. Dự án nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư 
cao tầng tại Vi ệt Nam.- H.: Bộ Xây dựng, GEF, UNDP, 2018.- 43 tr. (TTCD.1260). 
 
2. Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 
01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực 
hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.- H.: Bộ 
Xây dựng, 2018.- 24 tr. (TTCD.1261). 
 
3. BMF 2018 - 60 năm phát tri ển bền vững vì chất lượng công trình.- H.: Bộ Xây dựng, 
THXDVN, ABM, 2018.- 84 tr. (TTCD.1262). 
 
 
V. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: 
 
1. Đề án đề nghị công nhận thành phố Thủ Dầu Một là đô thị loại I tr ực thuộc tỉnh Bình 
Dương.- Bình Dương: UBND tỉnh Bình Dương, 2017.- 94 tr. (KQNC.1812). 
 
2. Đề án đề nghị công nhận thị xã Gò Công đạt tiêu chuẩn đô thị loại III tr ực thuộc tỉnh 
Tiền Giang.- Tiền Giang: UBND tỉnh Tiền Giang, 2017.- 21 tr. (KQNC.1813). 
 
3. Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Gia Lai đến năm 2035, tầm nhìn 
đến năm 2050.- TP.HCM: Viện Quy hoạch xây dựng niềm Nam (Bộ Xây dựng), 2017.- 60 tr. 
(KQNC.1814). 
 
4. Báo cáo khảo sát hệ thống cửa khẩu biên giới đất li ền Việt nam.- H.: Viện Kiến trúc Quốc 
gia (Bộ Xây dựng), 2017.- 171 tr. (KQNC.1815). 
 
5. Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2050 và định hướng đến 
năm 2035 (Báo cáo dự thảo).- H.: Viện Vật liệu Xây dựng (Bộ Xây dựng), 2017.- 93 tr. 
(KQNC.1816). 
 
6. Điều tra, khảo sát tình hình hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước ngành Xây dựng 
phục vụ cho việc đẩy mạnh tái cơ cấu các doanh nghiệp Nhà nước ngành Xây dựng thời 
gian tới.- H.: Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp (Bộ Xây dựng), 2013.- 118 tr. 
(KQNC.1817). 
 
7. Điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình xuất bản và sử dụng các xuất bản phẩm trong lĩnh 
vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc của ngành Xây dựng (2014-2015).- H.: Nhà Xuất bản Xây 
dựng (Bộ Xây dựng), 2015.- 132 tr. (KQNC.1818). 
 
8. Nghiên cứu đề xuất các mô hình quản lý vùng trọng điểm phát tri ển nhằm ứng dụng cho 
các vùng trong giai đoạn công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế (DA sự nghiệp kinh tế số 
16/2014/HĐ-SNKT).- H.: Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Xây dựng), 2015.- 132 tr. (KQNC.1819). 
 



5 
 

9. Điều tra, khảo sát thực trạng tiền lương, tiền công trên thị trường Xây dựng làm cơ sở 
xác định thang lương, hệ số lương và mức lương tối thi ểu ngành Xây dựng theo Luật Lao 
động 2012.- H.: Viện Kinh tế Xây dựng (Bộ Xây dựng), 2015.- 192 tr. (KQNC.1820). 
 
10. Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản lý khai thác, sử dụng các khu đô 
thị mới, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp để sửa đổi, bổ sung các cơ chế chính sách có liên 
quan góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của các khu đô thị mới .- H.: Viện Kinh tế 
Xây dựng (Bộ Xây dựng), 2016.- 95 tr. (KQNC.1821). 
 
11. Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng tình hình đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của các 
đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng.- H.: Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Xây 
dựng), 2016.- 87 tr. (KQNC.1822). 
 
12. Điều tra, khảo sát thực trạng đào tạo nghề cơ giới tại các trường dạy nghề thuộc ngành 
Xây dựng.- H.: Trường Đào tạo nghề cơ giới (Bộ Xây dựng), 2017.- 104 tr. (KQNC.1823). 
 
13. Soát xét TCVN 6260:2009 Xi măng Poóc lăng hỗn hợp – Yêu cầu kỹ thuật. Mã số: TC 
42-15 .- H.: Viện Vật liệu Xây dựng (Bộ Xây dựng), 2017.- 91 tr. (KQNC.1824). 
 
14. Điều tra, khảo sát và đánh giá công nghệ xử lý nước cấp của các đô thị Việt Nam giai 
đoạn từ năm 1990 đến nay.- H.: Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Xây dựng), 2017.- 143 tr. 
(KQNC.1825). 
 
15. Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình 
làm cơ sở để điều chỉnh, bổ sung hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình theo tinh 
thần Nghị quyết số 40/2012/QH12 ngày 23/11/2012 của Quốc hội.- H.: Viện Kinh tế Xây dựng 
(Bộ Xây dựng), 2017.- 238 tr. (KQNC.1826). 
 
16. Nghiên cứu xây dựng sổ tay điện tử hỏi và đáp theo các văn bản quy phạm pháp luật 
mới ban hành. Mã số: RD 82-17.- H.: Học viện cán bộ quản lý và đô thị (Bộ Xây dựng), 2017.- 
344 tr. (KQNC.1827). 
 
17. Xây dựng Trang thông tin điện tử khoa học công nghệ và môi trường Xây dựng.- H.: 
Trung tâm Thông tin (Bộ Xây dựng), 2017.- 109 tr. (KQNC.1828). 
 
18. Điều tra khảo sát thực trạng công tác thực hiện quy hoạch chung xây dựng các khu đô 
thị đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.- H.: Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc 
gia (Bộ Xây dựng), 2017.- 94 tr. (KQNC.1829). 
 
 
VI. SÁCH: 
 
1. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần khảo sát / Quang Minh, Tiến Phát (Chủ 
biên).- H.: Lao động, 2017.- 391 tr. (VT.002145). 

Ngày 28/12/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1354/QĐ-BXD về việc công 
bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng. Đây là định mức kinh tế - 



6 
 

kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, nhân công, máy thi công để hoàn thành một đơn vị 
khối lượng công tác khảo sát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trình, quy phạm quy định. Định 
mức dự toán khảo sát xây dựng được xác định dựa trên yêu cầu kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn 
khảo sát xây dựng; quy phạm về thiết kế - thi công - nghiệm thu và những tiến bộ khoa học kỹ 
thuật trong khảo sát xây dựng. Cuốn sách Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần khảo sát 
nhằm giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng kịp thời nắm bắt 
những thông tin.   

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau: 
- Phần thứ nhất: Định mức khảo sát và hướng dẫn xác định, quản lý chi phí khảo sát xây 

dựng. 
- Phần thứ hai: Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. 
- Phần thứ ba: Hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây 

dựng công trình. 
- Phần thứ tư: Quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. 
- Phần thứ năm: Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với cần trục tháp, máy vận thăng 

và sàn theo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng. 
- Phần thứ sáu: Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với cần trục tháp, máy vận thăng 

và sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng. 
 
2. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt / Quang Minh, Tiến Phát (Chủ 
biên).- H.: Lao động, 2017.- 382 tr. (VT.002146). 

Sách định mức dự toán xây dựng công trình 2017 Phần Lắp Đặt được xuất bản theo Quyết 
Định 236/QĐ-BXD của Bộ Xây Dựng ngày 4/4/2017 về việc công bố Định mức dự toán xây 
dựng công trình - Phần lắp đặt (bổ sung). Định mức dự toán xây dựng công trình - phần sửa chữa 
là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn 
thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt như 100m ống, 1 cái tê, van, cút v.v... từ khâu 
chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác lắp đặt (kể cả những hao phí do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức 
sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật). Cuốn 
sách nhằm giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác xây dựng, các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có liên quan  tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công 
trình. 

Nội dung cuốn sách bao gồm hai phần như sau: 
- Phần I: Hệ thống văn bản sửa đổi, bổ sung Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần 

lắp đặt. 
- Phần II: Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt (đã được sửa đổi, bổ sung 

năm 2012, 2014, 2017). 
 
3. Định mức dự toán xây dựng công trình - Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng / 
Nguyễn Hữu Đại.- H.: Lao động, 2017.- 391 tr. (VT.002147). 

Sách định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng được xuất bản theo Quyết Định 1329/QĐ-
BXD của Bộ Xây Dựng ngày 19/12/2016 về việc công bố Định mức sử dụng vật liệu trong xây 
dựng. Cuốn sách nhằm giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng sử 
dụng, tham khảo trong lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 

Nội dung cuốn sách bao gồm ba phần chính: 
- Phần thứ nhất. Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng. 
- Phần thứ hai. Quy định nội dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết 

kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản. 
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- Phần thứ ba. Quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình. 
 
4. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt tr ạm biến áp và xây lắp đường dây 
tải điện / Quang Minh, Tiến Phát (Chủ biên).- H.: Lao động, 2017.- 400 tr. (VT.002148). 

Ngày 21/12/2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4970/QĐ-BCT về việc 
công bố Bộ định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm 
biến áp (thay thế Thay thế  Quyết định  số 6060/QĐ-BCT , Quyết định số  6061/QĐ-BCT  ngày 
14/11/2008 của Bộ Công Thương). Cuốn sách Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp 
đặt trạm biến áp và xây lắp đường dây tải điện nhằm giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt 
động trong lĩnh điện lực và bạn đọc quan tâm đến những quy định mới nêu trên. Ban hành kèm 
theo Quyết định số 4970/QĐ-BCT ngày 21/12/2016 Thay thế Quyết định số 6060/QĐ-BCT, 
Quyết định số 6061/QĐ-BCT  ngày 14/11/2008 của Bộ Công Thương. 

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau: 
- Phần thứ nhất. Bộ định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và 

lắp đặt trạm biến áp. 
- Phần thứ hai. Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị. 
- Phần thứ ba. Quy định về hợp đồng mua bán điện và khung giá phát điện năm 2017. 
- Phần thứ tư. Quy định về hệ thống điện truyền tải. 

 
5. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần sửa chữa - Lắp đặt - Thí nghiệm vật li ệu, 
cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng / Quang Minh.- H.: Lao động, 2018.- 392 tr. 
(VT.002149). 

Cuốn sách Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần sửa chữa - Lắp đặt – Thí 
nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng nhằm giúp các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có liên quan tham khảo, áp dụng những văn bản mới về Định mức dự toán xây dựng công 
trình. 

Nội dung sách gồm các phần chính sau: 
- Phần thứ nhất: Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần sửa chữa và bảo dưỡng 

công trình xây dựng (Công bố kèm theo Quyết định số 1149/QĐ-BXD ngày 09/11/2017 
của Bộ Xây dựng). 

- Phần thứ hai: Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, 
kết cấu và công trình xây dựng (Công bố kèm theo Quyết định số 1169/QĐ-BXD ngày 
14/11/2017 của Bộ Xây dựng). 

- Phần thứ ba: Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt (bổ sung) (Công bố 
kèm theo Quyết định số 236/QĐ- BXD ngày 04/04/2017 của Bộ Xây dựng). 

- Phụ lục: Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng. 
 
6. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng (Sửa đổi và bổ sung) / Quang 
Minh, Tiến Phát.- H.: Lao động, 2018.- 663 tr. (VT.002150). 

Ngày 18/12/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1264/QĐ-BXD về việc công 
bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng (Sửa đổi và bổ sung) - Công tác sử 
dụng vật liệu xây không nung, Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2018. Quyết định số 
1264/QĐ-BXD là quyết định sửa đổi và bổ sung mới nhất bên cạnh các quyết định sửa đổi, bổ 
sung đã được ban hành trước. Cuốn sách nhằm giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 
tham khảo, sử dụng vào việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính sau: 
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- Phần 1. Hệ thống văn bản sửa đổi, bổ sung Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần 
Xây dựng. 

- Phần 2. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng (đã được sửa đổi và bổ 
sung năm 2011, 2012, 2014, 2017). 

- Phần 3. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung) -
Công tác sử dụng vật liệu xây không nung. 

 
7. Kỷ yếu 60 năm ngành Xây dựng Việt Nam (1958-2018) / Bộ Xây dựng.- H.: Xây dựng, 
2018.- 192 tr. (VT.002151/52). 

Trong suốt 60 năm qua kể từ khi thành lập (29/4/1958), sự phát triển của Ngành Xây 
dựng Việt Nam luôn gắn liền với sự nghiệp cách mạng của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Trải qua các thời kỳ lịch sử, ngành Xây 
dựng Việt Nam đã từng bước trưởng thành, đạt được nhiều thành tựu to lớn, hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển Đất nước 
và bảo vệ tổ quốc, hình thành truyền thống vẻ vang của Ngành. 60 năm qua đã có biết bao sự 
kiện, dấu mốc, biểu tượng, hy sinh và chiến công. Cuốn Kỷ yếu 60 năm Ngành Xây dựng Việt 
Nam xuất bản vào đúng dịp kỷ niệm 60 năm ngày Truyền thống của Ngành với mong muốn ôn 
lại truyền thống vẻ vang, cổ vũ, khích lệ, động viên toàn Ngành tiếp tục phấn đấu với khát vọng 
cống hiến, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Nội dung cuốn Kỷ yếu bao gồm các phần chính sau: 
- Chương I: Ngành Xây dựng Việt Nam thời kỳ cách mạng tháng tám 1945 đến ngày thống 

nhất đất nước 1975. 
- Chương II: Ngành Xây dựng Việt Nam sau ngày thống nhất đất nước đến trước thời kỳ 

đổi mới (1975-1985). 
- Chương III: Ngành Xây dựng Việt Nam thực hiện đường lối đổi mới của Đảng từ năm 

1986 đến nay. 
 
8. Hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam hiện nay / Đào Trí Úc, Trương T.Hồng Hà (Đồng chủ biên).- H.: Chính trị 
Quốc gia - Sự thật, 2018.- 704 tr. (VT.002153). 

Cuốn sách Hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận và phân tích thực 
trạng hệ thống pháp luật Việt Nam, đánh giá những kết quả đã đạt được, những hạn chế, những 
vấn đề còn bất cập của từng ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam và nguyên nhân của 
các hạn chế, bất cập. Trên cơ sở đó, đưa ra những giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt 
Nam đáp ứng yêu cầu của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn tới bảo đảm 
tính đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch gắn với yêu cầu nâng cao năng lực, hiệu quả quản 
lý nhà nước và bảo đảm quyền tự do, dân chủ của Nhân dân.  

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính sau: 
- Chương I: Cơ sở lý luận về hệ thống pháp luật và hoạt động xây dựng, hoàn thiện hệ 

thống pháp luật trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
- Chương II: Thực trạng hệ thống pháp luật Việt Nam giai đoạn 2000 - 2017. 
- Chương III: Yêu cầu và giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu xây 

dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
 

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


