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THÔNG BÁO TÀI LIỆU MỚI
CỦA THƯ VIỆN BỘ XÂY DỰNG

I. TẠP CHÍ:

Tạp chí tiếng Việt:

- Cộng sản Số 962, 963, 964, 965, 966, 967/2021

- Kiến trúc Số 2, 3, 6/2021

- Kiến trúc Nhà đẹp Số 4, 5, 6/2021

- Vật liệu xây dựng Số 2, 3, 5/2021

- Thông tin và truyền thông Ấn phẩm ngày sách Việt Nam (21/4)

Số 2, 5/2021

- Kiến trúc & Đời sống Số 179, 180, 181/2021

- Tài nguyên và môi trường Số 6/2021

- An toàn thông tin Số 2/2021

- Người Xây dựng Số 3&4/2021

- Kiến trúc & Xây dựng Số 40/2021

- Xây dựng & Đô thị Số 76/2021

- Xây dựng Số 4, 5, 6/2021

- Quy hoạch Xây dựng Số 109+110/2021

- Khoa học công nghệ Việt Nam Số 5/2021

II. ẤN PHẨM THÔNG TIN:

- Thông tin Thư mục: Số 2/2021

III. THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ

1. Tổng luận: Hiện trạng và xu thế phát triển công trình xanh tại Trung Quốc / Trung tâm
thông tin - Bộ Xây dựng. - H. : Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng, 2020. - 64tr.
(TTCD.1317/1318)
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2. Tổng luận: Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật của Liên bang Nga về mô hình thông tin công trình
(BIM) / Trung tâm thông tin - Bộ Xây dựng. - H. : Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng, 2020. -
90tr. (TTCD.1319/1320)

IV. BÁO CÁO TỔNG KẾT:

1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và xây dựng kế hoạch năm 2021 của Sở
Xây dựng tỉnh Quảng Nam / Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam. - Quảng Nam : Sở Xây dựng tỉnh
Quảng Nam, 2020. - 7tr. (BCTK.0686)

2. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 /
Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình. - Quảng Bình : Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình, 2020. - 16tr.
(BCTK.0687)

3. Báo cáo hình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và xây dựng kế hoặc năm 2021 / Sở Xây
dựng tỉnh Phú Yên. - Phú Yên : Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, 2020. - 14tr. (BCTK.0688)

4. Báo cáo số liệu thống kê ngành Xây dựng năm 2020 / Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ. - Phú Thọ
: Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ, 2020. - 18tr. (BCTK.0689)

5. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và xây dựng kế hoạch năm 2021 ngành
Xây dựng / Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An. - Nghệ An : Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An, 2020. - 29tr.
(BCTK.0690)

6. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm
năm 2021 / Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa. - Khánh Hòa : Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, 2021. -
9tr. (BCTK.0691)

7. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và xây dựng kế hoạch năm 2021 ngành
Xây dựng tỉnh Hải Dương / Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương. - Hải Dương : Sở Xây dựng tỉnh Hải
Dương, 2020. - 29tr. (BCTK.0692)

8. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và xây dựng kế hoạch năm 2021 của Sở
Xây dựng Hà Nội / Sở Xây dựng Hà Nội. - H. : Sở Xây dựng Hà Nội, 2020. - 31tr.
(BCTK.0693)

9. Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành năm 2020, xây dựng chương trình công tác năm
2021 ngành Xây dựng / Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam,
2020. - 37tr. (BCTK.0694)

10. Báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ
năm 2021 / Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp. - Đồng Tháp : Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp, 2021. -
21tr. (BCTK.0695)

11. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và xây dựng kế hoạch năm 2021 ngành
Xây dựng / Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai. - Đồng Nai : Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, 2021. - 47tr.
(BCTK.0696)
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12. Báo cáo chính thức tình hình thực hiện số liệu thống kê ngành Xây dựng tỉnh Yên Bái
năm 2020 / Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái. - Yên Bái : Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái, 2021. - 23tr.
(BCTK.0697)

13. Báo cáo chính thức thống kê ngành Xây dựng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long /
Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long. - Vĩnh Long : Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long, 2020. - 20tr.
(BCTK.0698)

14. Báo cáo thống kê ngành Xây dựng năm 2020 Thành phố Hồ Chí Minh / Sở Xây dựng
TP.HCM. - TP.HCM : Sở Xây dựng TP.HCM, 2021. - 7tr. (BCTK.0699)

15. Báo cáo các chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng Thái Bình (Số liệu chính thức năm 2020)
/ Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình. - Thái Bình : Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình, 2021. - 18tr.
(BCTK.0700)

16. Báo cáo chính thức số liệu thống kê ngành Xây dựng tỉnh Tây Ninh năm 2020 / Sở Xây
dựng tỉnh Tây Ninh.- Tây Ninh : Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, 2021. - 19tr. (BCTK.0701)

17. Báo cáo thực hiện công tác thống kê và chỉ tiêu thống kê tổng hợp ngành Xây dựng
Quảng Ninh năm 2020 / Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Sở Xây dựng tỉnh
Quảng Ninh, 2021. - 22tr. (BCTK.0702)

18. Báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng năm 2020 - Báo cáo chính thức / Sở Xây
dựng tỉnh Lạng Sơn. - Lạng Sơn : Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn, 2021. - 26tr. (BCTK.0703)

19. Báo cáo thống kê chính thức ngành Xây dựng theo Thông tư số 06/2018/TT-BXD,
Thông tư 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên /
Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên. - Điện Biên : Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên, 2021. - 20tr.
(BCTK.0704)

20. Báo cáo thống kê ngành Xây dựng theo Thông tư 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của
Bộ Xây dựng / Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang. - Bắc Giang : Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang, 2021. -
19tr. (BCTK.0705)

21. Báo cáo số liệu chính thức thống kê ngành Xây dựng năm 2020 / Sở Xây dựng tỉnh Bình
Định. - Bình Định : Sở Xây dựng tỉnh Bình Định, 2021. - 20tr. (BCTK.0706)

V. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU:

1. Nghiên cứu xây dựng tài liệu áp dụng BIM trong các dự án đầu tư xây dựng. Mã số: RD
88-18 / Lê Văn Cư (Chủ nhiệm đề tài). - H. : Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng, 2020. - 84tr.
(KQNC.002157)

2. Nghiên cứu điều chỉnh hướng dẫn và xây dựng sổ tay đánh giá môi trường chiến lược cho
đồ án quy hoạch xây dựng / Lưu Đức Minh (Chủ nhiệm đề tài). - H. : Viện Quy hoạch đô thị và
nông thôn quốc gia - Bộ Xây dựng, 2020. - 228tr. (KQNC.002158)
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3. Nghiên cứu xây dựng danh mục hệ thống tiêu chuẩn quốc gia ngành Xây dựng phục vụ
phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam (Theo Quyết định số 410/QĐ-BXD ngày
24/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) / Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng. - H. : Cục Phát
triển đô thị - Bộ Xây dựng, 2020. - 114tr. (KQNC.002159)

4. Nghiên cứu công nghệ tách tạp chất bã thạch cao photpho nhà máy phân bón cho sản
xuất vật liệu xây dựng. Mã số: TĐ 20-17. HĐ 20/HĐKHCNTĐ (Nhiệm vụ khoa học công
nghệ trọng điểm năm 2017) / Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên. - H. : Viện Hóa học các
hợp chất thiên nhiên, 2019. - 158tr. (KQNC.002160)

5. Đánh giá tương quan sức chịu tải của cọc ép bê tông cốt thép theo lý thuyết và bằng thực
nghiệm và đề xuất phương án tính toán (Báo cáo tổng kết nhiệm vụ khoa học công nghệ
năm 2016) / Đoàn Văn Đẹt (Chủ nhiệm nhiệm vụ). - Vĩnh Long : Trường Đại học Xây dựng
Miền Tây - Bộ Xây dựng, 2017. - 81tr. (KQNC.002161)

6. Nghiên cứu xây dựng khung hướng dẫn đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến đô
thị và hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu cho đô thị
(Báo cáo tóm tắt) / Nguyễn Dư Minh (Chủ nhiệm dự án). - H. : Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây
dựng, 2020. - 48tr. (KQNC.002162)

7. Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn mô hình thông tin công trình (BIM) chi tiết cho các bộ
môn (kiến trúc, kết cấu, cơ điện nước). Mã số: TĐ 87-17 / Tạ Ngọc Bình (Chủ nhiệm đề tài). -
H. : Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng, 2020. - 112tr. (KQNC.002163)

8. Nghiên cứu ứng dụng mô hình thông tin công trình trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật (giao
thông đô thị và cấp thoát nước) tại Việt Nam. Mã số: TĐ 35-17 / Tạ Ngọc Bình (Chủ nhiệm
đề tài). - H. : Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng, 2019. - 131tr. (KQNC.002164)

9. Nghiên cứu bộ tiêu chuẩn LED đối với công trình công cộng / Đỗ Quốc Khánh (Chủ nhiệm
dự án). - H. : Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng, 2019. - 131tr. (KQNC.002165)

10. Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chung xây dựng khu đô thị quốc gia Hòa Bình, tỉnh
Hòa Bình đến năm 2035. Tỷ lệ 1/10.000 / Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia - Bộ
Xây dựng. - H. : Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia - Bộ Xây dựng, 2020. - 255tr.
(KQNC.002166)

11. Đề án phân loại thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đạt tiêu chí đô thị
loại IV / Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam. - Bắc Giang : Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam,
2020. - 202tr. (KQNC.002167)

12. Thuyết minh Đề án đề nghị công nhận đô thị Diên Khánh đạt tiêu chí đô thị loại IV trực
thuộc tỉnh Khánh Hòa / Ủy ban nhân dân huyện Diên Khánh. - Khánh Hòa : Ủy ban nhân dân
huyện Diên Khánh, 2020. - 220tr. (KQNC.002168)

13. Đề án đề nghị công nhận thị trấn Mỏ Cày và khu vực mở rộng huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh
Bến Tre đạt tiêu chí đô thị loại IV / Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam. - Mỏ Cày Nam : Ủy
ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam, 2020. - 182tr. (KQNC.002169)
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14. Đề án đề nghị công nhận thị xã An Nhơn là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Bình Định /
Ủy ban nhân dân thị xã An Nhơn. - An Nhơn : Ủy ban nhân dân thị xã An Nhơn, 2020. - 173tr.
(KQNC.002170)

15. Điều tra, khảo sát, đánh giá giá trị nhà thờ công giáo Nam Bộ, Trung Bộ / Đỗ Thị Thu
Vân (Chủ nhiệm dự án). - H. : Viện Kiến trúc quốc gia - Bộ Xây dựng, 2018. - 84tr.
(KQNC.002171)

16. Nghiên cứu, đánh giá công tác chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ với hạ ngầm
các tuyến dây cáp, đề xuất các giải pháp về cơ chế chính sách trong quản lý đồng bộ hệ
thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, địa điểm nghiên cứu tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh.
Mã số: RD 22-18 / Chu Xuân Tiến (Chủ nhiệm đề tài). - H. : Văn phòng thường trực Ban Chỉ
đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội - Bộ Xây dựng, 2020. - 65tr.
(KQNC.002172)

17. Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng và nhu cầu về nhà ở cho thuê tại một số địa
phương trọng điểm làm cơ sở hoàn thiện chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng và quản
lý nhà ở cho thuê / Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng. - H. : Cục Quản
lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng, 2017. - 91tr. (KQNC.002173)

18. Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng và các
giải pháp tăng cường công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. Mã số:
RD 129-18 / Phạm Minh Hà (Chủ nhiệm đề tài). - H. : Cục Giám định nhà nước về chất lượng
công trình xây dựng - Bộ Xây dựng, 2019. - 85tr. (KQNC.002174)

19. Nghiên cứu thực trạng công tác thống kê, báo cáo và đề xuất các chỉ tiêu đánh giá, phân
loại sự cố kỹ thuật gây mất an toàn lao động trong xây dựng. Mã số: RD 27-17 / Phạm Minh
Hà (Chủ nhiệm đề tài). - H. : Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ
Xây dựng, 2018. - 89tr. (KQNC.002175)

20. Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế công trình silô bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn
châu Âu. Mã số: RD 26-18 / Nguyễn Trường Thắng (Chủ nhiệm đề tài). - H. : Trường Đại học
Xây dựng, 2019. - 213tr. (KQNC.002176)

21. Đề án đề nghị công nhận thị trấn Tiên Yên mở rộng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
đạt tiêu chí đô thị loại IV / Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng Ninh, 2020. - 132tr. (KQNC.002177)

22. Nghiên cứu thay thế sợi amiăng bằng các loại sợi khác trong sản xuất tấm lợp amiăng xi
măng. Mã số: RD 106-18 / Nguyễn Văn Huynh (Chủ nhiệm đề tài). - H. : Viện Vật liệu xây
dựng - Bộ Xây dựng, 2020. - 142tr. (KQNC.002178)

23. Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế của khẩu quốc tế Lệ Thanh tỉnh Gia
Lai đến năm 2045 / Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai. - Gia Lai : Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai,
2020. - 138tr. (KQNC.222179)
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24. Thuyết minh đề án đề nghị công nhận thị xã Đông Triều là đô thị loại III trực thuộc tỉnh
Quảng Ninh / Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều. - Đông Triều : Ủy ban nhân dân thị xã Đông
Triều, 2020. - 205tr. (KQNC.002180)

25. Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình
đến năm 2040. Tỷ lệ 1/10.000 / Trung tâm chuyển giao công nghệ quy hoạch xây dựng. - H. :
Trung tâm chuyển giao công nghệ quy hoạch xây dựng, 2020. - 135tr. (KQNC.002181)

26. Điều tra, khảo sát thực trạng hoạt động của các Tổng Công ty có vốn Nhà nước do Bộ
Xây dựng làm chủ đại diện chủ sở hữu / Lê Đông Thành (Chủ nhiệm dự án). - H. : Vụ Kế
hoạch Tài chính - Bộ Xây dựng, 2020. - 84tr. (KQNC.002182)

27. Nghiên cứu xây dựng khung hướng dẫn đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến đô
thị và hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu cho đô thị /
Nguyễn Dư Minh (Chủ nhiệm dự án). - H. : Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng, 2020. - 235tr.
(KQNC. 002183)

28. Điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện việc quản lý sử dụng nhà chung cư theo
Thông tư số 02/2016/TT-BXD / Hà Quang Hưng (Chủ nhiệm dự án). - H. : Cục Quản lý nhà và
thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng, 2020. - 51tr. (KQNC.002184)

29. Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham gia
công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng (TTXD) trên địa bàn cả nước / Lê Thị Thu Huyền
(Chủ nhiệm dự án). - H. : Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng, 2020. -
109tr. (KQNC.002185)

30. Điều tra, khảo sát các tiến bộ trong các chương trình giảng dạy phục vụ đào tạo trình độ
cao đẳng nghề Xây dựng ở các nước phát triển / Trần Tuấn Long (Chủ nhiệm dự án). - H. :
Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị - Bộ Xây dựng, 2020. - 168tr. (KQNC.002186)

31. Điều tra, khảo sát, xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý tại các đơn vị sự
nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng (Hợp đồng số: 32/2019/HĐ-SNKT) / Nguyễn Việt
Trung (Chủ nhiệm dự án). - H. : Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Xây dựng, 2020. - 149tr.
(KQNC.002187)

VI. SÁCH:

1. Hỏi đáp về chuyển đổi số / Hồ Tú Bảo, Nguyễn Huy Dũng, Nguyễn Nhật Quang. – H. :
Thông tin và Truyền thông, 2020. – 350tr. (VT.002305)

Chuyển đổi số là cốt lõi của phát triển trong kỷ nguyên số, là cơ hội có một không hai để
Việt Nam có thể vượt lên trong một vài thập kỷ tới. Cuốn sách được viết dưới dạng những câu
hỏi và câu trả lời; gồm câu hỏi chung về chuyển đổi số, đột phá của AI và các công nghệ số,
chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Câu hỏi trong mỗi phần lại được gộp theo nhóm các vấn đề
chuyển đổi số đặt ra là gì, tại sao, thế nào, bao giờ... Cuốn sách đã đưa ra những chia sẻ, trao đổi,
gợi mở để từ đó mỗi người, mỗi tổ chức tự tìm lấy câu trả lời của chính mình, nhận thức được
vấn đề của mình để vạch được lộ trình, kế hoạch hành động để chuyển đổi số thành công.

Nội dung cuốn sách gồm 5 phần
- Phần một: Câu hỏi chung về chuyển đổi số.
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- Phần hai: Đột phá của AI và các công nghệ số.
- Phần ba: Chính phủ số..
- Phần bốn: Kinh tế số.
- Phần năm: Xã hội số.

2. Chuyển đổi số đến cốt lõi nâng tầm năng lực lãnh đạo cho ngành nghề, doanh nghiệp và
chính bản thân bạn / Mark Raskino, Graham Waller. – H. : Thông tin và Truyền thông, 2020. –
310tr. (VT.002306)

Cuốn sách cung cấp kiến thức và cách thức về chuyển đổi số cho các nhà quản lý, lãnh
đạo doanh nghiệp, hoạch định chiến lược… Cuốn sách sẽ giúp các nhà quản lý, lãnh đạo doanh
nghiệp hiểu được tầm quan trọng của chuyển đổi số, tác động của chuyển đổi số đến cốt lõi của
doanh nghiệp, nắm bắt được các cơ hội một cách kịp thời cũng như phải tự thay đổi chính bản
thân mình để chuyển đổi số thành công. Đây cũng là vận hội, thời cơ để các nước đang phát triển
như Việt Nam có thể bắt kịp, đi cùng và vượt lên thành nước phát triển.

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:
- Phần I. Hoạch định lại ngành của bạn.
- Phần II. Cơ cấu lại doanh nghiệp của bạn.
- Phần III. Làm mới Bản thân.

3. Định mức dự toán xây dựng công trình. Phần Xây dựng (sửa đổi – bổ sung): Tập 1 /
Quang Minh, Tiến Phát (Hệ thống). - H. : Lao động, 2020. - 519tr. (VT.002322)

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 10/2019/TT-BXD về việc ban hành
hệ thống định mức mới năm 2020, Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2020. Ngày 20/7/2020, Bộ
Xây dựng cũng đã ban hành Thông tư 02/2020/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của 04
thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong đó có Thông tư 10/2019/TT-
BXD ban hành định mức xây dựng công trình. Bộ sách nhằm giúp bạn đọc nói chung, cũng như
người làm công tác xây dựng, các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan thảm khảo, sử dụng vào
việc lập và quản lý chi phối đầu tư xây dựng công trình.

Nội dung cuốn sách gồm 13 chương:
- Chương I: Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng.
- Chương II: Công tác thi công đất, đá, cát...
- Chương III: Công tác thi công cọc.
- Chương IV: Công tác thi công đường.
- Chương V: Công tác xây gạch đá.
- Chương VI: Thi công kết cấu bê tông.
- Chương VII: Công tác bê tông đúc sẵn.
- Chương VIII: Công tác gia công, lắp dựng cấu kiện gỗ.
- Chương IX: Gia công, lắp dựng cấu kiện sắt thép.
- Chương X: Công tác hoàn thiện.
- Chương XI: Các công tác khác.
- Chương XII: Công tác bốc xếp, vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng.
- Chương XIII: Công tác xây dựng sử dụng tro xỉ nhiệt điện.

4. Định mức dự toán xây dựng công trình. Tập 2: Phần Khảo sát – thí nghiệm – sử dụng vật
liệu xây dựng (Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành
định mức xây dựng) / Quang Minh, Tiến Phát (Hệ thống). - H. : Lao động, 2020. - 399tr.
(VT.002323)
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Định mức xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD để áp dụng vào
việc xác định chi phí đầu tư xây dựng của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà
nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:
- Phần A: Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình (Ban hành kèm theo Thông tư
số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng).
- Phần B: Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng (Ban hành kèm theo
Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng).
- Phần C: Định mức sử dụng vật liệu xây dựng (Ban hành kèm theo Thông tư số
10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng).

5. Định mức dự toán xây dựng công trình. Phần Lắp đặt (sửa đổi – bổ sung): Tập 3 / Quang
Minh, Tiến Phát (Hệ thống). - H. : Lao động, 2020. - 409tr. (VT.002324)

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần:
- Phần A: Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình (Ban hành kèm theo
Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng).
- Phần B: Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ (Ban hành kèm theo Thông
tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng).

6. Định mức dự toán xây dựng công trình. Phần Sửa chữa bảo dưỡng, xác định giá nhân
công, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng (sửa đổi – bổ sung): Tập 4 / Quang Minh, Tiến
Phát (Hệ thống). - H. : Lao động, 2020. - 436tr. (VT.002325)

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:
- Phần thứ nhất: Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng (Ban hành
kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng).
- Phần thứ hai: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, xác định giá ca
máy và thiết bị thi công xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng.
- Phần thứ ba: Sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi
phí đầu tư xây dựng.

7. Kiến trúc nhà ở nông thôn thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa / Nguyễn Đình Thi. - H. :
Xây dựng, 2020. - 280tr. (VT.002326 / 002327)

Cuốn sách là tài liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, quản lý quy hoạch, kiến
trúc, thiết kế xây dựng phát triển nhà ở nông thôn. Cuốn sách còn là cẩm nang cho người nông
dân có thể lựa chọn mô hình và giải pháp kiến trúc nhà ở phù hợp với điều kiện cấu trúc gia đình,
phù hợp với loại hình sản xuất kinh tế nông nghiệp hộ gia đình trong quá trình công nghiệp hóa,
hiện đại hóa nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Nội dung cuốn sách gồm 8 chương:
- Chương 1: Quá trình phát triển kiến trúc nhà ở nông thôn sau hơn 30 năm đổi mới.
- Chương 2: Phân loại và yêu cầu đối với nhà ở nông thôn thời kỳ công nghiệp hóa, hiện
đại hóa.
- Chương 3: Cơ sở khoa học thiết kế kiến trúc nhà ở nông thôn thời kỳ công nghiệp hóa,
hiện đại hóa.
- Chương 4: Các thành phần chức năng và yêu cầu thiết kế nội, ngoại nhà ở nông thôn.
- Chương 5: Kiến trúc nhà ở nông thôn trong điều kiện nhiệt đới nóng ẩm.
- Chương 6: Các nguyên tắc và hệ thống tiêu chí đánh giá giải pháp thiết kế kiến trúc nhà
ở nông thôn đáp ứng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
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- Chương 7: Thiết kế kiến trúc các loại hình nhà ở nông thôn thời kỳ công nghiệp hóa,
hiện đại hóa.
- Chương 8: Lựa chọn các giải pháp công nghệ đối với nhà ở nông thôn thời kỳ công
nghiệp hóa, hiện đại hóa.

8. Quy hoạch xây dựng và phát triển môi trường sinh thái đô thị - nông thôn / Lê Hồng Kế. -
H. : Xây dựng, 2020. - 200tr. (VT.002328 / 002329)

Quy hoạch đô thị - nông thôn dù ở cấp độ nào cũng tác động đến con người, kinh tế xã hội
và tự nhiên... Quá trình thực hiện quy hoạch dựa trên chính sách, luật, dân cư và sự phát triển của
môi trường tự nhiên. Ngược lại môi trường sinh thái cũng tác động sâu sắc đến quy hoạch. Vì vậy
các nhà quy hoạch đã sàng lọc, luận bàn, tổng kết từ những kết quả nghiên cứu thực tế và có
những điều chỉnh nhất định đảm bảo quy hoạch nông thôn gắn liền và thích nghi với sự phát triển
môi trường sinh thái bền vững.

Nội dung cuốn sách gồm 4 chương:
- Chương I. Hiện trạng kinh tế - xã hội, đô thị hóa và môi trường sinh thái đô thị - nông
thôn.
- Chương II. Quá trình đô thị hóa, phân bố mạng lưới dân cư đô thị thời kỳ 2020 - 2030.
- Chương III. Môi trường sinh thái đô thị - nông thôn đặc trưng trong quá trình đô thị hóa.
- Chương IV. Các biện pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững thời kỳ 2010 -
2030, tầm nhìn 2050.

9. Các giải pháp kết cấu công trình ven biển thích ứng biển đổi khí hậu / Vũ Minh Tuấn
(Chủ biên), Nguyễn Viết Thanh, Nguyễn Thị Bạch Dương.... - H. :  Xây dựng, 2020. - 200tr.
(VT.002330 / 002331)

Biến đổi khí hậu đang là mối đe dọa và thách thức mang tính toàn cầu. Một trong những
biện pháp đang được lựa chọn nhiều để ứng phó và thích nghi với các hiện tượng đó là xây dựng
kết hợp các công trình ven biển “cứng” (xây dựng đê biển, đê chắn sóng, đê mỏ hàn, đê hướng
dòng, kè bờ biển bằng đá hộc, bê tông cốt thép...) và “mềm” (ống địa kỹ thuật, kè và tường chắn
bằng thực vật, trồng rừng ngập mặn, nuôi bãi nhân tạo...). Cuốn sách giới thiệu một số giải pháp
kết cấu công trình ven biển thích ứng biến đổi khí hậu cũng như cung cấp chỉ dẫn thiết kế và tính
toán.

Nội dung cuốn sách gồm 5 chương:
- Chương 1: Tổng quan về biến đổi khí hậu.
- Chương 2: Các tham số thiết kế và tải trọng tác động.
- Chương 3: Đê chắn sóng.
- Chương 4: Kết cấu mềm bảo vệ vờ.
- Chương 5: Kết cấu nổi bảo vệ bờ biển và bể cảng.

10. Sổ tay hướng dẫn quy hoạch mạng lưới cấp thoát nước đô thị / Phan Tiến Tâm (Chủ
biên), Nguyễn Thị Thanh Hương. - H. :  Xây dựng, 2020. - 120tr. (VT.002332 / 002333)

Nhằm giúp bạn đọc nắm vững cách thức thực hiện một đồ án “Quy hoạch mạng lưới cấp
nước đô thị” và “Quy hoạch mạng lưới thoát nước đô thị”, cuốn sách với nội dung chủ yếu bao
gồm công tác tính toán, áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, nghị định trong thiết kế hiện hành.
Đồng thời còn xây dựng cách thiết kế và thực hiện một đồ án điển hình để bạn đọc nắm rõ hơn
quy cách thực hiện một bài đồ án quy hoạch mạng luối cấp thoát nước đô thị.

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần:
- Phần 1: Quy hoạch hệ thống cấp nước.
- Phần 2: Quy hoạch hệ thống thoát nước.
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11. Việt Nam – Cuba 60 năm đồng hành (Văn kiện Đảng và Nhà nước) / Cục Lưu trữ Văn
phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và lưu trữ Nhà nước. - H. : Chính trị Quốc gia sự thật,
2020. - 914tr. (VT.002334)

Cuốn sách tập hợp những tài liệu của Đảng và Chính phủ hai nước từ khi bắt đầu thiết lập
quan hệ ngoại giao chính thức cho đến nay, bao gồm các điện trao đổi, thư từ, hiệp định, nghị
định thư,... Mỗi tài liệu là một dấu ấn quan trọng trong lịch sử quan hệ Việt Nam – Cuba.

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:
- Phần thứ nhất. Những nền tảng khởi đầu mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Cuba (1955 –
1963).
- Phần thứ hai. Việt Nam – Cuba: Tình bạn, tình đồng chí chân thành, son sắt (1964 –
1982).
- Phần thứ ba. Quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam – Cuba (1983 – 2020).

12. Chính sách pháp luật những vấn đề lý luận và thực tiễn / Võ Khánh Vinh . - H. : Chính trị
quốc gia sự thật, 2020. - 613tr. (VT.002335)

Cuốn sách là một công trình nghiên cứu khoa học chuyên sâu, chất lượng cao về chính
sách pháp luật. Thông qua việc phân tích lý luận và thực tiễn trong mối quan hệ qua lại, kết hợp
với nhau để đưa ra các quan điểm và kiến nghị cụ thể về vấn đề liên quan.

Nội dung cuốn sách gồm 4 phần:
- Phần thứ nhất. Những vấn đề chung về chính sách pháp luật.
- Phần thứ hai. Những vấn đề lý luận về chính sách pháp luật.
- Phần thứ ba. Các hình thức thực hiện chính sách pháp luật.
- Phần thứ tư. Các loại và các cấp độ chính sách pháp luật.

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


