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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, 6/2019; 

 CĐ 4, 5, 6/2019 

- Kiến trúc Số 4, 5/2019 

- Kiến trúc Nhà đẹp Số 4, 5, 6/2019 

- Khoa học công nghệ xây dựng Số 1/2019 

- Kiến trúc Việt Nam Số 223/2019 

- Kinh tế Xây dựng Số 1/2019 

- Quy hoạch Xây dựng Số 97&98/2019 

- Thông tin & Truyền thông Số 2, 3, 5/2019 

- Vật liệu Xây dựng Số 3, 4, 5, 6/2019 

 
2.  Tạp chí tiếng Trung Quốc: 
 

- Construction and Architecture Số 5, 6/2019 

(Xây dựng & Kiến trúc) 

- Urban & Rural Development Số 1, 2, 3, 4, 5, 6/2019 

(Phát triển đô thị & nông thôn) 
 

3.  Tạp chí & báo tiếng Nga: 

- Строительная  газета 

(Báo Xây dựng) 

             Số 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

             15, 16, 17, 18, 19, 20/2019 

- Архитектура и строителъство России 

(Tạp chí Kiến trúc & Xây dựng) 

             Số 1/2019 

 
4.  Tạp chí Mỹ 

- Architectural Record Số 3, 4, 5/2019 

(Kỷ lục kiến trúc) 
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II. ẤN PHẨM THÔNG TIN: 
 
- Thông tin Thư mục  Số 1/2019 

 
 

III. BÁO CÁO T ỔNG KẾT: 
 
1. Báo cáo các nhiệm vụ khác thuộc chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của lãnh đạo 
Bộ Xây dựng. - H. : Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, 2018. - 273tr. (BCTK.0556) 
 
2. Báo cáo nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2018 – Tổng hợp thông tin về 
chất lượng công trình xây dựng, an toàn trong thi công xây dựng. - H. : Viện Khoa học 
Công nghệ Xây dựng, 2018. - 828tr. (BCTK.0557) 
 
3. Báo cáo nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2018 phát triển duy trì mạng 
thông tin, trang thông tin điện tử và biên soạn phát hành tạp chí chuyên ngành. - H. : 
Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, 2018. - 4tr. (BCTK.0558) 
 
4. Báo cáo tóm tắt nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng Viện Khoa học Công nghệ 
Xây dựng thực hiện năm 2018. - H. : Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, 2018. - 84tr. 
(BCTK.0559) 
 
5. Báo cáo tóm tắt nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2018. - H. : Viện Quy 
hoạch Đô thị và phát triển Nông thôn quốc gia, 2019. - 137tr. (BCTK.0560) 
 
6. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 
2019 của ngành Xây dựng. - H. : Bộ Xây dựng, 2019. - 34tr. (BCTK.0561) 
 
 
IV. THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ: 
 
1. Hội thảo toàn quốc về vật li ệu xây dựng 2017 – Quyển 2: Các báo cáo, chuyên đề tại 
hội nghị ngày 12/12/2017. - H. : Bộ Xây dựng, 2017. - 135tr. (TTCD.1284) 
 
2. Tài liệu phổ biến, tuyên truyền về lợi ích và tầm quan trọng của việc nâng cao năng 
suất, chất lượng sản phẩm đến các doanh nghiệp sản xuất vật li ệu xây dựng. - H. : Bộ 
Xây dựng, 2018. - 163tr. (TTCD.1285) 
 
3. Nội dung giải trình các văn bản góp ý của các bộ về việc Quy hoạch xây dựng vùng 
tỉnh Bình Định đến năm 2035. - H. : Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn quốc gia, 2018. - 
52tr. (TTCD.1286) 
 
4. Hội nghị tri ển khai thực hiện Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng. - 
H. : Bộ Xây dựng, 2018. - 106tr. (TTCD.1287) 
 
5. Báo cáo kiểm định, hiệu chuẩn định kỳ chất lượng trang thiết bị thí nghiệm theo quy 
chuẩn quy định, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng bảo trì định kỳ các trang thiết bị phục vụ 
công tác chuyên môn. - H. : Viện Khoa học công nghệ Xây dựng, 2018. - 97tr. (TTCD.1288) 
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6. Báo cáo hướng dẫn chuyên môn lĩnh vực công nghệ xây dựng, tập huấn kỹ thuật, 
hướng dẫn quy chuẩn, tiêu chuẩn, văn bản quy phạm pháp luật. - H. : Viện Khoa học 
công nghệ Xây dựng, 2018. - 165tr. (TTCD.1289) 
 
7. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ Trưng cầu giám định, hội đồng nghiệm thu nhà nước, 
giải quyết các vấn đề kỹ thuật khác. - H. : Viện Khoa học công nghệ Xây dựng, 2018. - 
237tr. (TTCD.1290) 
 
8. Hội thảo thực trạng quản lý chất thải rắn và định hướng phát triển công nghệ xử lý 
chất thải rắn Việt Nam. - H. : Cục Hạ tầng kỹ thuật, JICA, 2019. - 75tr. (TTCD.1291) 
 
 
V. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: 
 
1. Quy hoạch chung xây dựng Khu Du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 
2030. - H. : Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn quốc gia, 2018. - 371tr. (KQNC.1890) 
 
2. Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Điện Biên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 (Các 
văn bản pháp lý). - H. : Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn quốc gia, 2018. - 115tr. 
(KQNC.1891) 
 
3. Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Điện Biên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 
(Thuyết minh báo cáo). - H. : Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn quốc gia, 2018. - 274tr. 
(KQNC.1892) 
 
4. Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh t ế Vân Đồn đến năm 2040, tầm nhìn 
đến năm 2050. - H. : Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn quốc gia, 2018. - 104tr. 
(KQNC.1893) 
 
5. Đề án đề nghị công nhận thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên là đô thị 
loại IV . - Thái Nguyên : UBND huyện Đại Từ, 2018. - 245tr. (KQNC.1894) 
 
6. Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. 
- Bắc Ninh : Viện Quy hoạch và phát triển đô thị, 2019. - 84tr. (KQNC.1895) 
 
7. Đề án đề nghị công nhận thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn là đô thị loại V. - Lạng 
Sơn : UBND tỉnh Lạng Sơn, 2018. - 27tr. (KQNC.1896) 
 
8. Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Kạn đến năm 2035 (Thuyết minh tổng hợp). - H. : 
Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn quốc gia, 2018. - 277tr. (KQNC.1897) 
 
9. Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến 
năm 2040. - Thanh Hóa : UBND tỉnh Thanh Hóa, 2018. - 79tr. (KQNC.1898) 
 
10. Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh t ế Nghi Sơn - tỉnh Thanh 
Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 (Thuyết minh tổng hợp). - Thanh Hóa : 
UBND tỉnh Thanh Hóa, 2018. - 500tr. (KQNC.1899) 
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11. Đề án đề nghị công nhận thành phố Hà Tĩnh là đô thị loại II tr ực thuộc tỉnh Hà 
Tĩnh. - Hà Tĩnh : UBND tỉnh Hà Tĩnh, 2018. - 360tr. (KQNC.1900) 
 
12. Đề án đề nghị công nhận thành phố Hà Tĩnh là đô thị loại II tr ực thuộc tỉnh Hà Tĩnh  
(Báo cáo tóm tắt). - Hà Tĩnh : UBND tỉnh Hà Tĩnh, 2018. - 20tr. (KQNC.1901) 
 
13. Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2045. - Đằ Nẵng : Viện Quy hoạch Xây dựng Đà Nẵng, 2018. - 45tr. (KQNC.1902) 
 
14. Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đắk Nông đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050 
(Văn bản pháp luật). - H. : Viện Quy hoạch Xây dựng phát triển nông thôn, 2018. - 120tr. 
(KQNC.1903) 
 
15. Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đắk Nông đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050 
(Thuyết minh tổng hợp). - H. : Viện Quy hoạch Xây dựng phát triển nông thôn, 2018. - 
350tr. (KQNC.1904) 
 
16. Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035. - H. : Viện Quy 
hoạch và phát triển đô thị, 2019. - 338tr. (KQNC.1905) 
 
17. Đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 
đạt tiêu chí đô thị loại IV . - Quảng Ngãi : UBND huyện Đức Phổ, 2018. - 306tr. 
(KQNC.1906) 
 
18. Đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 
đạt tiêu chí đô thị loại IV (Báo cáo tóm tắt). - Quảng Ngãi : UBND huyện Đức Phổ, 2018. - 
26tr. (KQNC.1907) 
 
19. Điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng Khu kinh t ế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến 
năm 2040. Tỉ lệ 1/10.000. - H. : Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn quốc gia, 2019. - 
384tr. (KQNC.1908) 
 
20. Điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng Khu kinh t ế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến 
năm 2040. Tỉ lệ 1/10.000 (Thuyết minh tổng hợp). - H. : Viện Quy hoạch Đô thị và Nông 
thôn quốc gia, 2019. - 79tr. (KQNC.1909) 
 
21. Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035 (Thuyết minh tổng hợp). - 
H. : Viện quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, 2018. - 263tr. (KQNC.1910) 
 
22. Đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Trảng Bàng tỉnh Tây 
Ninh đạt tiêu chí đô thị loại IV . - Trảng Bàng : UBND tỉnh Tây Ninh, 2018. - 200tr. 
(KQNC.1911) 
 
23. Đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Trảng Bàng tỉnh Tây 
Ninh đạt tiêu chí đô thị loại IV (B ản tóm tắt). - Trảng Bàng : UBND tỉnh Tây Ninh, 2018. - 
48tr. (KQNC.1912) 
 
24. Đề án đề nghị công nhận đô thị Hòa Thành mở rộng, tỉnh Tây Ninh đạt tiêu chí đô 
thị loại IV . - Hòa Thành : UBND huyện Hòa Thành, 2018. - 247tr. (KQNC.1913) 
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25. Đề án đề nghị công nhận đô thị Hòa Thành mở rộng, tỉnh Tây Ninh đạt tiêu chí đô 
thị loại IV (B ản tóm tắt). - Hòa Thành : UBND huyện Hòa Thành, 2018. - 50tr. 
(KQNC.1914) 
 
26. Đề án đề nghị công nhận thành phố Bến Tre là đô thị loại II, tr ực thuộc tỉnh Bến 
Tre. - Bến Tre : UBND tỉnh Bến Tre, 2018. - 340tr. (KQNC.1915) 
 
27. Đề án đề nghị công nhận thành phố Bến Tre là đô thị loại II (B ản tóm tắt). - Hòa 
Thành : UBND tỉnh Bến Tre, 2018. - 28tr. (KQNC.1916) 
 
28. Đề nghị công nhận thị xã Sông Cầu là đô thị loại III, tr ực thuộc tỉnh Phú Yên 
(Thuyết minh). - Sông Cầu : UBND tỉnh Phú Yên, 2018. - 262tr. (KQNC.1917) 
 
29. Đề án đề nghị công nhận thị xã Sông Cầu là đô thị loại III, tr ực thuộc tỉnh Phú Yên 
(Thuyết minh tóm tắt). - Sông Cầu : UBND tỉnh Phú Yên, 2018. - 100tr. (KQNC.1918) 
 
30. Đề án đề nghị công nhận thị xã Sông Cầu là đô thị loại III, tr ực thuộc tỉnh Phú Yên 
(Báo cáo tóm tắt). - Sông Cầu : UBND tỉnh Phú Yên, 2018. - 17tr. (KQNC.1919) 
 
31. Điều tra, khảo sát đánh giá giá trị kiến trúc loại hình nhà thờ công giáo Bắc Bộ Việt 
Nam / Đỗ Thị Thu Vân (Chủ nhiệm dự án). - H. : Bộ Xây dựng, 2017. - 227tr. (KQNC.1920) 
 
32. Điều tra, khảo sát đánh giá giá trị kiến trúc loại hình nhà thờ công giáo Bắc Bộ Việt 
Nam (Báo cáo tóm tắt) / Đỗ Thị Thu Vân (Chủ nhiệm dự án). - H. : Bộ Xây dựng, 2017. - 
64tr. (KQNC.1921) 
 
33. Điều tra, khảo sát, lập hồ sơ khoa học các công trình khiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng 
vùng Nam Bộ. Giải pháp bảo tồn và khái thác trong xu hướng hiện nay / Đỗ Thị Thu Vân 
(Chủ nhiệm dự án). - H. : Bộ Xây dựng, 2017. - 390tr. (KQNC.1922) 
 
34. Điều tra, khảo sát, lập hồ sơ khoa học các công trình khiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng 
vùng Nam Bộ. Giải pháp bảo tồn và khái thác trong xu hướng hiện nay (Báo cáo tóm 
tắt) / Đỗ Thị Thu Vân (Chủ nhiệm dự án). - H. : Bộ Xây dựng, 2017. - 92tr. (KQNC.1923) 
 
 
VI. SÁCH: 
 
1. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Tập 1: 1930-1954. Quyển 1: 1930-1945. - H. : Chính 
trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 768tr. (VT.002193) 

Nhằm góp phần tổng kết những bài học kinh nghiệm về quá tình lãnh đạo cách mạng 
của Đảng ta; giáo dục truyền thống, bồi dưỡng ý chí và tình cảm cách mạng cho cán bộ, đảng 
viên và nhân dân ta; chống lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, Nhà xuất 
bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tập 1 
(1930-1954) được chia thành hai quyển: quyển 1 (1930-1945) và quyển 2 (1945-1954).  

Nội dung quyển 1 gồm những chương sau: 
- Chương I: Nguyễn Ái Quốc xác định con đường giải phóng dân tộc và thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam. 
- Chương II: Đảng lãnh đạo phong trào cách mạng 1930-1931.  
- Chương III: Đấu tranh khôi phục hệ thống tổ chức Đảng và phong trào cách mạng; 

Đại hội lần thứ I của Đảng (1932-1935). 
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- Chương IV: Đảng lãnh đạo cao trào dân chủ, chống nguy cơ phát xít và chiến tranh 
(1936-1939). 

- Chương V: Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên trước tiên, xúc tiến chuẩn bị khởi 
hành vũ trang (tháng 9-1939 – tháng 2-1945). 

- Chương VI: Lãnh đạo cao trào kháng Nhật, cứu nước, Tổng khởi nghĩa, thành lập 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (tháng 3/1945 - tháng 9/1946). 

 
2. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Tập 1: 1930-1954. Quyển 2: 1945-1954. - H. : Chính 
trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 676tr. (VT.002194) 

Nội dung quyển 2 gồm những chương sau: 
- Chương VII: Đảng lãnh đạo thiết lập, bảo vệ chế độ dân chủ cộng hòa, chuẩn bị kháng 

chiến toàn quốc (tháng 9/1645 – tháng 12/1946). 
- Chương VIII: Đảng phát động, tổ chức và lãnh đạo cuộc kháng chiến toàn quốc, tiến 

tới giành thế chủ động chiến lược (tháng 12/1946 – tháng 12/1950).  
- Chương IX: Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến đến thắng lợi (1951-1954). 

Cuốn sách có nội dung phong phú, được nghiên cứu, biên soạn và trình bày dựa trên 
cơ sở những tư liệu mới, những kết quả nghiên cứu mới và những nhận định, đánh giá mang 
tính khoa học, giúp bạn đọc có cái nhìn đúng đắn về quá trình lãnh đạo của Đảng ta từ những 
năm 1930 đến năm 1954. 
 
3. Pháp luật môi trường phục vụ phát tri ển bền vững ở Việt Nam. - H. : Chính trị Quốc 
gia Sự thật, 2017. - 760tr. (VT.002195) 

Luật bảo vệ môi trường (Luật số 55/2014/QH13) được Quốc hội khóa XIII thông qua 
23/6/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015, thay thế Luật bảo vệ môi trường năm 2005 
là văn bản pháp luật chủ đạo trong hệ thống các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường hiện 
nay ở nước ta. Luật quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn 
lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình 
và cá nhân trong bảo vệ môi trường. Nội dung cuốn sách là một công trình nghiên cứu pháp 
luật về môi trường, việc nghiên cứu này không những nhằm mục tiêu làm rõ, làm nổi bật 
những điểm mạnh đã đạt được, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của hệ thống pháp luật về môi 
trường mà còn hướng tới đề xuất các giải pháp khắc phục những điểm còn hạn chế, bảo đảm 
tính thống nhất và đồng bộ giữa quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường với các hệ 
thống pháp luật khác có liên quan; đảm bảo thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ môi 
trường từ Trung ương đến cơ sở; tăng cường trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi tổ chức và cá 
nhân đối với công tác bảo vệ môi trường. 

 
4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng. - H. : Xây dựng, 
2009. - 200tr. (VT.002196) 

Nội dung cuốn sách Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây 
dựng gồm các phần sau: 

- Luật Tổ chức Chính phủ (Luật số 32/2001/QH10 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam Khóa X, kỳ họp thứ 10 (Từ ngày 20/11 đến ngày 25/12/2001). 

- Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ. 

- Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng. 

- ... 
 
5. Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Quyển I . - H. : Tài 
chính, 2003. - 323tr. (VT.002197) 
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Nội dung Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Quyển I 
gồm 3 phần sau: 

- Luật Ngân sách Nhà nước. 
- Nghị định số 60/2009/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước. 
- Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện 

Nghị định số 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật 
Ngân sách Nhà nước. 

 
6. Hỏi - đáp về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. - H. : Công an nhân dân, 
2017. - 227tr. (VT.002198) 

Cuốn sách được biên soạn nhằm cung cấp cho đội ngủ cán bộ, công chức, viên chức 
và nhân dân những nội dung cơ bản về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. 

Nội dung cuốn sách gồm ba phần sau: 
- Phần thứ nhất: Những vấn đề chung về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. 
- Phần thứ hai: Cơ quan giải quyết bồi thường, thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường, 

kinh phí bồi thường và trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại. 
- Phần thứ ba: Quản lý nhà nước về công tác bồi thường. 
 

7. Những nội dung cơ bản của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017. - 
H. : Công an nhân dân, 2017. - 375tr. (VT.002199) 

Ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Luật 
Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN), Luật chính thức có hiệu lực kể từ 
ngày 01/7/2018 và thay thế cho Luật TNBTCNN số 35/2009/QH12. Nội dung của Luật đã 
bảo đảm phù hợp và cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013, nhất là các quy định 
về quyền con người, quyền cơ bản của công dân; đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các 
đạo luật liên quan như Bộ luật Dân sự năm 2015, Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng 
hình sự năm 2015... So với Luật TNBTCNN số 35/2009/QH12, Luật TNBTCNN số 
10/2017/QH14 có nhiều điểm mới quan trọng như: mở rộng phạm vi trách nhiệm bồi thường 
của Nhà nước; quy định cụ thể hơn văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường; quy định bổ sung 
nhiều loại thiệt hại được bồi thường, tăng mức bồi thường thiệt hai về tinh thần, lượng hóa 
một số loại thiệt hại được bồi thường... ; tăng mức hoàn trả của người thi hành công vụ, sửa 
đổi, bổ sung toàn diện quy định về mức hoàn trả, trình tự, thủ tục xác định trách nhiệm hoàn 
trả và quy định thống nhất quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước. 
 
8. Cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước trong điều kiện xây dựng Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Nguyễn Minh Đoan (Chủ biên). - H. : Chính trị 
Quốc gia Sự thật, 2018. - 351tr. (VT.002200) 

Cuốn sách phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn về cơ chế kiểm soát quyền lực 
nhà nước, đề xuất quan điểm và giải pháp hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước 
trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Nội 
dung cuốn sách gồm 5 chương chính sau: 

- Chương 1. Quyền lực nhà nước và cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước. 
- Chương 2. Xây dựng Nhà nước pháp quyền với việc tổ chức thực hiện và kiểm soát 

quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp ở Việt Nam. 
- Chương 3. Các cơ quan nhà nước trong cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước 

ở Việt Nam. 
- Chương 4. Nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức xã hội khác trong cơ chế 

pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam. 
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- Chương 5. Quan điểm và giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà 
nước trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện 
nay. 

 
9. Sổ tay pháp luật dành cho công chức thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin, hướng 
dẫn thủ tục, hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường. - H. : Công an 
nhân dân, 2017. - 275tr. (VT.002201) 

Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009 (Luật TNBTCNN) được thông 
qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XII, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2010. Luật TNBTCNN 
được ban hành có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của cá 
nhân, tổ chức bị thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra; thúc đẩy 
quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân 
dân và vì nhân dân. Luật TNBTCNN năm 2017 đã sửa đổi, bổ sung về nguyên tắc yêu cầu bồi 
thường, phạm vi, căn cứ, thời hiệu yêu cầu bồi thường, trình tự, thủ tục yêu cầu bồi thường, 
quản lý nhà nước... trong đó có quy định về hoạt động hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ 
tục yêu cầu công tác bồi thường. Trong thời gian qua, hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn người bị 
thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường là một nhiệm vụ quan trọng trong việc tuyên 
truyền pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho người dân và hỗ trợ có hiệu 
quả cho người bị thiệt hại thực hiện quyền của mình theo quy định. Cục Bồi thường nhà nước 
biên soạn cuốn sách này góp phần cung cấp tài liệu cho công chức thực hiện công tác hỗ trợ 
người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường tại các Sở Tư pháp và một số cơ quan 
khác nắm được các quy định cơ bản, đổi mới của Luật TNBTCNN năm 2017 phục vụ cho 
việc hỗ trợ người bị thiệt hại.  
  
10. Văn kiện Đảng toàn tập. Tập 65. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 1010tr. 
(VT.002202) 

Văn kiện Đảng toàn tập, tập 65 phản ánh tình hình đất nước và sự lãnh đạo của Đảng 
trong năm 2006. Đây là năm diễn ra sự kiện đặc biệt quan trọng, toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân ta đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, đồng thời cũng 
là năm tổng kết 20 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới đất nước (1986 - 2006). Trong năm 
2006, hội nghị lần thứ 13, 14 và lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương khóa IX đã được tổ 
chức để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng. Ngoài các văn kiện đại 
hội và hội nghị trung ương, Văn kiện Đảng Toàn tập, tập 65 còn công bố các nghị quyết, chỉ 
thị, thông tri, quyết định, thông báo, kết luận, báo cáo,... của Bộ Chính trị, Ban bí thư, Thường 
trực Ban bí thư, các tuyên bố chung được ký kết trong năm 2006 giữa Việt Nam và một số 
quốc gia như: Lào, Campuchia, Trung Quốc, Nga... bài phát biểu của các đồng chí lãnh đạo 
chủ chốt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội. Văn kiện Đảng toàn tập, tập 65 gồm 
113 tài liệu được bố cục thành hai phần trong đó có 98 tài liệu được sắp xếp ở phần văn kiện 
chính, 15 tài liệu được đưa vào phần phụ lục. 
 
11. Xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Tập 1. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 
2018. - 1366tr. (VT.002203) 

Cuốn kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính 
trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế nhằm 
giúp bạn đọc có sự nhận thức, đánh giá toàn diện, sâu sắc hơn về mô hình và quá trình xây 
dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính ở Việt Nam hiện nay. Cuốn kỷ yếu Hội thảo gồm 2 tập, 
nội dung của 2 tập sách tập hợp trên 150 bài tham luận, bài nghiên cứu của các học giả trong 
nước và quốc tế xung quanh 5 nhóm vấn đề. Nội dung tập 1 gồm 2 vấn đề sau: 

- Phần I: Chính phủ kiến tạo, liêm chính: Cơ sở lý luận. 
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- Phần II: Chính phủ kiến tạo, liêm chính: Bài học kinh nghiệm từ nước ngoài. 
 
12. Xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Tập 2. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 
2018. - 1131tr. (VT.002204) 

Nội dung tập 2 của cuốn kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Xây dựng Chính phủ kiến 
tạo, liêm chính trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập 
quốc tế gồm 3 vấn đề sau: 

- Phần III: Chính phủ kiến tạo, liêm chính: Xây dựng nền hành chính nhà nước phát 
triển.  

- Phần IV: Chính phủ kiến tạo, liêm chính: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước và hội nhập quốc tế. 

- Phần V: Chính phủ kiến tạo, liêm chính: Nâng cao sức cạnh tranh các quốc gia, doanh 
nghiệp. 
Trên cơ sở đó, các bài viết đã cung cấp những luận cứ khoa học và bài học thực tiễn 

về mô hình Chính phủ kến tạo và xây dựng Chính phủ kiến tạo ở một số quốc gia trên thế 
giới, là những bài học quý để Việt nam học tập trong quá trình tiếp tục đổi mới nội dung, 
phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; nâng cao năng lực lãnh đạo và 
quản lý của Nhà nước để Nhà nước hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả hơn. 
 
13. Phân tích kết cấu xây dựng theo phương pháp phần tử hữu hạn và ứng dụng trong 
phần mềm ANSYS / Lâm Thanh Quang Khải (Chủ biên), Đỗ Thị Mỹ Dung, Vũ Hoàng 
Hưng. - H. : Xây dựng, 2019. - 208tr. (VT.002205) 

ANSYS là một trong những phần mềm phân tích mô phỏng công trình dựa trên 
phương pháp phần tử hữu hạn khá phổ biến trên thế giới. Tuy nhiên tại Vi ệt Nam ứng dụng 
trong lĩnh vực xây dựng nói chung, xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp nói riêng 
còn chưa nhiều. Với mong muốn đưa thêm một công cụ tính toán kết cấu mạnh đến gần hơn 
với người sử dụng, cuốn sách này giới thiệu lý thuyết cơ bản của phương pháp phần tử hữu 
hạn trong tính toán kết cấu công trình và ứng dụng trong phần mềm ANSYS. 

Nội dung cuốn sách gồm 8 chương: 
- Chương 1: Khái quát về phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán kết cấu xây 

dựng. 
- Chương 2: Giới thiệu phần mềm ANSYS và cách thức sử dụng. 
- Chương 3: Phân tích kết cấu dầm liên tục. 
- Chương 4: Phất tích kết cấu dàn. 
- Chương 5: Phất tích kết cấu khung. 
- Chương 6: Phất tích kết cấu trong nền. 
- Chương 7: Phất tích kết cấu phần trên nhà cao tầng. 
- Chương 8: Phất tích kết cấu khung nhà thép. 

 
14. Ảnh hưởng của sóng tràn tới ổn định khối phủ RAKUNA IV trong điều kiện Việt 
Nam / Lê Thị Hương Giang. - H. : Xây dựng, 2019. - 106tr. (VT.002206) 

Nằm trong xu thế phát triển chung của công tác nghiên cứu phòng chống thiên tai và 
bảo vệ bờ biển ở thế giới, khối phủ RAKUNA IV là dạng kết cấu mới của Nhật Bản được 
phát minh vào năm 2007. Ở Nhật Bản, RAKUNA IV đã được nghiên cứu ứng dụng cho nhiều 
công trình đê chắn sóng và bảo vệ bờ biển nhưng tất cả đều ở dạng đê hỗn hợp ngang, điều 
kiện sóng vỡ và không tràn. Hiện nay việc phát hiện các tính năng ổn định của RAKUNA IV 
trong các điều kiện thủy lực khác nhau cũng đang thu hút được mối quan tâm nghiên cứu ở 
nhiều nơi trên thế giới trong đó có Việt Nam. 

Nội dung cuốn sách gồm 4 chương: 
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- Chương 1: Tổng quan nghiên cứu về ổn định và hiệu quả giảm sóng tràn của khối phủ.  
- Chương 2: Nghiên cứu trên mô hình vật lý về ổn định thủy lực của khối phủ 

RAKUNA IV khi có sóng tràn. 
- Chương 3: Nghiên cứu sự ổn định và tính năng giảm sóng tràn của khối phủ 

RAKUNA IV. 
- Chương 4: Ứng dụng kết quả nghiên cứu thiết kế lớp phủ đê chắn sóng cảng Nghi Sơn 

– Thanh Hóa. 
 
15. Thiết kế và thi công cống trên đường ô tô / Hồ Văn Quân (Chủ biên), Phan Cao Thọ, 
Nguyễn Văn Tươi... - H. : Xây dựng, 2019. - 262tr. (VT.002207) 

Cống là công trình thoát nước chủ yếu trên các tuyến đường, số lượng cống chiếm 
khoảng 80-90% toàn bộ các công trình thoát nước, giá thành chiếm khoảng 10-20% toàn bộ 
tuyến đường tùy theo địa hình tuyến đường đi qua. Kiểu cống rất đa dạng, mỗi loại cống có 
những đặc điểm riêng về khả năng thoát nước, điều kiện thi công, khai thác và sử dụng cho 
từng trường hợp khác nhau... Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản liên quan đến công 
tác thiết kế và thi công các loại cống hiện được sử dụng phổ biến trên các tuyến đường ô tô ở 
nước ta.  

Nội dung cuốn sách gồm 6 chương: 
- Chương 1: Khảo sát, đo đạc, xác định vị trí cống và tính toán lưu lượng nước chảy về 

cống. 
- Chương 2: Phân loại, chọn loại cống và bố trí cống. 
- Chương 3: Đặc điểm và cấu tạo các loại cống. 
- Chương 4: Tính toán thủy lực cống và các công trình phụ trợ khác. 
- Chương 5: Thiết kế kết cấu cống. 
- Chương 6: Thi công công trình cống. 

 
16. Thiết kế kết cấu thép nhà tiền chế / Nguyễn Hồng Sơn (Chủ biên), Võ Thanh Lương. - 
H. : Xây dựng, 2019. - 320tr. (VT.002208) 

Cuốn sách được biên soạn dựa trên tài liệu “Nhà với kết cấu khung théo tiết diện thay 
đổi”  của tác giả người Nga KatyuxinV.V., xuất bản năm 2005. Nội dung là tập hợp các tài 
liệu, trên cơ sở các tiêu chuẩn, chỉ dẫn thiết kế kết cấu thép và tài liệu khoa học đã biết, cũng 
như nhiều kết quả nghiên cứu riêng của tác giả Katyuxin V.V. Đồng thời, cũng trình bày hàng 
loạt các vấn đề thực tiễn chưa được đề cập hoặc trình bày chưa đầy đủ trong các tài liệu kỹ 
thuật. Các vấn đề tồn tại sẽ được giải quyết trong các chương nội dung của cuốn sách này. 

Nội dung cuốn sách gồm 6 chương: 
- Chương 1: Nhà khung với cấu kiện có bản bụng đặc và tiết diện thay đổi. 
- Chương 2: Khung ngang với cấu kiện có tiết diện thay đổi. 
- Chương 3: Liên kết mặt bích giữa các cấu kiện trong khung. 
- Chương 4: Xà gồ mái và xà gồ tường. 
- Chương 5: Hệ sườn tường. 
- Chương 6: Hệ giằng khung. 

 
17. Sổ tay hướng dẫn quy hoạch mạng lưới cấp thoát nước đô thị / Phan Tiến Lâm (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Hương. - H. : Xây dựng, 2019. - 122tr. (VT.002209) 

Quy hoạch mạng lưới cấp thoát nước đô thị là một nội dung của quy hoạch chung, quy 
hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị. Trong những năm gần đây, với sự phát triển nhanh 
về mọi mặt kinh tế - xã hội, mức độ đô thị hóa ngày càng tăng ở các đô thị. Do đó, luôn cần 
một đô thị thông minh hiện đại phát triển song hành vưới sự phát triển đô thị. Cuốn sách 
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. Nội dung cuốn sách bao gồm công tác tính 
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toán, áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, nghị định trong thiết kế hiện hành. Đồng thời, xây 
dựng các thiết kế và thực hiện một đồ án điển hình để người đọc nắm rõ hơn cách thực hiện 
một bài đồ án quy hoạch mạng lưới cấp thoát nước đô thị. 
 
18. Tính toán động đất và tải tr ọng gió theo tiêu chuẩn Châu Âu EUROCODE / Đặng 
Tỉnh. - H. : Xây dựng, 2019. - 171tr. (VT.002210) 

Nhà cao tầng đang được xây dựng nhiều ở Việt Nam. Tính khung nhà cao tầng, xu 
hướng chung là dùng chương trình ETABS. Việc tính khung nhà cao tầng về tính tải trọng tác 
động lên công trình chủ yếu là xác định được tải trọng gió và tải trọng động đất. Trong cuốn 
sách này, tác giả trình bày cách tính toán tải trọng gió theo tiêu chuẩn Châu Âu Eurocode, phù 
hợp với cách tính động đất theo TCVN 9386:2012. 

Nội dung cuốn sách gồm 3 chương: 
- Chương 1: Tính toán tải trọng gió theo tiêu chuẩn Châu Âu Eurocode EN 1991-1-

4:2005+AC:2010. 
- Chương 2: Tính động đất theo TCVN 9386:2012 và Eurocode 8-2004. 
- Chương 3: Ví dụ thực hành Tính khung nhà cao tầng chịu tải trọng gió và động đất 

theo tiêu chuẩn Châu Âu Eurocode”. 
 
19. Luật đầu tư công - Luật đấu thầu - Quy trình ki ểm toán và các văn bản mới hướng 
dẫn về quản lý đầu tư XDCB trong cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp. - H. 
: Tài chính, 2018. - 667tr. (VT.002211) 

Nội dung Luật đầu tư công - Luật đấu thầu - Quy trình kiểm toán và các văn bản mới 
hướng dẫn về quản lý đầu tư XDCB trong cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp 
gồm 4 phần sau: 

- Phần I: Quy định về đấu thầu, đầu tư công. 
- Phần II: Quy định về thanh toán, quyết toán vốn đầu tư. 
- Phần III: Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng, xử phạt vi phạm hành chính 

trong hoạt động đầu tư xây dựng. 
- Phần IV: Quy trình kiểm tra, kiểm toán dự án đầu tư xây dựng. 
 

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

 


