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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 921, 922, 923, 924, 925/2019; 

- Kiến trúc Số 7, 8/2019 

- Kiến trúc Nhà đẹp Số 7, 8, 9/2019 

- Kiến trúc Việt Nam Số 224/2019 

- Kiến trúc và Xây dựng Số 5/2019 

- Kinh tế Xây dựng Số 2/2019 

- Nhịp cầu tri thức Số 3/2019 

- Quy hoạch Xây dựng Số 99/2019 

- Thông tin & Truyền thông Số 6, 7/2019 

- Vật liệu Xây dựng Số 7, 8, 9/2019 

 
2.  Tạp chí tiếng Trung Quốc: 
 

- Construction and Architecture Số 7, 8, 9, 10/2019 

(Xây dựng & Kiến trúc) 

- Urban & Rural Development Số 7, 8, 9/2019 

(Phát triển đô thị & nông thôn) 
 

3.  Tạp chí & báo tiếng Nga: 

- Строительная  газета 

(Báo Xây dựng) 

             Số 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

             30/2019 

- Архитектура и строителъство России 

(Tạp chí Kiến trúc & Xây dựng) 

             Số 2/2019 

 
4.  Tạp chí Mỹ 

- Architectural Record Số 6, 7, 8/2019 

(Kỷ lục kiến trúc) 
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II. ẤN PHẨM THÔNG TIN: 
 
- Thông tin Thư mục  Số 2/2019 

 
 

III. BÁO CÁO T ỔNG KẾT: 
 
1. Báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng tỉnh Lai Châu năm 2018. - Lai Châu : Sở Xây 
dựng Lai Châu, 2019. - 21tr. (BCTK.0562) 
 
2. Báo cáo số liệu chính thức thống kê tổng hợp ngành Xây dựng tỉnh Bình Định năm 2018. 
- Bình Định : Sở Xây dựng Bình Định, 2019. - 22tr. (BCTK.0563) 
 
3. Báo cáo số liệu thống kê các chỉ tiêu tổng hợp ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam năm 2018. - Quảng Nam : Sở Xây dựng Quảng Nam, 2019. - 24tr. (BCTK.0564) 
 
4. Báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2018. - Bạc Liêu : Sở Xây 
dựng Bạc Liêu, 2019. - 11tr. (BCTK.0565) 
 
5. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, xây dựng kế hoạch năm 2019 tỉnh Nghệ 
An. - Nghệ An : Sở Xây dựng Nghệ An, 2019. - 26tr. (BCTK.0566) 
 
6. Báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng theo thông tư số 07/2018/TT-BXD tỉnh Đắk 
Nông. - Đắk Nông : Sở Xây dựng Đắk Nông, 2019. - 18tr. (BCTK.0567) 
 
7. Báo cáo chính thức chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng năm 2018 trên địa bàn tỉnh An 
Giang. - An Giang : Sở Xây dựng An Giang, 2019. - 20tr. (BCTK.0568) 
 
8. Báo cáo số liệu thống kê ngành Xây dựng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. - Phú Thọ 
: Sở Xây dựng Phú Thọ, 2019. - 20tr. (BCTK.0569) 
 
9. Báo cáo hệ số chỉ tiêu ngành Xây dựng năm 2018 trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu. - Bà 
Rịa-Vũng Tàu : Sở Xây dựng Bà Rịa-Vũng Tàu, 2019. - 9tr. (BCTK.0570) 
 
10. Báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng chính thức năm 2018 trên địa bàn tỉnh Phú 
Yên. - Phú Yên : Sở Xây dựng Phú Yên, 2019. - 21tr. (BCTK.0571) 
 
11. Báo cáo chính thức Thông tư số 07/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng; thống kê ngành 
Xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng. - Hải Phòng : Sở Xây dựng Hải Phòng, 2019. - 
22tr. (BCTK.0572) 
 
12. Báo cáo thống kê xây dựng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. - Hà Giang : Sở Xây 
dựng Hà Giang, 2019. - 19tr. (BCTK.0573) 
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13. Báo cáo thống kê ngành Xây dựng theo Thông tư số 06/2018/TT-BXD, Thông tư 
07/2018/TT-BXD ngày 08/08/2018 của Bộ Xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên. - Điện 
Biên : Sở Xây dựng Điện Biên, 2019. - 16tr. (BCTK.0574) 
 
14. Báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng chính thức năm 2018 trên địa bàn tỉnh 
Quảng Ninh. - Quảng Ninh : Sở Xây dựng Quảng Ninh, 2019. - 20tr. (BCTK.0575) 
 
15. Báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng chính thức năm 2018 trên địa bàn tỉnh 
Tiền Giang. - Tiền Giang : Sở Xây dựng Tiền Giang, 2019. - 29tr. (BCTK.0576) 
 
16. Báo cáo hệ thống chỉ tiêu ngành Xây dựng 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình 
Dương. - Bình Dương : Sở Xây dựng Bình Dương, 2019. - 20tr. (BCTK.0577) 
 
17. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 số liệu thống kê theo 
Thông tư 07/2018/TT-BXD ngày 08/08/2018 của Bộ Xây dựng. - Gia Lai : Sở Xây dựng Gia 
Lai, 2019. - 18tr. (BCTK.0578) 
 
18. Báo cáo thống kê tổng hợp các chỉ tiêu ngành Xây dựng theo Thông tư 07/2018/TT-
BXD. Số liệu 6 tháng đầu năm 2019 của tỉnh Đồng Tháp. - Đồng Tháp : Sở Xây dựng Đồng 
Tháp, 2019. - 4tr. (BCTK.0579) 
 
19. Báo cáo chính thức chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng 6 tháng đầu năm 2019 trên địa 
bàn tỉnh An Giang. - An Giang : Sở Xây dựng An Giang, 2019. - 20tr. (BCTK.0580) 
 
20. Báo cáo hệ thống chỉ tiêu thống kê tổng hợp ngành Xây dựng 6 tháng đầu năm 2019 
trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. - Bắc Kạn : Sở Xây dựng Bắc Kạn, 2019. - 4tr. (BCTK.0581) 
 
21. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 địa bàn tỉnh Bắc Ninh. - 
Bắc Ninh : Sở Xây dựng Bắc Ninh, 2019. - 10tr. (BCTK.0582) 
 
22. Báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh 
Thanh Hóa. - Thanh Hóa : Sở Xây dựng Thanh Hóa, 2019. - 7tr. (BCTK.0583) 
 
23. Báo cáo tổng hợp số liệu các chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng tỉnh Kon Tum 6 tháng 
đầu năm 2019. - Kon Tum : Sở Xây dựng Kon Tum, 2019. - 2tr. (BCTK.0584) 
 
24. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018; phương hướng nhiệm vụ năm 2019 
trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. - Thái Nguyên : Sở Xây dựng Thái Nguyên, 2019. - 21tr. 
(BCTK.0585) 
 
25. Báo cáo thống kê ngành Xây dựng, số liệu chính thức năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà 
Tĩnh. - Hà Tĩnh : Sở Xây dựng Hà Tĩnh, 2019. - 19tr. (BCTK.0586) 
 
26. Báo cáo các số liệu hệ thống chỉ tiêu thuộc lĩnh vực ngành Xây dựng 2018 của tỉnh Ninh 
Thuận. - Ninh Thuận : Sở Xây dựng Ninh Thuận, 2019. - 5tr. (BCTK.0587) 
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27. Báo cáo tổng hợp số liệu thống kê chính thức ngành Xây dựng tỉnh Kon Tum năm 2018. 
- Kon Tum : Sở Xây dựng Kon Tum, 2019. - 19tr. (BCTK.0588) 
 
28. Báo cáo chính thức các chỉ tiêu thống kê tổng hợp ngành 2018 tỉnh Bình Phước. - Bình 
Phước : Sở Xây dựng Bình Phước, 2019. - 19tr. (BCTK.0589) 
 
29. Báo cáo thống kê ngành Xây dựng 6 tháng đầu năm 2019 tỉnh Bình Thuận. - Bình 
Thuận : Sở Xây dựng Bình Thuận, 2019. - 6tr. (BCTK.0590) 
 
30. Báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng theo Thông tư 07/2018/TT-BXD của Bộ 
Xây dựng 6 tháng đầu năm 2019 tỉnh Long An. - Long An : Sở Xây dựng Long An, 2019. - 
5tr. (BCTK.0591) 
 
 
IV. THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ: 
 
1. Kỷ yếu Hội thảo phát triển đô thị xanh - thông minh và hợp tác công tư. - H. : Bộ Xây 
dựng, 2018. - 201tr. (TTCD.1292) 
 
2. Hội thảo quốc tế công nghệ mới về vật li ệu xây dựng và giải pháp cho nhà ở thích ứng 
với khí hậu Việt Nam - Phát triển vật li ệu Việt Nam. Cơ hội và thách thức. - H. : Viện Vật 
liệu xây dựng, 2018. - 12tr. (TTCD.1293) 
 
3. Hội thảo các biện pháp kỹ thuật phòng ngừa tai nạn lao động trong thi công xây dựng 
công trình. - H. : Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Đại học Kiến 
trúc, 2018. - 264tr. (TTCD.1294) 
 
4. Công trình đào tạo nâng cao nhận thức tuân thủ về phòng, chống rửa tiền / tài trợ khủng 
bố và quy trình đánh giá đa phương lĩnh vực kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi 
giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản. - H. : Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam, 2019. - 26tr. (TTCD.1295) 
 
5. Hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo “Quy hoạch, đề xuất danh mục quy chuẩn kỹ 
thuật xây dựng” . - H. : Bộ Xây dựng, 2019. - 33tr. (TTCD.1296) 
 
6. Thực trạng hệ thống tiêu chuẩn ngành Xây dựng. - H. : Viện Khoa học công nghệ xây 
dựng - Bộ Xây dựng, 2019. - 17tr. (TTCD.1297) 
 
7. Tổng luận: Con đường đô thị hóa của Trung Quốc. - H. : Trung tâm Thông tin - Bộ Xây 
dựng, 2018. - 91tr. (TTCD.1298/1299) 
 
 
V. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: 
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1. Điều tra, khảo sát nhu cầu sử dụng kỹ sư quản lý dự án và đề xuất nội dung chương 
trình đào tạo trình độ đại học, chuyên ngành quản lý dự án / Lê Anh Dũng (Chủ nhiệm dự 
án). - H. : Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, 2018. - 178tr. (KQNC.1924) 
 
2. Điều tra, khảo sát nhu cầu lao động nghề kỹ thuật xây dựng / Nguyễn Mạnh Trường (Chủ 
nhiệm dự án). - Nam Định : Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định, 2018. - 96tr. (KQNC.1925) 
 
3. Điều tra, khảo sát thực trạng xác định và quản lý chi phí lập chương trình phát tri ển đô 
thị; hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị và đề án phân loại đô thị làm cơ sở lập và quản 
lý chi phí cho công tác này / Ngô Thế Vinh (Chủ nhiệm dự án). - H. : Viện Kinh tế Xây dựng, 
2018. - 113tr. (KQNC.1926) 
 
4. Điều tra, khảo sát và đánh giá thực trạng áp dụng hợp đồng dự án theo hình thức đối tác 
công tư, trên cơ sở đó đề xuất nội dung hợp đồng dự án trong các lĩnh vực cấp nước, thoát 
nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt / Vũ Quyết Thắng (Chủ nhiệm dự án). - H. : Viện Kinh 
tế Xây dựng, 2018. - 135tr. (KQNC.1927) 
 
5. Điều tra, khảo sát và đánh giá thực trạng áp dụng hợp đồng dự án theo hình thức đối tác 
công tư, trên cơ sở đó đề xuất nội dung hợp đồng dự án trong các lĩnh vực cấp nước, thoát 
nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt (Phụ lục kèm theo) / Vũ Quyết Thắng (Chủ nhiệm dự 
án). - H. : Viện Kinh tế Xây dựng, 2018. - 159tr. (KQNC.1928) 
 
6. Điều tra khảo sát, đánh giá hiệu quả công tác hợp tác quốc tế đối với các cơ sở đào tạo 
ngành Xây dựng phục vụ chiến lược phát triển nhân lực ngành Xây dựng giai đoạn 2011-
2020 / Vũ An Khánh (Chủ nhiệm dự án). - H. : Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, 2018. - 226tr. 
(KQNC.1929) 
 
7. Khảo sát, biên soạn dự thảo TCVN: Nhà vệ sinh công cộng trong đô thị - Tiêu chuẩn 
thiết kế và vận hành / Nguyễn Thị Kim Thái (Chủ trì nhiệm vụ). - H. : Bộ Xây dựng, 2018. - 
75tr. (KQNC.1930) 
 
8. Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng (Phiên bản 1.0) / Đặng Mạnh Tùng (Chủ nhiệm 
đề tài). - H. : Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng, 2018. - 543tr. (KQNC.1931) 
 
9. Xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng (Báo cáo tóm tắt) / Đặng Mạnh Tùng 
(Chủ nhiệm đề tài). - H. : Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng, 2018. - 206tr. (KQNC.1932) 
 
10. Xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng - Báo cáo dự thảo lộ trình tri ển 
khai Chính phủ điện tử tại Bộ Xây dựng / Đặng Mạnh Tùng (Chủ nhiệm đề tài). - H. : Trung 
tâm Thông tin - Bộ Xây dựng, 2018. - 21tr. (KQNC.1933) 
 
11. Xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng - Báo cáo, phân tích, đánh giá, kết 
quả khảo sát (Các đơn vị thuộc Bộ) / Đặng Mạnh Tùng (Chủ nhiệm đề tài). - H. : Trung tâm 
Thông tin - Bộ Xây dựng, 2018. - 230tr. (KQNC.1934) 
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12. Xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng - Báo cáo Xây dựng phần mềm 
một cửa của Bộ Xây dựng / Đặng Mạnh Tùng (Chủ nhiệm đề tài). - H. : Trung tâm Thông tin - 
Bộ Xây dựng, 2018. - 362tr. (KQNC.1935) 
 
13. Nghiên cứu khả năng ứng dụng của giải pháp cầu hệ khung thép không gian trong nâng 
cấp và mở rộng đường sườn dốc ở khu vực nông thôn miền Trung. Mã số: RD 60-15 / 
Phùng Mạnh Tiến. - Phú Yên : Trường Đại học Xây dựng miền Trung, 2018. - 15tr. 
(KQNC.1936) 
 
14. Điều tra, khảo sát, xây dựng chỉ tiêu diện tích tối thi ểu cho các bộ phận công trình của 
chung cư cao tầng / Nguyễn Tất Thắng. - H. : Viện Kiến trúc Quốc gia - Bộ Xây dựng, 2018. - 
177tr. (KQNC.1937) 
 
15. Điều tra, khảo sát, xây dựng chỉ tiêu diện tích tối thi ểu cho các bộ phận công trình của 
chung cư cao tầng. Đề xuất các chỉ tiêu diện tích tối thi ểu cho các không gian chức năng 
của chung cư cao tầng / Đặng Tuấn Anh. - H. : Viện Kiến trúc Quốc gia - Bộ Xây dựng, 2018. - 
74tr. (KQNC.1938) 
 
16. Điều tra, khảo sát, xây dựng chỉ tiêu diện tích tối thi ểu cho các bộ phận công trình của 
chung cư cao tầng. Thiết kế thực nghiệm minh họa cho các đề xuất chỉ tiêu diện tích tối 
thiểu / Đặng Tuấn Anh. - H. : Viện Kiến trúc Quốc gia - Bộ Xây dựng, 2018. - 50tr. 
(KQNC.1939) 
 
17. Điều tra, khảo sát đánh giá việc sử dụng nhân lực tốt nghiệp trung cấp các nghề: Cấp 
thoát nước, điện dân dụng, điện công nghiệp trong các trường thuộc ngành Xây dựng / Vũ 
Xuân Quyên. - Quảng Ninh : Trường Cao đẳng nghề Xây dựng - Bộ Xây dựng, 2018. - 76tr. 
(KQNC.1940) 
 
18. Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng mô hình công sở hành chính tập trung / Vũ Đình 
Thành. - H. : Viện Kiến trúc Quốc gia - Bộ Xây dựng, 2018. - 132tr. (KQNC.1941) 
 
19. Điều tra, khảo sát thực trạng quản lý xây dựng công trình ngầm tại một số đô thị tại 
Việt Nam / Đỗ Quốc Khánh. - H. : Cục hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng, 2018. - 131tr. 
(KQNC.1942) 
 
20. Điều tra, khảo sát thực trạng hệ thống cấp nước, nhu cầu đầu tư và tình hình hoạt động 
của các công ty cấp nước tại 7 tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam sông Hậu / Trần Thị Ngọc 
Thanh. - H. : Ban Quản lý dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật - Cục hạ tầng kỹ thuật, 2018. - 78tr. 
(KQNC.1943) 
 
21. Nghiên cứu phát tri ển vật li ệu xây dựng phục vụ xây dựng các công trình ven biển và 
hải đảo đến năm 2025 / Lương Văn Hùng. - H. : Vụ Vật liệu Xây dựng - Bộ Xây dựng, 2018. - 
81tr. (KQNC.1944) 
 
22. Xây dựng giáo trình phục vụ huấn luyện, bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ kiểm định kỹ 
thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao 
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động sử dụng trong thi công xây dựng. Mã số: 03/2017/HĐ-ĐA1511 / Phạm Minh Hà. - H. : 
Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng, 2017. - 37tr. 
(KQNC.1945) 
 
23. Xây dựng phần mềm tính toán OTTV phù hợp với các điều kiện khí hậu Việt Nam 
phục vụ thiết kế lớp vỏ công trình đáp ứng các yêu cầu theo QC 09:2013/BXD / Trần Ngọc 
Chấn. - H. : Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ Xây dựng, 2017. - 13tr. (KQNC.1946) 
 
 
VI. SÁCH: 
 
1. Niên giám khoa học năm 2018. Tập I. Những vấn đề về chính trị. - H. : Chính trị quốc gia 
sự thật, 2019. - 347tr. (VT.002212) 

Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp cùng Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật 
xuất bản bộ sách Niên giám khoa học nhằm xây dựng kho tài liệu tri thức khoa học, góp phần 
nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, làm cơ sở cho việc nghiên cứu khoa 
học, hoạch định, hoàn thiện, phát triển và triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước, phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Nội 
dung bộ sách gồm các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, việc nghiên cứu, học tập của Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư và các đảng bạn; kết quả các kỳ họp; các kết quả nghiên cứu khoa học lý luận chính 
trị tiêu biểu của Hội đồng Lý luận Trung ương; các kết quả chắt lọc, tổng thuật từ các công trình, 
đề tài, đề án nghiên cứu khoa học lý luận chính trị có giá trị...  

Bộ sách gồm 4 tập. Tập 1- Những vấn đề về chính trị, gồm các nội dung sau: 
- Công tác tư tưởng, lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bối cảnh mới (Võ Văn 

Thưởng) 
- Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn: thực trạng, những vấn đề đặt ra và giải 

pháp (GS.TS.Lê Hữu Nghĩa) 
- Chủ nghĩa Mác trong thế kỷ XXI và giá trị lý luận đối với con đường phát triển của Việt 

Nam (GS.TS.Nguyễn Xuân Thắng) 
... 
 

2. Niên giám khoa học năm 2018. Tập II. Những vấn đề về kinh tế. - H. : Chính trị quốc gia 
sự thật, 2019. - 294tr. (VT.002213) 

Tập 2- Những vấn đề về kinh tế của Bộ sách Niêm giám khoa học gồm các nội dung sau: 
- Phát triển kinh tế tri thức là con đường duy nhất đến với cách mạng công nghệ 4.0 

(GS.TS. Nguyễn Thị Doan) 
- Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng dẫn xã hội chủ nghĩa đáp ứng yêu cầu 

phát triển nhanh, bền vững ở Việt Nam trong giai đoạn mới: thực trạng, vấn đề đặt ra và 
đề xuất những định hướng (PGS.TS.Nguyễn Văn Thạo) 

- Một số nhận thức lý luận và thực tiễn về xây dựng thể chế phát triển nhanh – bền vững, 
những vấn đề đặt ra đối với Vi ệt Nam trong giai đoạn mới (PGS.TS. Nguyễn Quốc Toản) 
... 

 
3. Niên giám khoa học năm 2018. Tập III. Nh ững vấn đề về văn hóa, xã hội và con người. - 
H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2019. - 350tr. (VT.002214) 
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 Tập 3- Những vấn đề về văn hóa, xã hội và con người của Bộ sách Niêm giám khoa học 
gồm các nội dung sau: 

- Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới, phát triển đất nước 
vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội (Võ Văn Thưởng) 

- Giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác trong thế kỷ XXI và con đường đi lên chủ nghĩa xã 
hội ở Việt Nam (Nguyễn Xuân Thắng) 

- Những vấn đề đặt ra trong lãnh đạo, quản lý văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và 
công nghệ (Vũ Đức Đam) 
... 

 
4. Niên giám khoa học năm 2018. Tập IV. Những vấn đề về quốc phòng, an ninh và đối 
ngoại. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2019. - 247tr. (VT.002215) 

Tập 4- Những vấn đề về quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Bộ sách Niêm giám khoa 
học gồm các nội dung sau: 

- Thực trạng và nội dung nghiên cứu thuộc lĩnh vực quốc phòng – an ninh – đối ngoại 
(GS.TS.Vũ Văn Hiền) 

- Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng năm 2017, định hướng năm 2018 (Thượng 
tướng Nguyễn Chí Vịnh) 

- Giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ 
nghĩa ở Việt nam trong tình hình hiện nay (Thiếu tướng, PGS.TS.Nguyễn Văn Thế) 
... 
 

5. Mẫu hợp đồng đấu thầu quốc tế về tư vấn và xây dựng công trình. Song ngữ Việt - Anh. 
- H. : Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng, - 406tr. (VT.002216) 

Nội dung cuốn sách là tập hợp những tài liệu nghiệp vụ cần thiết để tổ chức và tham dự 
một cuộc đấu thầu quốc tế về xây dựng. Các tài liệu này do Hiệp hội Quốc tế các Kỹ sư tư vấn 
(FIDIC) biên soạn và xuất bản. Các tài liệu thường được sử dụng làm “mẫu” để lập hồ sơ mời 
thầu đồng thời cũng sẽ là hợp đồng để giao nhận thầu, tư vấn (trong đó có thiết kế) và xây lắp 
công trình ở nhiều nơi trên thế giới. 

Tập tài liệu bao gồm: 
- Điều kiện hợp đồng cho các công trình xây dựng (Sách đỏ) 
- Điều kiện hợp đồng cho các công trình điện và cơ khí (Sách vàng) 
- Hợp đồng dịch vụ mẫu giữa khách hàng và nhà tư vấn (Sách trắng) 

 
6. Quản tr ị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp xây dựng / Bùi Mạnh Hùng, Bùi Ngọc Toàn, 
Trần Ngọc Phú, 2018. - H. : Xây dựng, - 359tr. (VT.002217) 

Quản trị nguồn nhân lực là một khoa học và là một nghệ thuật, trải rộng khắp các nhánh 
của tổ chức, không chỉ tập trung vào chức năng nhiệm vụ của phòng tổ chức nhân sự. Quản lý 
nguồn nhân lực không chỉ là quản lý nhân viên mà ngay cả cấp lãnh đạo cũng cần quản lý để có 
thể tối ưu hóa hiệu suất làm việc của họ. Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận, kinh 
nghiệm tiên tiến trên thế giới và thực trạng quản trị nguồn nhân lực ở Việt Nam, cuốn sách được 
biên soạn nhằm giới thiệu các kiến thức, tư tưởng và kỹ năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực 
cho các quản trị gia và những bạn đọc quan tâm, nhằm trang bị kiến thức cơ bản, rèn luyện kỹ 
năng thực hành về quản trị nguồn lực con người. 

Nội dung cuốn sách gồm 6 chương: 
- Chương 1: Lược khảo về nguồn nhân lực ngành Xây dựng thế giới và Việt Nam. 
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- Chương 2: Một số vấn đề cơ bản về nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực trong 
doanh nghiệp xây dựng. 

- Chương 3: Hoạch định nguồn nhân lực trong doanh nghiệp xây dựng. 
- Chương 4: Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp xây 

dựng. 
- Chương 5: Thù lao lao động, các hình thức trả công lao động trong doanh nghiệp xây 

dựng.  
- Chương 6: Quan hệ lao động trong doanh nghiệp xây dựng. 
 

7. Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn EUROCODE / Bùi Quốc Bảo, 2018. - H. 
: Xây dựng, - 212tr. (VT.002218) 

Bộ EUROCODES hiện tại gồm 10 phần khác nhau: EUROCODE 0 đến EUROCODE 9. 
Trong mỗi EUROCODE, ngoài những phần chung thì trong một số trường hợp, EUROCODE 
cho phép mỗi quốc gia lựa chọn cho mình một số hệ số riêng tùy theo hoàn cảnh, môi trường hay 
gặp tại quốc gia đó (ví dụ: bề dày lớp bêtông bảo vệ; gia tốc tính toán tiêu chuẩn tải trọng động 
đất;...). Những hệ số này được ghi trong “Phụ lục Quốc gia” của từng nước.  

Cuốn sách này sẽ đề cập đến EUROCODE 0 (cơ sở lý thuyết tính toán), EUROCODE 1 
(tải trọng) và chủ yếu là EUROCODE 2 (bêtông cốt thép). EUROCODE 8 dùng cho thiết kế 
kháng chấn cũng sẽ được đề cập, với những phần liên quan đến kết cấu bêtông cốt thép. Nhìn 
chung, thiết kế theo EUROCODE 2 giúp người sử dụng có thể hiểu rõ hơn bản chất của vấn đề 
hơn so với TCVN hiện hành và cũng dễ áp dụng hơn vì sử dụng các hệ số kinh nghiệm ít phải tra 
bảng (ví dụ việc xác định cường độ tính toán của bêtông hay của cốt thép). 
 
8. Thi công móng giếng chìm / Phạm Huy Chính, 2018. - H. : Xây dựng, - 175tr. (VT.002219) 

Hạ giếng chìm là một trong những phương pháp phổ biến nhất trong việc xây dựng móng 
sâu và những công trình ngầm dưới đất. Phương pháp này có nhiều ưu điểm so với phương pháp 
xây dựng những công trình ngầm dưới đất trong hố móng lộ thiên, hoặc trong vòng vây cọc ván 
và trong một số trường hợp, nó là phương pháp duy nhất có khả năng thực hiện được. Cuốn sách 
giới thiệu toàn bộ công nghệ thi công móng giếng chìm thông qua các hạng mục thi công đã thực 
hiện tại một số công trình cầu lớn ở Việt Nam và ở nước ngoài.  

Nội dung cuốn sách gồm 5 chương: 
- Chương 1: Khái quát tình hình thi công một số trụ giếng chìm tại một số công trình đã 

xây dựng ở Việt Nam. 
- Chương 2: Thi công giếng chìm đắp đảo. 
- Chương 3: Hạ giếng chìm trong áo vữa sét. 
- Chương 4: Lắp ráp vòng vây cọc ván thép trên đỉnh giếng chìm. 
- Chương 5: Đổ bê tông bịt đáy giếng chìm.  

 
9. Rung chấn nền đất do hoạt động thi công xây dựng / Nguyễn Lan, 2019. - H. : Xây dựng, - 
156tr. (VT.002220) 

Trong những năm gần đây có nhiều dự án thi công xây dựng sử dụng nhiều loại thiết bị 
thi công gây ra sóng chấn động lan truyền trong nền đất và tác động đến các công trình lân cận. 
Mặc dù hầu hết các nước đều có những tiêu chuẩn qui định các mức giới hạn rung chấn do hoạt 
động thi công xây dựng, tuy nhiên do tính chất phức tạp của bài toán lan truyền sóng trong môi 
trường đất nên thường yêu cầu phải đo đạc thực nghiệm để xác định bán kính ảnh hưởng do rung 
chấn dựa trên vận tốc rung giới hạn quy định làm cơ sở cho quản lý thi công xây dựng và giải 
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quyết tranh chấp. Cuốn sách “Rung chấn nền đất do hoạt động thi công xây dựng”  đề cập đến cơ 
sở lý thuyết lan truyền sóng trong nền đất, công tác thực nghiệm hiện trường đo đạc rung chấn 
nền đất do các hoạt động thi công xây dựng và thực hành phần mềm phần tử hữu hạn MIDAS 
GTS NX phân tích rung chấn trong nền đất do các tải trọng động của thiết bị thi công xây dựng. 
Cuốn sách tập hợp kết quả đo đạc rung chấn trong nền đất của một số dự án xây dựng trong 
những năm gần đây.  

Nội dung cuốn sách gồm 4 chương: 
- Chương 1: Cơ sở lý thuyết phân tích lan truyền sóng trong nền đất. 
- Chương 2: Xây dựng hệ thống đo đạc, quan trắc lan truyền sóng trong nền đất. 
- Chương 3: Thực nghiệm đo đạc lan truyền sóng do hoạt động thi công xây dựng. 
- Chương 4: Ứng dụng phần mềm MIDAS GTS NX phân tích lan truyền sóng do hoạt 

động thi công xây dựng. 
 
10. Giáo trình dự toán thực hành cơ bản và chuyên sâu. Đo bóc khối lượng – Lập dự toán -  
Đơn giá dự thầu công trình xây dựng / Mai Bá Nhẫn, 2018. - H. : Xây dựng, - 206tr. 
(VT.002221) 

Học dự toán xây dựng là xu thế tất yếu của các Kỹ sư xây dựng, Kiến trúc sư, Nhà thầu, 
Ban quản lý dự án, Sinh viên ngành xây dựng hiện nay. Việc tính toán trước đây các loại chi phí 
khi xây dựng sẽ giúp cho chúng ta chuẩn bị mọi việc tốt hơn, quản lý hiệu quả hơn trong quá 
trình triển khai xây dựng. Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 06/2016/TT-BXD vào ngày 
10/3/2016 về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Cuốn sách này mang 
đến cho bạn đọc những kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu từng vấn đề trong nghề dự toán hiện 
nay.  

Nội dung cuốn sách gồm 7 chương: 
- Chương 1: Giá của dự án xây dựng được hình thành như thế nào? 
- Chương 2: Tổng mức đầu tư của dự án được xác định như thế nào? 
- Chương 3: Tổng dự toán được xác định như thế nào? 
- Chương 4: Tại sao nói hiểu rõ về định mức và đơn giá, chưa làm đã biết lời? 
- Chương 5: Đo bóc khối lượng như thế nào được gọi là chuẩn, thực hành trên 31 ví dụ cụ 

thể. 
- Chương 6: Thực hành lập dự toán và giá dự thầu trên Phần mềm dự toán và Excel. 
- Chương 7: Các sai sót thường gặp khi đo bóc khối lượng và lập dự toán. 

 
11. Thiết kế khung bê tông cốt thép toàn khối / Đặng Vũ Hiệp, 2019. - H. : Xây dựng, - 265tr. 
(VT.002222) 

Cuốn sách được biên soạn dành cho sinh viên, kỹ sư chuyên ngành xây dựng dân dụng. 
Sách được biên soạn dựa trên những tài liệu chuyên môn đã được xuất bản bằng tiếng Việt và 
tiếng Anh. Cuốn sách gồm 7 chương, tập trung vào các nội dung sau: 

- Chương 1: Hệ kết cấu khung bê tông cốt thép. 
- Chương 2: Lập sơ đồ tính khung. 
- Chương 3: Xác định tải trọng tác dụng lên khung. 
- Chương 4: Xác định nội lực và tổ hợp nội lực. 
- Chương 5: Tính toán và thiết kế cốt thép cho khung. 
- Chương 6: Ví dụ thực hành. 
- Chương 7: Phân tích khung có kể đến sự phân phối lại mô mem do hình thành khớp dẻo. 
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12. Kết cấu bê tông cốt thép ứng suất tr ước theo tiêu chuẩn ACI 318-14 của Hoa Kỳ / 
Nguyễn Việt Hưng, 2019. - H. : Xây dựng, - 165tr. (VT.002223) 

Hiện nay, bê tông cốt thép ứng suất trước đã được sử dụng trong hầu hết các công trình 
cầu đường bộ và ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong các công trình nhà dân dụng, đặc biệt 
đối với nhà cao tầng. Cuốn sách này giới thiệu cho bạn đọc những kiến thức cơ bản và cần thiết 
nhất trong việc thiết kế kết cấu bê tông cốt thép ứng suất trước theo tiêu chuẩn ACI 318-14 của 
Hoa Kỳ. Tiêu chuẩn này khá tương đồng với tiêu chuẩn thiết kế cầu AASASHTO LRFD của 
Hoa Kỳ mà dựa trên đó Việt Nam đã biên soạn lại và ban hành tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 TCN 
272-05 áp dụng hiện hành ở nước ta. Cuốn sách được biên soạn trên tinh thần giữ nguyên dạng 
các công thức so với bản gốc của tiêu chuẩn ACI 318-14 nhằm giúp bạn đọc có thể dễ dàng tra 
cứu và so sánh. Tuy nhiên, một vài công thức không cùng thứ nguyên, tác giả đã đưa thêm vào 
hệ số chuyển đổi đơn vị nhằm giúp bạn đọc có thể áp dụng tính toán theo các đơn vị quen thuộc 
thường dùng ở Việt Nam. 

Cuốn sách gồm 6 chương: 
- Chương 1: Đại cương về bê tông cốt thép ứng suất trước. 
- Chương 2: Vật liệu và thiết bị. 
- Chương 3: Nguyên lý thiết kế kết cấu bê tông cốt thép ứng suất trước. 
- Chương 4: Tổn hao ứng suất trong cốt thép ứng suất trước. 
- Chương 5: Tính toán kết cấu bê tông cốt thép ứng suất trước. 
- Chương 6: Sàn bê tông cốt thép ứng suất trước. 
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