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THÔNG BÁO TÀI LIỆU MỚI
CỦA THƯ VIỆN KHCN XÂY DỰNG
I. TẠP CHÍ:
1. Tạp chí tiếng Việt:
- An toàn thông tin

Số 2 / 2011

- Bất động sản và nhà đất Việt Nam

Số 90, 91 (tháng 7-8 / 2011)

- Cộng sản

Số 7, 8, 9 / 2011

- Con số và sự kiện

Số 6, 7, 8 / 2011

- Cơ khí Việt Nam

Số 5, 6, 7 / 2011

- Cầu đường Việt Nam

Số 9 / 2011

- Đầu tư nước ngoài

Số 60 (tháng 9 / 2011)

- Giao thông vận tải

Số 8 / 2011

- Hoạt động khoa học

Số 7, 8, 9 / 2011

- Kiến trúc

Số 6, 7, 8 / 2011

- Kiến trúc Việt Nam

Số 6, 7, 8 / 2011

- Kiến trúc nhà đẹp

Số 7, 8, 9 / 2011

- Kiến trúc & đời sống

Số 62, 63, 64 (tháng 7-9 / 2011)

- Kiến trúc & xây dựng

Số 5 (tháng 6 / 2011)

- Khoa học công nghệ xây dựng

Số 3 / 2011

- Kinh tế và dự báo

Số 12 đến 17 (tháng 6-9 / 2011)

- Khu công nghiệp Việt Nam

Số 129, 130, 131 (tháng 6-8 / 2011)

- Khoa học và công nghệ

Số 5, 6 / 2010

- Người xây dựng

Số 7, 8 / 2011

- Người đô thị

Số 99 đến 103 (tháng 7-8 / 2011)

- Nhà quản lý

Số 88, 89 (tháng 8-9 / 2011)

- Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Số 13 đến 17 (tháng 7-9 / 2011)

- Nghiên cứu Đông Nam Á

Số 6, 7 / 2011

- Nghiên cứu Trung Quốc

Số 5, 6, 7, 8 / 2011

- Nghiên cứu phát triển bền vững

Số 2 (tháng 6 / 2011)
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- Nhịp cầu tri thức

Số 43, 44, 45 (tháng 7-9 / 2011)

- Quy hoạch xây dựng

Số 51, 52 / 2011

- Sài Gòn đầu tư và xây dựng

Số 6, 7, 8 / 2011

- Thông tin & dự báo kinh tế-xã hội

Số 66, 67, 68 (tháng 6-8 / 2011)

- Tổng quan kinh tế-xã hội Việt Nam

Số 2 (tháng 6 / 2011)

- Tia sáng

Số 13 đến 18 (tháng 7-9 / 2011)

- Tài nguyên và môi trường

Số 12 đến 17 (tháng 6-9 / 2011)

- Thị trường đầu tư xây dựng

Số 47, 48, 49 (tháng 7-9 / 2011)

- Thanh tra

Số 7, 8, 9 / 2011

- Thư viện Việt Nam

Số 4 (tháng 7 / 2011)

- Vật liệu xây dựng

Số 4, 5, 6 (tháng 7-9 / 2011)

- Xây dựng

Số 5, 6, 7, 8 / 2011

2. Tiếng Anh:
-Architecture today

Số 212 (tháng 10 / 2010)
Số 214, 215 (tháng 1-2 / 2011)

- JA (Japan Architecture)

Số 81, 82 (Spring, Summer 2011)

- Concrete Construction

Số 5, 6 , 7/ 2011

- Architectural Record

Số 5, 6, 7 / 2011

3. Tiếng Trung Quốc:
- Xây dựng & kiến trúc

Số 8 đến 13 (tháng 4-7 / 2011)

(Construction and Architecture )
- Tạp chí Kiến trúc

Số 5, 6, 7 / 2011

(Architecture Journal)
- Xây dựng đô thị & nông thôn

Số 5, 6, 7 / 2011

(Urban & Rural Construction)

4. Tiếng Nga:
- Архитектура и строителъство Μосквы

Số 2 / 2011
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- Экология урбанизированных территорий

Số 1, 2 / 2011

(Ecology of Urban areas)
- Строительная газета

Số 17 đến 31 / 2011

Công báo: - Số 247 đến 390 ( tháng 6 / 2011)
- Số 391 đến 430 ( tháng 7 / 2011)
- Số 431 đến 468 ( tháng 8 / 2011)

- Số 469 đến 486 (tháng 9 / 2011)
II. ẤN PHẨM THÔNG TIN:
- Khoa học công nghệ môi trường

Số 6, 7, 8 / 2011

- Tổng luận KHCN kinh tế

Số 6, 7, 8 / 2011

- Thông tin & tư liệu

Số 3 (tháng 9 / 2011)

- Thông tin Thư mục

Số 2 (tháng 6 / 2011)

- Kinh tế xây dựng

Số 2 / 2011

- Nghiên cứu phát triển VLXD

Số 2 (tháng 6 / 2011)

- Thông tin tư vấn thiết kế

Số 2 / 2011

- Bản tin KH&CN Giao thông vận tải

Số 6, 7, 8 / 2010 1

- Bản tin Thí nghiệm và kiểm định XD

Số 2 (tháng 6 / 2011)

- Diễn đàn HUD

Số quý I / 2011

- Bản tin Công đoàn xây dựng Việt Nam

Số 8 / 2011

III. THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ:
1/ Kinh tế 2010 - 2011 Việt Nam và thế giới.- H.: Thời báo Kinh tế Việt Nam, 2011.- 144 tr.
(TTCD.0917).
2/ Hội thảo khoa học: Sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường của ngành
Xây dựng và bất động sản trong hội nhập và phát triển (Vietbuild 2011). Quyển 1.- TPHCM.:
Bộ Xây dựng, Hội VLXD Việt Nam, BTC Triển lãm quốc tế Vietbuild, 2011.- 200 tr.
(TTCD.0918).
3/ Hội thảo khoa học: Sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường của ngành
Xây dựng và bất động sản trong hội nhập và phát triển (Vietbuild 2011. Quyển 2).- TPHCM.:
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Bộ Xây dựng, Hội VLXD Việt Nam, BTC Triển lãm quốc tế Vietbuild, 2011.- 210 tr.
(TTCD.0919).
4/ Tổng luận: Một số chính sách của Trung Quốc về quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị.- H.:
Trung tâm Thông tin – BXD, 2011.- 79 tr. (TTCD.0920/ 0921).
5/ Hội thảo quốc tế 2010: Phát triển nhà ở và thị trường bất động sản - Kinh nghiệm thế giới
và sự lựa chọn cho Việt Nam.- H.: Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường
bất động sản, 2010.- 76 tr. (TTCD.0922).
6/ Tài liệu tập huấn Thông tư 20/2010/TT-BXD về Thí điểm xây dựng chỉ số đánh giá thị
trường bất động sản tại một số địa phương.- H.: Bộ Xây dựng, 2011.- 53 tr. (TTCD.0923).
7/ Tuyển tập Hội thảo “Ngày Địa kỹ thuật Việt Nam”.- H.: Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ
thuật VN…, 2011.- 167 tr. (TTCD.0924).

IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU:
1/ Nghiên cứu bảo tồn giá trị lịch sử, văn hoá của đô thị trong công tác quy hoạch xây dựng
đô thị. Mã số: RD 24-08 / Cao Sỹ Niêm.- H.: Viện Kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn,
2011.- 104 tr. và ảnh. (KQNC.1259).
2/ Hướng dẫn thiết kế quy hoạch xây dựng điểm dân cư du lịch, văn hoá, lịch sử. Mã số: TC
44-08 / Cao Sỹ Niêm.- H.: Viện Kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn, 2011.- 93 tr.
(KQNC.1260).

V. BÁO CÁO TỔNG KẾT:
1/ Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng
tâm 6 tháng cuối năm 2011 của ngành Xây dựng.- H.: Bộ Xây dựng, 2011.- 31 tr.
(BCTK.0396).
2/ Báo cáo sơ kết sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011. Mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng
cuối năm 2011 của TCty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.- H.: Vicem, 2011.- 38 tr.
(BCTK.0397).
3/ Báo cáo tổng kết công tác năm 2010 và kế hoạch năm 2011 của Viện Vật liệu xây dựng.- H.:
2011.-17 tr. (BCTK.0398).
4/ Báo cáo kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ năm 2010 và chương trình công tác năm 2011 của
Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.- H.: 2011.-17 tr. (BCTK.0399).
5/ Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng
cuối năm 2011 của Tập đoàn Công nghiệp xây dựng Việt Nam.- H.: VNIC Group, 2011.- 15 tr.
(BCTK.0400).
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6/ Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội
XI Công đoàn Xây dựng Việt Nam trong nửa nhiệm kỳ 2008 - 2013.- H.: Công đoàn Xây dựng
Việt Nam, 2011.-28 tr. (BCTK.0401).
7/ Báo cáo tổng kết công đoàn năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011 của Công
đoàn Xây dựng Việt Nam.- H.: 2011.-16 tr. (BCTK.0402).

VI. SÁCH:
1/ Tính hệ thanh theo phương pháp ma trận / Võ Như Cầu.- H.: Xây dựng, 2011.- 216 tr.
(VT.001785).
Nội dung cuốn sách nhằm mục đích bổ sung thêm một số khái niệm và nguyên lý cơ bản
của phương pháp ma trận: Khái niệm về hệ số độ cứng và ma trận độ cứng, nguyên lý bảo toàn
năng lượng để suy ra ma trận độ cứng tổng thể, nguyên lý cộng ảo để suy ra công thức các hệ số
độ cứng, nguyên lý mô hình lò xo để giải bài toán có gối tựa lún, nguyên lý phân khối ma trận để
tính phản lực…Phương pháp tính đề cập đến nhiều tình huống khác nhau như: Tải trọng, gối tựa
đàn hồi, gối tựa lún, tác dụng của nhiệt độ, chế tạo không chính xác.
Phần lý thuyết được minh hoạ bằng nhiều ví dụ cụ thể. Mỗi phương pháp tính đều được
kèm theo một chương tính theo ngôn ngữ Pascal 7.0.
Sách gồm 5 chương như sau:
- Chương I: Một số nguyên tắc cơ bản của phương pháp ma trận.
- Chương II: Dầm liên tục.
- Chương III: Khung phẳng.
- Chương IV: Giàn phẳng.
- Chương V: Giàn không gian.
Sách có thể làm tài liệu tham khảo bổ ích cho sinh viên đang theo học môn Cơ học kết
cấu ngành xây dựng cơ bản và làm tài liệu giảng dạy cao học.
2/ Xây dựng mặt đường ô tô và sân bay / Phạm Huy Khang.- H.: Xây dựng, 2011.- 116 tr. và
ảnh (VT.001786).
Chúng ta đang tiến hành công cuộc hiện đại hoá đất nước, trong đó ngành Xây dựng giao
thông phải đi trước một bước. Trong những năm qua, ngành Xây dựng giao thông đã đạt được
những thành tựu đáng kể. Hàng nghìn km đường bộ đã được xây dựng với những quy mô khác
nhau lan toả khắp mọi miền của đất nước, đóng góp không nhỏ cho sự nghiệp xây dựng đất nước
giàu mạnh, nâng cao đời sống của nhân dân.
Để tạo điều kiện cho các nhà xây dựng công trình giao thông nói chung và xây dựng
đường ô tô các cảng hàng không và sân bay nói riêng, tác giả đã biên soạn cuốn “Xây dựng mặt
đường ô tô và sân bay”, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà xây dựng nắm được một
cách nhanh chóng công nghệ xây dựng các loại mặt đường thông dụng.
Hy vọng cuốn sách sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các kỹ sư xây dựng, sinh viên
chuyên ngành đường ô tô và sân bay, các nhà thiết kế có những tài liệu tham khảo.
Nội dung sách gồm 10 chương như sau:
- Chương 1: Những vấn đề chung.
- Chương 2: Đầm nén mặt đường.
- Chương 3: Mặt và móng đường ô tô và sân bay bằng cấp phối tự nhiên.
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Chương 4: Mặt và móng đường bằng đá dăm dùng cho đường ô tô và sân bay.
Chương 5: Mặt và móng đường ô tô và sân bay bằng đất gia cố các chất liên kết.
Chương 6: Mặt đường nhựa thi công theo phương pháp láng mặt và thâm nhập dùng cho
đường ô tô và sân bay.
Chương 7: Mặt và móng đường bằng cấp phối đá dăm và cấp phối đá dăm gia cố xi măng
dùng cho móng và mặt đường ô tô và sân bay.
Chương 8: Công nghệ thi công gia cố xi măng dùng trong kết cấu áo đường đường ô tô và
sân bay.
Chương 9: Mặt đường bê tông nhựa.
Chương 10: Thi công mặt đường bê tông xi măng đường ô tô và sân bay.

3/ Kiến trúc và quy hoạch Hà Nội thời Pháp thuộc / Trần Quốc Bảo, Nguyễn Văn Đỉnh (Đồng
chủ biên)…- H.: Xây dựng, 2011.- 131 tr. và ảnh (VT.001787).
Nội dung cuốn sách “Kiến trúc và quy hoạch Hà Nội thời Pháp thuộc” là một công trình
khá công phu và toàn diện về những công trình kiến trúc và đề án quy hoạch của người Pháp để
lại tại Hà Nội, đóng góp những tư liệu quý giá như những bản đồ cổ của Hà Nội từ giữa thế kỷ
XIX lấy từ kho lưu trữ của nước Pháp, nhiều số liệu quý giá…Tuy nhiên, sự đóng góp có giá trị
hơn của các tác giả là những nhận xét về sự biến đổi hình thái học của đô thị Hà Nội trong quá
trình can thiệp của người Pháp, những bảng tổng kết khoa học về phân loại các công trình kiến
trúc công cộng và phân giai đoạn phát triển của đô thị Hà Nội. Việc nhận định phong cách kiến
trúc các công trình công cộng và nhà ở rất có giá trị. Hình ảnh minh hoạ đẹp. Phần giới thiệu các
công trình theo phong cách Art Nouveau và Art Deco làm khá tốt. Đây là vấn đề mà nhiều người
trong giới kiến trúc quan tâm tìm hiểu.
Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về nghệ thuật kiến trúc và quy hoạch kiểu
Pháp, kết hợp với các yếu tố Việt ở khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, giúp chúng ta có nhận
thức đúng đắn về di sản kiến trúc Pháp trong quỹ kiến trúc của Hà Nội, từ đó những cơ quan hữu
trách có quan điểm đúng trong việc bảo tồn, tôn tạo di sản này. Ngoài ra, sách còn là tài liệu tham
khảo bổ ích cho các nhà nghiên cứu về kiến trúc và quy hoạch Hà Nội, sinh viên kiến trúc và bạn
đọc quan tâm về vấn đề này.
4/ Bảo vệ và phát triển môi trường cảnh quan trong xây dựng đường ô tô / Trần Tuấn Hiệp.H.: Xây dựng, 2011.- 234 tr. và ảnh (VT.001788).
Tài liệu này được biên soạn trên cơ sở kết hợp nghiên cứu lý thuyết về đường ô tô; lý
thuyết kiến trúc xây dựng, mỹ học công trình; lý thuyết địa sinh thái; khảo sát phân tích hiện
trạng các công trình trong nước và trên thế giới; chọn lọc kinh nghiệm của các nước phát triển;
phân tích đánh giá các công trình đường của các nước trên góc độ kiến trúc cảnh quan để từ đó
rút ra những kinh nghiệm quý báu.
Sách là tài liệu chuyên khảo về kiến trúc cảnh quan đường ô tô và là giao trình dùng để
phục vụ giảng dạy, học tập về lĩnh vực môi trường kiến trúc, xây dựng công trình giao thông
trong các trường đại học, cao đẳng. Là tài liệu tham khảo bổ ích cho các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật,
các nhà quản lý, hoạch định chính sách trong lĩnh vực liên quan.
Nội dung cuốn sách gồm 6 chương như sau:
- Chương 1: Giới thiệu chung.
- Chương 2: bảo vệ, tôn tạo cảnh quan khi thiết kế bình đồ, trắc dọc, trắc ngang trong thiết
kế đường.
- Chương 3: Thiết kế phối cảnh đường ô tô.
- Chương 4: Thiết kế tuyến đường theo nguyên tắc chuyển tiếp êm thuận.
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Chương 5: Cây xanh và cây xanh đô thị.
Chương 6: Thiết kế, xây dựng các công trình của đường đáp ứng yêu cầu kiến trúc mỹ
học cảnh quan đường đô thị.

5/ Thiết kế trưng bày di sản – Lý thuyết và thực hành / Nguyễn Thịnh.- H.: Xây dựng, 2011.205 tr. (VT.001789).
Qua cuốn sách “Thiết kế trưng bày di sản – Lý thuyết và thực hành”, tác giả muốn giới
thiệu các bước tiến hành về một cuộc trưng bày di sản thành công, từ lý thuyết đến thực hành
bằng những ví dụ cụ thể. Tác giả đã chọn cách giải quyết bằng cách: đi từ lý thuyết trưng bày với
những khái niệm, phương pháp và đặc biệt nhấn mạnh mục tiêu cần quan tâm hàng đầu là hướng
tới công chúng; đến những vấn đề cụ thể về quá trình thiết kế là thiết kế nội dung và thiết kế hình
thức nghệ thuật.
Về thiết kế nội dung, cuốn sách nhấn mạnh đến vấn đề khách tham quan; mục tiêu, thông
điệp của từng cuộc trưng bày và các chủ thể trưng bày.
Đối với thiết kế nghệ thuật, vấn đề quan tâm là “kịch bản trưng bày” - một thuật ngữ
chuyên ngành được sử dụng nhiều trong các sách chuyên khảo của châu Âu hiện nay. Thiết kế
hình thức nghệ thuật trưng bày là nghệ thuật sử dụng không gian trưng bày và nhấn mạnh đến các
phương tiện hỗ trợ khách tham quan, phương tiện nghe nhìn, âm thanh, ánh sáng, các bản chữ
trong trưng bày…là những vấn đề mà các bảo tàng hiện nay chưa quan tâm đúng mức.
để tổ chức một cuộc trưng bày từ ý tưởng đến hiện thực, mối quan tânm hàng đầu là ngân sách,
bới vì ngân sách Nhà nước là có giới hạn. Kinh nghiệm thành công của một số bảo tàng được
trình bày trong cuốn sách này xem như một gợi ý cho các bảo tàng công lập, các bảo tàng tư
nhân, cũng như những nhà sưu tập có thể tìm thấy nhiều nguồn tài chính để thực hiện mục đích
của mình.
Hy vọng nội dung sách sẽ giúp ích và góp phần vào việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản
văn hoá dân tộc, cũng như góp phần phục vụ kỹ năng chuyên nghiệp trưng bày di sản.
Cuốn sách gồm 5 chương:
- Chương 1: Những vấn đề về lý thuyết trưng bày.
- Chương 2: Thiết kế nội dung trưng bày.
- Chương 3: Nghiên cứu và thiết kế hình thức nghệ thuật trưng bày.
- Chương 4: Dự án trưng bày.
- Chương 5: Thi công trưng bày và đánh giá trưng bày.
6/ Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 5 (1947 - 1948).- H.: Chính trị quốc gia., 2011.- 761 tr.
(VB.002781).
Tập 5 của bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập, xuất bản lần thứ 3, bao gồm các tác phẩm, bài
nói, bài viết, thư từ, điện văn, báo cáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 1 tháng 1 năm 1947 đến
cuối tháng 12 năm 1948, thể hiện sâu sắc, phong phú những quan điểm, chiến lược, sách lược
cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta trong hai năm đầu của công cuộc kháng
chiến, kiến quốc.
Nhận diện đúng bản chất của kè thù, đánh giá chính xác tình hình, tương quan lực lượng
giữa ta và địch, trên cơ sở đó hoạch định đường lối kháng chiến, kiến quốc đúng đắn là nội dung
nổi bật của những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tập 5 này.
7/ Niên giám thống kê năm 2010 / Tổng cục Thống kê.- H.: Thống kê, 2011.- 879 tr.
(VT.001790).
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Niên giám thống kê năm 2010 bao gồm những số liệu thống kê cơ bản, phản ánh khái
quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương trong
năm 2010. Ngoài ra, trong nội dung cuốn Niên giám này còn có những số liệu thống kê chủ yếu
của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu
cầu nghiên cứu và so sánh quốc tế của bạn đọc.
Nội dung Niên giám thống kê năm 2010 gồm các phần:
Đơn vị hành chính và khí hậu; Dân số và lao động; Tài khoản quốc gia v à ngân sách Nhà
nước; Đầu tư; Doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản;
Công nghiệp, Thương mại và du lịch; Chỉ số giá; Vận tải và bưu chính, viễn thông; Giáo dục; Y
tế, văn hoá, thể thao và mức sống dân cư; Số liệu thống kê nước ngoài.
8/ Hướng dẫn lập định mức, đơn giá, dự toán, thanh và quyết toán công trình xây dựng sử
dụng phần mềm DT2000 (phiên bản 2011) / Bùi Mạnh Hùng, Đặng Kim Giao.- H.: Xây dựng,
2011.- 214 tr. (VT.001790)
Phần mềm DT2000 phiên bản 2011 giúp người sử dụng xác định được chi phí xây dựng
công trình bao gồm: định mức, đơn giá, dự toán, giá dự thầu, thanh toán, quyết toán và tổng dự
toán của công trình xây dựng. Nội dung gồm 5 phần: Mô tả hệ thống; Nội dung và cấu trúc của
chương trình; Hướng dẫn sử dụng chương trình; Các tiện ích; Yêu cầu kỹ thuật để cài đặt chương
trình.
Nội dung cuốn sách gồm 2 phần chính sau đây:
• Phần thứ nhất: Những quy định hiện hành liên quan đến định mức, đơn giá, dự toán,
thanh và quyết toán công trình xây dựng.
• Phần thứ hai: Hướng dẫn sử dụng phần mềm DT2011.
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