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THÔNG BÁO TÀI LIỆU MỚI
CỦA THƯ VIỆN KHCN XÂY DỰNG
I. TẠP CHÍ:
1. Tạp chí tiếng Việt:
- Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Số 12/2018

- Cộng sản

Số 12/2018, 1, 2, 3/2019;
CĐ 1, 2, 3/2019

- Kiến trúc

Số 11, 12/2018

- Kiến trúc Nhà đẹp

Số 1&2, 3/2019

- Kiến trúc Việt Nam

Số 222/2018

- Kiến trúc & Xây dựng

Số 11/2018

- Kinh tế Xây dựng

Số 4/2018

- Quy hoạch Xây dựng

Số 95&96/2018

- Bản tin chính sách pháp luật về

Kỳ 3/2018

Thông tin & Truyền thông
- Thông tin & Truyền thông

Số 12/2018

- Thông tin & Dự báo Kinh tế - Xã hội

Số 12/2018

- Vật liệu Xây dựng

Số 12/2018, 1&2/2019

- Xây dựng

Số 7/2018

- Người Xây dựng

Số 11&12/2018, 1&2/2019

- Xây dựng & Đô thị

Số 62&63/2019

2. Tạp chí tiếng Trung Quốc:
- Construction and Architecture

Số 21, 22, 23, 24/2018

(Xây dựng & kiến trúc)
- Urban & Rural Development

Số 21, 22, 23, 24/2018

(Phát triển đô thị & nông thôn)

3. Tạp chí & báo tiếng Nga:
- Строительная газета
(Báo Xây dựng)

Số 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51/2018; 1, 3, 4, 5, 6/2019
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- Архитектура и строителъство России

Số 3, 4/2018

(Tạp chí Kiến trúc & Xây dựng)

4. Tạp chí tiếng Anh (DVD):
- Cement & Concrete research

Vol. 103-114 (12 số)

(Nghiên cứu xi măng & bê tông)
- Ceramics International

Vol. 44 (1-10), (11-18) (18 số)

(Gốm sứ quốc tế)
- Landscape & Urban Planning

Vol. 169-180 (12 số)

(Quy hoạch cảnh quan & đô thị)
- Building and enviroment

Vol. 127-146 (20 số)

(Xây dựng & môi trường)

II. ẤN PHẨM THÔNG TIN:
- Thông tin Thư mục
- Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế

Số 4/2018
Số 10, 11, 21/2018

III. BÁO CÁO TỔNG KẾT:
1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm
2019 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn. - Bắc Kạn : Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn, 2018. - 26tr.
(BCTK.0552)
2. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm
2019 của ngành Xây dựng Đồng Nai. - Đồng Nai : Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, 2018. 17tr. (BCTK.0553)
3. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm
2019 của ngành Xây dựng Nam Định. - Nam Định : Sở Xây dựng tỉnh Nam Định, 2018. 35tr. (BCTK.0554)
4. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
của ngành Xây dựng TP.HCM. - TP.HCM : Sở Xây dựng TP.HCM, 2018. - 72tr.
(BCTK.0555)

IV. THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ:
1. Đề án hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành Xây dựng. - H. : Bộ
Xây dựng, 2017. - 34tr. (TTCD.1278)
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2. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Nghiên cứu thiết kế mẫu nhà ở đô thị và nông thôn phù
hợp các vùng miền toàn quốc. - H. : Viện Kiến trúc Quốc gia, 2018. - 111tr. (TTCD.1279)
3. Tài liệu đào tạo bồi dưỡng giảng viên nguồn cho các tỉnh khu vực phía Bắc theo Đề án
1961. - H. : Học viện Cán bộ Quản lý Xây dựng và Đô thị, 2018. - 121tr. (TTCD.1280)
4. Tài liệu hội thảo: Thực trạng và giải pháp quản lý cơ sở xử lý chất thải rắn bằng
phương pháp đốt hiệu quả, đảm bảo môi trường. - H. : Cục Hạ tầng kỹ thuật, 2018. 113tr. (TTCD.1281)
5. Cuộc họp định kỳ lần thứ 12 về hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực thoát nước và xử lý
nước thải giữa Bộ Xây dựng và Bộ đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản. H. : Bộ Xây dựng, 2018. - 51tr. (TTCD.1282)
6. Hội thảo Việt – Nhật về quản lý nước mưa và chống ngập đô thị. - H. : Bộ Xây dựng,
JICA, 2018. - 105tr. (TTCD.1283)

V. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU:
1. Đề án đề nghị công nhận khu vực thị trấn Diêm Điền mở rộng huyện Thái Thụy – tỉnh
Thái Bình đạt tiêu chí đô thị loại IV. - Thái Bình : UBND tỉnh Thái Bình, 2017. - 39tr.
(KQNC.1858)
2. Đề án đề nghị công nhận thị xã Từ Sơn là đô thị loại III, trực thuộc tình Bắc Ninh
(BCTT). - Bắc Ninh : UBND tỉnh Bắc Ninh, 2018. - 19tr. (KQNC.1859)
3. Đề án đề nghị công nhận thị xã Bến Cát là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Bình Dương.
- Bình Dương : UBND tỉnh Bình Dương, 2018. - 34tr. (KQNC.1860)
4. Điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình xuất bản và sử dụng các xuất bản phẩm trong
lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị của ngành Xây dựng / Vũ Đình Căn (Chủ nhiệm dự án). H. : Xây dựng, 2015. - 128tr. (KQNC.1861)
5. Điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình xuất bản và sử dụng các xuất bản phẩm trong
lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị của ngành Xây dựng (Báo cáo tóm tắt) / Vũ Đình Căn
(Chủ nhiệm dự án). - H. : Xây dựng, 2015. - 91tr. (KQNC.1862)
6. Điều tra khảo sát, đánh giá tình hình xuất bản và sử dụng các xuất bản phẩm trong
lĩnh vực vật liệu xây dựng và bảo vệ môi trường của ngành Xây dựng / Nguyễn Quốc
Hưng (Chủ nhiệm dự án). - H. : Xây dựng, 2016. - 243tr. (KQNC.1863)
7. Khảo sát, đánh giá thị trường xuất khẩu gốm sứ xây dựng 10 năm (2005-2015) và giải
pháp nâng cao tỷ lệ xuất khẩu trong điều kiện FTA và TPP (nay là CPTPP) có hiệu lực /
Đinh Quang Huy (Chủ nhiệm dự án). - H. : Hiệp hội Gốm sứ xây dựng Việt Nam, 2016. 161tr. (KQNC.1864)
8. Điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình sử dụng kính xây dựng trong các tòa nhà văn
phòng tại Hà Nội và các giải pháp nâng cao tính bền vững, hiệu quả kinh tế / Trịnh Hồng
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Việt (Chủ nhiệm dự án). - H. : Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, 2016. - 203tr.
(KQNC.1865)
9. Điều tra, khảo sát đánh giá việc xác định, quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài
trong các hoạt động xây dựng; trên cơ sở đó đề xuất các quy định quản lý, xác định chi
phí trên phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành / Lê Tất Thành (Chủ nhiệm dự án).
- H. : Viện Kinh tế Xây dựng, 2017. - 156tr. (KQNC.1866)
10. Điều tra, khảo sát thực trạng việc xác định quản lý chi phí dịch vụ nghĩa trang, dịch
vụ hỏa táng làm cơ sở đề xuất phương pháp định giá loại hình dịch vụ này / Vũ Hồng
Hoa (Chủ nhiệm dự án). - H. : Viện Kinh tế Xây dựng, 2017. - 153tr. (KQNC.1867)
11. Điều tra, khảo sát nhu cầu sử dụng lao động tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành xây
dựng dân dụng và công nghiệp / Nguyễn Thanh Hưng (Chủ nhiệm dự án). - H. : Trường
Cao đẳng Xây dựng số 1, 2017. - 103tr. (KQNC.1868)
12. Điều tra, khảo sát nhu cầu sử dụng lao động tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành xây
dựng dân dụng và công nghiệp (Báo cáo tóm tắt) / Nguyễn Thanh Hưng (Chủ nhiệm dự
án). - H. : Trường Cao đẳng Xây dựng số 1, 2017. - 23tr. (KQNC.1869)
13. Điều tra, khảo sát thực trạng hoạt động đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi
công xây dựng. Đề xuất phương án quy hoạch lại các cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ
giám sát thi công xây dựng công trình / Ngô Lâm (Chủ nhiệm dự án). - H. : Cục Giám định
nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, 2017. - 112tr. (KQNC.1870)
14. Điều tra, khảo sát để xây dựng đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị
hóa trên địa bàn cấp huyện / Đàm Quang Tuấn (Chủ nhiệm dự án). - H. : Vụ Quy hoạch –
Kiến trúc, 2017. - 67tr. (KQNC.1871)
15. Đánh giá thực trạng công tác quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng tại các
khu vực ven biển / Trần Thu Hằng (Chủ nhiệm dự án). - H. : Vụ Quy hoạch - Kiến trúc,
2017. - 86tr. (KQNC.1872)
16. Điều tra, khảo sát việc thực hiện quản lý kiến trúc tại các địa phương theo luật quy
hoạch đô thị và nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 / Hoàng Phương (Chủ nhiệm
dự án). - H. : Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, 2017. - 70tr. (KQNC.1873)
17. Điều tra, khảo sát thực trạng công tác quản lý Quy hoạch xây dựng theo Luật Xây
dựng / Vũ Anh Tú (Chủ nhiệm dự án). - H. : Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, 2017. - 55tr.
(KQNC.1874)
18. Điều tra, khảo sát thực trạng cây xanh đô thị, đề xuất giải pháp quy hoạch và quản
lý cây xanh - cảnh quan phù hợp cho các đô thị ở các vùng miền / Nguyễn Tuấn Anh (Chủ
nhiệm dự án). - H. : Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, 2017. - 74tr. (KQNC.1875)
19. Điều tra, đánh giá thực hiện quy hoạch nông thôn mới và hệ thống văn bản quy
phạm pháp luật có liên quan / Phạm Đức Minh (Chủ nhiệm dự án). - H. : Vụ Quy hoạch Kiến trúc, 2017. - 83tr. (KQNC.1876)
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20. Điều tra, khảo sát đánh giá tác động của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan
đến các lĩnh vực của ngành xây dựng mới được ban hành đối với xã hội / Trần Thị Thu
Hà (Chủ nhiệm dự án). - H. : Tạp chí Xây dựng, 2017. - 107tr. (KQNC.1877)
21. Điều tra, khảo sát công tác quản lý xây dựng nông thôn mới làm cơ sở để xây dựng
quy chế quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn / Đàm Quang Tuấn (Chủ nhiệm dự án). H. : Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, 2017. - 275tr. (KQNC.1878)
22. Điều tra, khảo sát thực trạng và nhu cầu đào tạo các nghề cơ - điện công trình để xây
dựng hệ thống giáo trình và trang thiết bị giảng dạy / Đào Việt Hà (Chủ nhiệm dự án). H. : Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị, 2017. - 115tr. (KQNC.1879)
23. Khung chương trình đào tạo và danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu các nghề cơ –
điện công trình / Đào Việt Hà (Chủ nhiệm dự án). - H. : Trường Cao đẳng Xây dựng công
trình đô thị, 2017. - 103tr. (KQNC.1880)
24. Điều tra, khảo sát thực trạng công tác xử phạt vi phạm hành chính và sửa đổi Nghị
định 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 / Lê Xuân Sinh (Chủ nhiệm dự án). - H. : Thanh tra
Bộ, 2017. - 221tr. (KQNC.1881)
25. Điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình xuất bản và sử dụng các xuất bản phẩm trong
lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc của ngành xây dựng (Đã chỉnh sửa) / Vũ Đình
Căn (Chủ nhiệm dự án). - H. : Xây dựng, 2017. - 151tr. (KQNC.1882)
26. Điều tra, khảo sát thực trạng về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Tiêu chuẩn quốc gia
về an toàn lao động trong lĩnh vực xây dựng; đề xuất kế hoạch sửa đổi và ban hành Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia, Tiêu chuẩn quốc gia về an toàn lao động trong lĩnh vực xây
dựng trong giai đoạn 2016-2018. Mã số: 01/2016/HĐ-ĐA1511. - H. : Cục Giám định Nhà
nước về chất lượng công trình xây dựng, 2017. - 35tr. (KQNC.1883)
27. Điều tra, khảo sát đánh giá các mặt, các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường bất động
sản giai đoạn 2010-2015 từ đó đưa ra dự báo các kịch bản thị trường bất động sản trong
5-10 năm tới / Vũ Văn Phấn (Chủ nhiệm dự án). - H. : Cục Quản lý nhà và thị trường bất
động sản, 2017. - 142tr. (KQNC.1884)
28. Điều tra, khảo sát đánh giá các mặt, các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường bất động
sản giai đoạn 2010-2015 từ đó đưa ra dự báo các kịch bản thị trường bất động sản trong
5-10 năm tới (BCTT) / Vũ Văn Phấn (Chủ nhiệm dự án). - H. : Cục Quản lý nhà và thị
trường bất động sản, 2017. - 36tr. (KQNC.1885)
29. Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động của các cơ sở đào tạo về bất động
sản hiện nay từ đó đề xuất cơ chế chính sách hoàn thiện quy trình đào tạo và cấp chứng
chỉ hành nghề môi giới bất động sản / Vũ Văn Phấn (Chủ nhiệm dự án). - H. : Cục Quản lý
nhà và thị trường bất động sản, 2017. - 100tr. (KQNC.1886)
30. Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động của các cơ sở đào tạo về bất động
sản hiện nay từ đó đề xuất cơ chế chính sách hoàn thiện quy trình đào tạo và cấp chứng
chỉ hành nghề môi giới bất động sản (BCTT) / Vũ Văn Phấn (Chủ nhiệm dự án). - H. : Cục
Quản lý nhà và thị trường bất động sản, 2017. - 33tr. (KQNC.1887)
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31. Thuyết minh đề tài. Tên tiêu chuẩn: Hệ mặt dựng – Thi công và nghiệm thu. Mã số:
TC21-14 / Vũ Thành Trung (Chủ trì đề tài). - H. : Viện Khoa học công nghệ xây dựng, 2017.
- 57tr. (KQNC.1888)
32. Hệ mặt dựng – Thi công và nghiệm thu. TCVN.../2017. - H. : Viện Khoa học công
nghệ xây dựng, 2017. - 24tr. (KQNC.1889)

VII. TIÊU CHUẨN ĐỊNH MỨC:
1. Tiêu chuẩn Việt Nam về vật liệu và môi trường. - H. : Xây dựng, 2019. - 200tr.
(TCDM.1971)

VII. SÁCH:
1. Thuật ngữ quan hệ quốc tế / Đào Minh Hồng, Lê Hồng Hiệp (Chủ biên). - H. : Chính trị
Quốc gia Sự thật, 2018. - 415tr. (VT.002188)
Quan hệ quốc tế là một hình thái quan hệ xã hội đặc biệt, vượt ra ngoài những phạm vi
quan hệ xã hội nội bộ và những thực thể lãnh thổ; là tổng thể các mối quan hệ và quan hệ
tương hỗ trên các lĩnh vực đời sống kinh tế, chính trị, xã hội giữa các quốc gia và hệ thống
các quốc gia. Trong những năm qua, hoạt động nghiên cứu khoa học trên lĩnh vực quan hệ
quốc tế ngày càng được chú trọng có những điểm tiến bộ và phát triển so với những giai đoạn
trước đó với nội dung phong phú, sát và gắn bó chặt chẽ tình hình thế giới đương đại. Điều
này được thể hiện qua số lượng và chất lượng các công trình nghiên cứu ngày một nhiều và
nâng cao, những vấn đề trọng tâm, quan trọng của quan hệ quốc tế có sự chọn lọc, phân biệt
sâu sắc.
Cuốn sách “Thuật ngữ quan hệ quốc tế” ra đời nhằm góp phần cung cấp thêm cho bạn
đọc tài liệu tham khảo theo hướng đa dạng hóa tư liệu, cách tiếp cận về quan hệ quốc tế thông
qua tìm hiểu, luận giải các thuật ngữ quan hệ quốc tế, cũng như phục vụ, nâng cao chất lượng
nghiên cứu, giảng dạy, học tập bộ môn này. Nội dung cuốn sách bao gồm hơn 100 thuật ngữ
quan hệ quốc tế quan trọng liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng, pháp luật,
ngoại giao... được xây dựng, chắt lọc, tổng hợp từ nhiều nguồn tư liệu, tài liệu chuyên khảo,
tham khảo giá trị trong nước và nước ngoài. Cuốn sách không đơn thuần trình bày khái niệm
hay đưa ra định nghĩa thuật ngữ, mà còn kèm theo những bình luận, phân tích, nhận định,
đánh giá khách quan, khoa học từ nguồn gốc, lịch sử phát triển, sự chuyển hóa của các khái
niệm trong tiến trình nghiên cứu quan hệ quốc tế.
2. Từ điển Hồ Chí Minh học / Tạ Ngọc Tấn (Chủ biên). - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật,
2017. - 700tr. (VT.002189)
Từ điển Hồ Chí Minh học biên soạn các mục từ chủ yếu thuộc các nhóm vấn đề về tư
tưởng Hồ Chí Minh; một số tác phẩm của Hồ Chí Minh; các khái niệm, thuật ngữ liên quan
đến tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh và danh ngôn, luận điểm của
Hồ Chí Minh. Phương châm biên soạn khoa học, chính xác, cơ bản. Các tri thức được trình
bày ngắn gọn, dễ hiểu, bằng ngôn ngữ trong sáng. Từ điển Hồ Chí Minh là một dạng từ điển,
các mục từ được sắp xếp theo thứ tự chữ cái a, b, c (Alphabet) căn cứ vào mẫu tự đầu tiên của
mỗi mục từ, phù hợp với đặc điểm ngữ pháp tiếng Việt. Tra cứu mục từ dựa theo thứ tự bảng
chữ cái, vần và thanh tiếng Việt của thành tố đầu tiên tạo nên mục từ. Từ điển Hồ Chí Minh
học là công trình đầu tiên của một lĩnh vực khoa học mới mẻ. Đây là cuốn từ điển của một
chuyên ngành mới, chủ yếu tập trung làm rõ nội dung tư tưởng trong di sản Hồ Chí Minh. Nội
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dung khoa học của các thuật ngữ, mục từ trong cuốn từ điển này xoay quanh bốn nhóm vấn đề
nêu trên đang trong quá trình đi vào cuộc sống, từng bước khẳng định, chưa hề có trong một
cuốn từ điển nào.
3. Kinh tế đầu tư phát triển đô thị / Bùi Mạnh Hùng. - H. : Xây dựng, 2018. - 417tr.
(VT.002190)
Kinh tế đầu tư phát triển đô thị nghiên cứu những nội dung cơ bản sau:
1. Những khái niệm cơ bản về kinh tế và đầu tư phát triển bao gồm: Khái niệm liên
quan đến kinh tế và kinh tế phát triển; Khái niệm, đặc điểm, mục tiêu đầu tư và đầu tư phát
triển; Phân loại, các giai đoạn, phương án đầu tư và nguồn vốn đầu tư; Đầu tư, nguyên tắc,
định hướng và nguồn vốn cho phát triển đô thị.
2. Quản lý đầu tư, quản lý phát triển đô thị và quản lý đầu tư phát triển đô thị bao
gồm: Quản lý đầu tư, quản lý phát triển đô thị, quản lý đầu tư phát triển đô thị; Phân tích ngân
sách và kế hoạch đầu tư phát triển đô thị; Quản lý chi phí đầu tư và trách nhiệm của cơ quan
quản lý Nhà nước trong quản lý đầu tư và phát triển đô thị.
3. Dự án đầu tư phát triển đô thị bao gồm: khái niệm dự án đầu tư phát triển đô thị;
Đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu vực phát triển đô thị. Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và khu đô
thị mới; Dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị.
4. Phương pháp phân tích, đánh giá dự án đầu tư phát triển đô thị bao gồm: Những vấn
đề chung liên quan đến đầu tư phát triển đô thị; Phân tích tài chính, phân tích hiệu quả kinh tế
- xã hội dự án đầu tư phát triển đô thị; Đánh giá và tổ chức thực hiện đánh giá dự án đầu tư
phát triển đô thị.
Cuốn sách phục vụ quản lý đầu tư, quản lý phát triển đô thị và quản lý đầu tư phát
triển đô thị và các tổ chức cá nhân quan tâm đến đầu tư và những vấn đề kinh tế trong đầu tư
phát triển đô thị.
4. Sổ tay pháp luật đất đai: Những quy định mới được sửa đổi, bổ sung về quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất. Áp dụng từ ngày 01/01/2019 / Phượng Vũ (Hệ thống). - H. : Thế giới,
2019. - 431tr. (VT.002191)
Ngày 20/11/2018, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV thông qua Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 (có hiệu lực thi
hành từ ngày 01-01-2019), trong đó có sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai quy
định tại Điều 6 của Luật này... Cuốn sách ra đời nhằm giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt
động trong lĩnh vực đất đai và bạn đọc quan tâm biết đến những quy định mới nêu trên.
Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:
- Phần thứ nhất: Luật đất đai.
- Phần thứ hai: Các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.
- Phần thứ ba: Các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.
- Phần thứ tư: Những quy định mới được sửa đổi, bổ sung về quy hoạch, kế hoạch sử
dụng đất áp dụng từ ngày 01/01/2019.
5. Kiến thức cơ bản và câu hỏi trắc nghiệm trong quản lý dự án đầu tư xây dựng /
Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Quốc Toản (Đồng chủ biên). - H. : Xây dựng, 2019. - 188tr.
(VT.002192)
Cuốn sách Kiến thức cơ bản và câu hỏi trắc nghiệm trong quản lý dự án đầu tư xây
dựng được bố cục thành 2 phần:
Phần I- Một số quy định chung trong quản lý dự án đầu tư xây dựng.
Phần II- Câu hỏi trắc nghiệm và tình huống vận dụng.
Nội dung kiến thức được biên soạn theo trình tự đầu tư xây dựng, từ quy hoạch xây
dựng, đất đai xây dựng; lập, thẩm định và quyết định đầu tư; thiết kế và đấu thầu xây dựng;
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cho đến các kiến thức về hợp đồng, quản lý chất lượng và chi phí. Cuốn sách là tài liệu tham
khảo hữu ích cho các cán bộ chuyên ngành kinh tế và quản lý xây dựng, các cán bộ kinh tế kỹ thuật làm việc trong ngành xây dựng, đặc biệt là các cán bộ quản lý dự án đầu tư xây dựng.
-------- ###### --------
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