
PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU      SÁCH 
 

111. Mã số tài liệu: 2690  113. Dạng tài liệu: Sách 120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (Việt): Tiếng Việt Mã nước xuất bản: Việt Nam 

200. Nhan đề: 101 khoảng khắc về đại tướng Võ Nguyên Giáp  

220. Nhan đề dịch sang tiếng Việt: 

210. Tác giả cá nhân: Trần Tuấn 

216. Tác giả tập thể:  

213. Nguời chủ biên 217. Người biên soạn: 

215. Người dịch 214. Người hiệu đính: 

250. Địa chỉ nơi xuất bản: ^aNơi xuất bản: H., ^bNhà xuất bản: Hà Nội 

260. Năm xuất bản: 2011 252. Lần xuất bản 275. Số trang: 120 tr 

231. Tên tập: 

310. Số lần phân loại: 

420. Địa chỉ tài liệu: ^aVKHCNGTVT^bKi‟ hiệu kho (số cá biệt): Vv 169 

320. Từ khóa và tóm tắt:  

Từ khóa : Sách ảnh%Võ Nguyên Giáp 

Tóm tắt : Đại tướng Võ Nguyên Giáp tên tuổi ông gắn liền với những trang sử vẻ vang  chống 

ngoại xâm, với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng 

và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tên tuổi ông đã đi vào “Từ điển các danh tướng của mọi thời đại” – một 

vị tướng huyền thoại. Qua từng trận đánh, từng chiến dịch, tài năng của vị tướng trẻ đã được khẳng 

định, Ông biết phát huy truyền thống đánh giặc của cha ông : Lấy yếu chống mạnh, lấy ít địch 

nhiều, lấy trường kỳ đối với tốc chiến, tốc thắng… khẳng định nghệ thuật quân sự Việt Nam. Gần 

một thế kỷ hoạt động cách mạng,ở cương vị nào Đại tướng cũng để lại những dấu ấn  không thể 

nào quên. Trong cuộc sống đời thường, những giây phút suy tư, thư giãn… luôn toát lên nét thanh 

cao mà bình dị của vị tướng được thế giới tôn vinh. Kỷ niệm ngày sinh lần thứ 101 của Đại tướng, 

với tấm lòng kính trọng và biết ơn vô hạn một nhà cách mạng lão thành, thông qua các bức ảnh lần 

đầu công bố của tác giả Trần Tuấn, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, bạn đọc có thể cảm nhận 

các góc nhìn khác về Đại tướng : Nhà chính trị - ngoại giao – văn hóa giáo dục – khoa học kỹ thuật; 

Một con người bình dị trong cuộc sống đời thường. 

330. Người xử lý: Thu Hà – Thu Hòa 104. Người nhập máy: Thu Hà 

 



PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU      SÁCH 
 

111. Mã số tài liệu: 2691 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (Việt): Tiếng Việt Mã nước xuất bản: Việt Nam 

200. Nhan đề: Hà Nội danh thắng và di tích 

220. Nhan đề dịch sang tiếng Việt: 

210. Tác giả cá nhân: Lưu Minh Trị 

216. Tác giả tập thể:  

213. Nguời chủ biên: Lưu Minh Trị 217. Người biên soạn: 

215. Người dịch : 214. Người hiệu đính: 

250. Địa chỉ nơi xuất bản: ^aNơi xuất bản: H., ^bNhà xuất bản: Hà Nội 

260. Năm xuất bản: 2011 252. Lần xuất bản 275. Số trang: 1256 tr 

231. Tên tập: Tập 1 

310. Số lần phân loại: 

420. Địa chỉ tài liệu: ^aVKHCNGTVT^bKi‟ hiệu kho (số cá biệt): Vv 170 

320. Từ khóa và tóm tắt:  

Từ khóa : Di tích lịch sử%Danh lam thắng cảnh 

Tóm tắt : Tập 1 cuốn sách “Hà Nội – Danh thắng và Di tích” chủ yếu phục vụ cho công chúng yêu 

thích do sản văn hóa. Nội dung cuốn sách được kết cấu và sắp xếp như sau:  

+ Phần I : Tổng quan về địa lý, lịch sử và văn hóa Hà Nội : Phần chung này giới thiệu những thông 

tin cơ bản, nhằm giúp cho người yêu thích di sản văn hóa tiếp cận với địa lý, lịch sử và văn hóa của 

vùng đất “rồng cuộn, hổ ngồi”, với Thăng Long ngàn năm văn hiến và anh hùng.. 

+ Phần II: Danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử - văn hóa Hà Nội. Phần này là các danh lam thắng 

cảnh điển hình trên địa bàn Hà Nội : núi, sông, hồ, cầu, vườn quốc gia, công viên, vườn hoa, công 

trình văn hóa có kiến trúc đẹp… Kế đến là các di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu ở khắp các quận, 

huyện, thị xã… trong toàn thành phố Hà Nội, bao gồm : Di tích khảo cổ; Đình, đền, phủ, miếu, 

quán, thành quách, lăng mộ, nhà thờ họ, làng cổ… ở Hà Nội; Di tích cách mạng, kháng chiến ở Hà 

Nội; Bảo tàng trên địa bàn Hà Nội.  

330. Người xử lý: Thu Hà – Thu Hòa 104. Người nhập máy: Thu Hà 

 

 

 



PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU      SÁCH 
 

111. Mã số tài liệu: 2692 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (Việt): Tiếng Việt Mã nước xuất bản: Việt Nam 

200. Nhan đề: Danh nhân Thăng Long – Hà Nội 

220. Nhan đề dịch sang tiếng Việt:  

210. Tác giả cá nhân: Vũ Khiêu%Tạ Ngọc Liễn%Nguyễn Hữu Sơn 

216. Tác giả tập thể:  

213. Nguời chủ biên : Vũ Khiêu 217. Người biên soạn: 

215. Người dịch 214. Người hiệu đính: 

250. Địa chỉ nơi xuất bản: ^aNơi xuất bản: H., ^bNhà xuất bản: Hà Nội 

260. Năm xuất bản: 2010 252. Lần xuất bản 275. Số trang: 1008 tr 

231. Tên tập: 

310. Số lần phân loại: 

420. Địa chỉ tài liệu: ^aVKHCNGTVT^bKý hiệu kho (số cá biệt): Vv 171 

320. Từ khóa và tóm tắt:  

Từ khóa : Danh nhân%Hà Nội 

Tóm tắt : Thăng Long – Hà Nội trong môt nghìn năm qua là nơi hội tụ biết bao nhân tài của đất 

nước trên các lĩnh vực chính trị, quân sự, ngoại giao, văn hóa, giáo dục, khoa học, kỹ thuật. Những 

nhân tài ấy, có người quê Thăng Long – Hà Nội hoặc sinh ra ở Thăng Long – Hà Nội, có người quê 

quán ở các lộ, trấn, tỉnh, thành khác, song họ lại có nhiều gắn bó với Thăng Long – Hà Nội, có 

những công lao đóng góp tích cực, to lớn cho sự nghiệp bảo vệ, xây dựng, phát triển Thăng Long – 

Hà Nội. Tên tuổi và sự nghiệp của những danh nhân này sẽ được lưu truyền mãi cùng lịch sử 

Thăng Long – Hà Nội. Danh nhân Thăng Long – Hà Nội cũng là danh nhân của cả nước. Tiểu sử 

của các vị danh nhân này đã được ghi chép trong sử sách, trong thần tích nơi đền miếu. Tên tuổi và 

sự nghiệp của họ đã trở thành những tấm gương sáng cho hậu thế ngưỡng vọng, noi theo. Quyển 

sách tóm lược này không chỉ giúp nhân dân ta hiểu biết một cách khái quát nhưng có hệ thống về 

lịch sử vẻ vang của dân tộc ta, mà còn nêu cho chúng ta một bài học về việc lấy gương sáng của 

danh nhân thời xưa để giáo dục cho con người hôm nay.  

330. Người xử lý: Thu Hà – Thu Hòa 104. Người nhập máy: Thu Hà 

 

 



PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU      SÁCH 
 

111. Mã số tài liệu: 2693 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (Việt): Tiếng Việt Mã nước xuất bản: Việt Nam 

200. Nhan đề: Tuyển thơ Thăng Long – Hà Nội mười thế kỷ 

220. Nhan đề dịch sang tiếng Việt: 

210. Tác giả cá nhân: Bằng Việt%Nguyễn Huệ Chi%Gia Dũng%... 

216. Tác giả tập thể:  

213. Nguời chủ biên : Bằng Việt%Nguyễn Huệ Chi 217. Người biên soạn: 

215. Người dịch 214. Người hiệu đính: 

250. Địa chỉ nơi xuất bản: ^aNơi xuất bản: H., ^bNhà xuất bản: Hà Nội 

260. Năm xuất bản: 2010 252. Lần xuất bản 275. Số trang: 1212 tr 

231. Tên tập: Tập 2 

310. Số lần phân loại: 

420. Địa chỉ tài liệu: ^aVKHCNGTVT^bKi‟ hiệu kho (số cá biệt): Vv 172 

320. Từ khóa và tóm tắt:  

Từ khóa : Thơ%Hà Nội 

Tóm tắt : Tập 2 cuốn sách “Tuyển thơ Thăng Long – Hà Nội mười thế kỷ” được biên soạn gồm 4 

phần : Phần I từ năm 1930 đến 1945 với một số tác giả thơ như Hồ Chí Minh với bài thơ “Rằm 

tháng giêng”, “Tin thắng trận”, “Đi thuyền trên sông Đáy”,… hay như tác giả Nguyễn Bính với bài 

thơ “Những bóng người trên sân ga”,…tác giả Văn Cao, Huy Cận, Xuân Diệu, Hồ Zdếnh, Tế Hanh, 

Tố Hữu, Yến Lan,… Phần 2 : Từ 1945 đến 1954 với một số nhà thơ như Vũ Cao, Hoàng Cầm với 

bài thơ “Bên kia sông Đuống”, Quang Dũng với bài thơ “Đôi mắt người xưa”, Phạm Hổ, Minh Huệ 

với bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ”,…Phần 3 : Từ 1954 đến 1975 với một số nhà thơ như 

Dương Kỳ Anh với bài thơ “Nhớ mùa thu Hà Nội”, nhà thơ Thúy Bắc, Thu Bồn, Hoàng Nhuận 

Cầm, Lâm Thị Mỹ Dạ, Phạm Tiến Duật, Lưu Quang Vũ,….Phần IV : Từ 1975 đến nay với một số 

nhà thơ như Hoài An, Lương Ngọc An, Bùi Kim Anh, Phi Tuyết Ba, Trương Ngọc Lan, Vi Thùy 

Linh, Đoàn Thị Lam Luyến, Hồng Thanh Quang, Dương Thuấn,…  

330. Người xử lý: Thu Hà – Thu Hòa 104. Người nhập máy: Thu Hà 
 

 

 

 



PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU      SÁCH 
 

111. Mã số tài liệu: 2694 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (Việt): Tiếng Việt Mã nước xuất bản: Việt Nam 

200. Nhan đề: Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Hà Nội 

220. Nhan đề dịch sang tiếng Việt: 

210. Tác giả cá nhân: Nguyễn Đình Lê 

216. Tác giả tập thể:  

213. Nguời chủ biên : Nguyễn Đình Lê 217. Người biên soạn: 

215. Người dịch : 214. Người hiệu đính: 

250. Địa chỉ nơi xuất bản: ^aNơi xuất bản: H., ^bNhà xuất bản: Hà Nội 

260. Năm xuất bản: 2010 252. Lần xuất bản 275. Số trang: 296 tr 

231. Tên tập: 

310. Số lần phân loại: 

420. Địa chỉ tài liệu: ^aVKHCNGTVT^bKi‟ hiệu kho (số cá biệt): Vv 173 

320. Từ khóa và tóm tắt:  

Từ khóa : Cách mạng tháng tám%Hà Nội 

Tóm tắt : Cuộc cách mạng tháng Tám (1945) của nhân dân Việt Nam mở ra khâu đột phá vào 

thành trì của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới thì cách mạng tháng Tám (1945) ở 

Hà Nội có ý nghĩa như màn khai pháo trong chuỗi thắng lợi tiếp theo của nhân dân cả nước trong 

mùa thu lịch sử. Về không gian, các tác giả giới hạn phong trào vận động cách mạng trong khu vực 

hành chính Hà Nội vào năm 1945. Cụ thể gồm 8 tiểu khu nội thành và 9 tổng 36 xã ngoại thành. 

Tuy nhiên, do quan hệ hữu cơ của phong trào cách mạng giữa nhân dân Hà Nội với nhân dân các 

địa phương khác, nên nhiều sự kiện liên quan trong thời đoạn lịch sử này nhưng nằm ngoài phạm vi 

không gian của Hà Nội vẫn được trình bày cụ thể như tỉnh Bắc Ninh, Sơn Tây, Hà Đông (cũ). Nội 

dung cuốn sách gồm 4 chương : Chương I : Khái quát về phong trào cách mạng Hà Nội trước năm 

1939; Chương II : Phong trào đấu tranh cách mạng từ cuối 1939 đến đầu năm 1945; Chương III : 

Từ cao trào kháng Nhật đến tổng khởi nghĩa, xây dựng chính quyền nhân dân (12-3 đến 2-9-1945); 

Chương IV : Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng 

Tám ở Hà Nội. 

330. Người xử lý: Thu Hà – Thu Hòa 104. Người nhập máy: Thu Hà 
 

 



PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU      SÁCH 
 

111. Mã số tài liệu: 2701 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (Việt): Tiếng Việt Mã nước xuất bản: Việt Nam 

200. Nhan đề: Hà Nội danh thắng và di tích 

220. Nhan đề dịch sang tiếng Việt: 

210. Tác giả cá nhân: Lưu Minh Trị 

216. Tác giả tập thể:  

213. Nguời chủ biên : Lưu Minh Trị  217. Người biên soạn: 

215. Người dịch : 214. Người hiệu đính: 

250. Địa chỉ nơi xuất bản: ^aNơi xuất bản: H., ^bNhà xuất bản: Hà Nội 

260. Năm xuất bản: 2011 252. Lần xuất bản 275. Số trang: 1148 tr 

231. Tên tập: Tập 2 

310. Số lần phân loại: 

420. Địa chỉ tài liệu: ^aVKHCNGTVT^bKi‟ hiệu kho (số cá biệt): Vv 181 

320. Từ khóa và tóm tắt:  

Từ khóa : Di tích lịch sử%Danh lam thắng cảnh 

Tóm tắt : Tập 2 cuốn sách “Hà Nội – Danh thắng và Di tích” được biên soạn gồm các danh lam 

thắng cảnh và di tích lịch sử - văn hóa Hà Nội. Phần này là các di tích lịch sử - văn hóa gồm các  

Đình, đền, phủ, miếu, quán, thành quách, lăng mộ, nhà thờ họ, làng cổ… ở Hà Nội; Di tích cách 

mạng, kháng chiến ở Hà Nội; Bảo tàng trên địa bàn Hà Nội. Trong các di tích lịch sử và danh thắng 

này các tác giả đã trình bày một cách cụ thể chi tiết từng đình, đền, miếu,… đồng thời có ảnh để 

minh họa. Cuốn sách còn có phần Phụ lục : Tổng hợp di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn các quận, 

huyện, thị xã của Hà Nội. Cuối cuốn sách còn có các loại tài liệu tham khảo mà các tác giả đã sử 

dụng để phục vụ cho công tác biên soạn cuốn sách này.  

330. Người xử lý: Thu Hà – Thu Hòa 104. Người nhập máy: Thu Hà 
 

 

 

 

 

 

 



PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU      SÁCH 
 

111. Mã số tài liệu: 2702 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (Việt): Tiếng Việt Mã nước xuất bản: Việt Nam 

200. Nhan đề: Tư liệu văn hiến Thăng Long – Hà Nội tuyển tập văn kiện lịch sử 

220. Nhan đề dịch sang tiếng Việt: 

210. Tác giả cá nhân: Nguyễn Quang Ngọc%Vũ Văn Quân%... 

216. Tác giả tập thể:  

213. Nguời chủ biên : Nguyễn Quang Ngọc 217. Người biên soạn: 

215. Người dịch 214. Người hiệu đính: 

250. Địa chỉ nơi xuất bản: ^aNơi xuất bản: H., ^bNhà xuất bản: Hà Nội 

260. Năm xuất bản: 2011 252. Lần xuất bản 275. Số trang: 980 tr 

231. Tên tập: 

310. Số lần phân loại: 

420. Địa chỉ tài liệu: ^aVKHCNGTVT^bKi‟ hiệu kho (số cá biệt): Vv 182 

320. Từ khóa và tóm tắt:  

Từ khóa : Văn kiện%Lịch sử%Hà Nội 

Tóm tắt : Cuốn sách “Tư liệu văn hiến Thăng Long – Hà Nội : Tuyển tập văn kiện lịch sử” ra đời 

với mong muốn tập hợp, tuyển chọn và giới thiệu những văn kiện tiêu biểu, quan trọng nhất, gắn 

liền với quá trình hình thành và phát triển của Thủ đô. Qua những văn kiện được tập hợp trong 

cuốn sách, chúng ta có thể hình dung về những sự kiện, nội dung chính yếu trong tiến trình lịch sử 

Thăng Long – Hà Nội, cũng tức là phần cơ bản của lịch sử dân tộc. Các văn kiện trong tuyển tập, 

được bắt đầu bằng “Chiếu dời đô” được vua Lý Thái Tổ ban bố năm 1010, kết thúc là “Chỉ thị” 

ngày 1 tháng 8 năm 2008 của Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố về việc mở rộng địa giới Hà 

Nội. Nội dung cuốn sách được chia thành 3 phần : Phần thứ nhất : Thăng Long – Hà Nội trong kỷ 

nguyên Đại Việt, gồm 55 văn kiện; Phần thứ hai : Hà Nội thời Pháp thuộc gồm 10 văn kiện; Phần 

thứ ba : Hà Nội từ năm 1945 đến nay gồm 75 văn kiện. Trong tuyển tập này các văn kiện được sắp 

xếp theo tiến trình thời gian, căn cứ vào thời điểm chúng được ban hành. Để tiện cho việc tra cứu, 

các văn kiện sẽ được đánh số thứ tự từ 1 cho đến hết. 

330. Người xử lý: Thu Hà – Thu Hòa 104. Người nhập máy: Thu Hà 

 

 



PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU      SÁCH 
 

111. Mã số tài liệu: 2703 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (Việt): Tiếng Việt Mã nước xuất bản: Việt Nam 

200. Nhan đề: Luật giao thông Đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành 

220. Nhan đề dịch sang tiếng Việt: 

210. Tác giả cá nhân: 

216. Tác giả tập thể: Bộ Giao thông vận tải 

213. Nguời chủ biên 217. Người biên soạn: 

215. Người dịch 214. Người hiệu đính: 

250. Địa chỉ nơi xuất bản: ^aNơi xuất bản: H., ^bNhà xuất bản: Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản: 2009 252. Lần xuất bản 275. Số trang: 620 tr 

231. Tên tập: Tập 1 

310. Số lần phân loại: 

420. Địa chỉ tài liệu: ^aVKHCNGTVT^bKi‟ hiệu kho (số cá biệt): Vv 183  

320. Từ khóa và tóm tắt:  

Từ khóa : Văn bản pháp luật%Đường bộ 

Tóm tắt : Việc Quốc hội thông qua Luật Giao thông Đường bộ năm 2008 có ý nghĩa quan trọng và là 

sự kiện đánh dấu bước phát triển mới của ngành giao thông đường bộ Việt Nam, đặc biệt là hệ thống 

pháp luật về giao thông đường bộ của nước ta trong thời kỳ đổi mới. Các quy định của Luật Giao 

thông đường bộ năm 2008 đã bao quát được các mặt hoạt động giao thông đường bộ, đáp ứng yêu cầu 

phát triển của đất nước và của ngành giao thông vận tải nói chung, ngành giao thông đường bộ nói 

riêng trong giai đoạn hiện nay. Cuốn sách “Luật giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi 

hành” trong đó bao gồm toàn văn Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành đã được ban hành đã được ban hành năm 2009 nhằm giúp cán bộ, công chức, người lao động 

trong ngành giao thông vận tải tìm hiểu về Luật Giao thông đường bộ qua đó nâng cao hiệu quả quản 

lý nhà nước và triển khai đồng bộ Luật Giao thông đường bộ trong phạm vi cả nước. 

330. Người xử lý: Thu Hà – Thu Hòa 104. Người nhập máy: Thu Hà 

 

 

 

 



PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

 

111. Mã số tài liệu : 2675     113.Dạng tài liệu :sách        120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO):Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (Việt):Tiếng Việt              246.Mã nước xuất bản (Việt):V.Nam 

200.Nhan đề:Tư liệu văn hiến Thăng Long-Hà Nội thư mục tư liệu trước 1945 

220.Nhan đề dịch sang tiếng Việt: 

 210.Tác giả cá nhân: Vũ Văn Quân 

216.Tác giả tập thể: 

213.Người chủ biên: Vũ Văn Quân   217.Người biên soạn: 

215.Người dịch:     214.Người hiệu đính: 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản:H.,  ^bNhà xuất bản:Hà nội 

260.Năm xuất bản:2010 252.Lần xuất bản: 278.Số trang: 1050 tr 

231.Tên tập: Tập 1 

310.Chỉ số phân loại: 

420. Địa chỉ tài liệu^aVKHCNGTVT^b Kí hiệu kho (số cá biệt): Vv154 

320.Từ khoá hoặc tóm tắt: 

Tóm tắt:Đại Việt hàng nghìn năm Thăng Long-Hà Nội là nơi “ lắng hồn núi sông ngàn năm “, 

nơi hội tụ và kết tinh nhứng giá trị tinh hoa văn hóa dân tộc. Trải thời gian và những thăng trần 

lịch sử, nhiều di sản văn hóa vật thể bị tàn phá, bị mai một khiến ta không khỏi ngậm ngùi về sự 

vắng bóng hay nghèo nàn vủa những thành quách rêu phong., và cũng không khỏi tiếc nuối 

trước vẻ bề thế nguy nga của điện đài nay chỉ còn lại là những phế tích trong lòng đất. Nhưng bù 

lại Thăng Long-Hà Nội vẫn hiện hữu những giá trị tinh thần…đó là nguồn tư liệu chữ viết vô 

cùng phong phú về Thăng Long-Hà Nội, để từ đó hiểu sâu sắc hơn về Thăng Long-Hà Nội. 

Bộ Thư mục này giới thiệu các nguồn tư liệu văn hiến Thăng Long-Hà Nội, chủ yếu được viết 

bằng chữ Hán Nôm, mootj phần bằng chữ Quốc ngữ , hình thành hầu hết trước Cách mạng tháng 

Tám. Các nguùon tư liệu này phần lớn hiện đang được lưu trữ Tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, 

Viện Thôn tin Khoa học xã hội, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I và các cơ quan lưu trữ khác. 

Thư mục này gồm 5 phần: Phần thứ nhất –Tư liệu văn khắc, phần tứ 2: Tư liệu thần tích thần 

sắc, phần thứ 3: Tư liệu hương ước, phần thứ 4: Tư liệu địa bạ, phần thứ 5: Tư liệu khác  

  

330.Người xử lý: Bùi Thu Hòa – Phan Thu Hà  Người nhập máy: Bùi Thu Hòa  

 

 

 

 

 

 

 

 



PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

 

111. Mã số tài liệu : 2676  113. Dạng tài liệu :Sách 120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO):Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (Việt):Tiếng Việt 246.Mã nước xuất bản (Việt):Việt Nam 

200.Nhan đề: Tư liệu văn hiến Thăng Long-Hà Nội thư mục tư liệu trước 1945 

220.Nhan đề dịch sang tiếng Việt: 

 210.Tác giả cá nhân:Vũ Văn Quân 

216.Tác giả tập thể: 

213.Người chủ biên: Vũ Văn Quân    217.Người biên soạn: 

215.Người dịch:     214.Người hiệu đính: 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản:H.,  ^bNhà xuất bản:Hà Nội 

260.Năm xuất bản:2010  252.Lần xuất bản:   278.Số trang:1444tr. 

231.Tên tập: tập 2 

310.Chỉ số phân loại: 

420. Địa chỉ tài liệu^aVKHCNGTVT^b Kí hiệu kho (số cá biệt) Vv155 

320.Từ khoá hoặc tóm tắt: 

Tóm tắt:Đại Việt hàng nghìn năm Thăng Long-Hà Nội là nơi “ lắng hồn núi sông ngàn năm “, 

nơi hội tụ và kết tinh nhứng giá trị tinh hoa văn hóa dân tộc. Trải thời gian và những thăng trần 

lịch sử, nhiều di sản văn hóa vật thể bị tàn phá, bị mai một khiến ta không khỏi ngậm ngùi về sự 

vắng bóng hay nghèo nàn vủa những thành quách rêu phong., và cũng không khỏi tiếc nuối 

trước vẻ bề thế nguy nga của điện đài nay chỉ còn lại là những phế tích trong lòng đất. Nhưng bù 

lại Thăng Long-Hà Nội vẫn hiện hữu những giá trị tinh thần…đó là nguồn tư liệu chữ viết vô 

cùng phong phú về Thăng Long-Hà Nội, để từ đó hiểu sâu sắc hơn về Thăng Long-Hà Nội. 

Bộ Thư mục này giới thiệu các nguồn tư liệu văn hiến Thăng Long-Hà Nội, chủ yếu được viết 

bằng chữ Hán Nôm, mootj phần bằng chữ Quốc ngữ , hình thành hầu hết trước Cách mạng tháng 

Tám. Các nguùon tư liệu này phần lớn hiện đang được lưu trữ Tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, 

Viện Thôn tin Khoa học xã hội, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I và các cơ quan lưu trữ khác. 

Thư mục tập 2 này gồm tiếp Phần thứ nhất –Tư liệu văn khắc, phần tứ 2: Tư liệu thần tích thần 

sắc 

  

330.Người xử lý: Bùi Thu Hòa – Phan Thu Hà  Người nhập máy: Bùi Thu Hòa-Phan thu Hà

  

 

 

 

 

 

 

 



PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

 

111. Mã số tài liệu : 2677  113. Dạng tài liệu :Sách 120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO):Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (Việt):Tiếng Việt 246.Mã nước xuất bản (Việt):Việt Nam 

200.Nhan đề: Tư liệu văn hiến Thăng Long-Hà Nội thư mục tư liệu trước 1945 

220.Nhan đề dịch sang tiếng Việt: 

 210.Tác giả cá nhân:Vũ Văn Quân 

216.Tác giả tập thể: 

213.Người chủ biên: Vũ Văn Quân    217.Người biên soạn: 

215.Người dịch:     214.Người hiệu đính: 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản:H.,  ^bNhà xuất bản:Hà Nội 

260.Năm xuất bản:2010  252.Lần xuất bản:   278.Số trang:1324tr. 

231.Tên tập: tập 3 

310.Chỉ số phân loại: 

420. Địa chỉ tài liệu^aVKHCNGTVT^b Kí hiệu kho (số cá biệt) Vv156 

320.Từ khoá hoặc tóm tắt: 

Tóm tắt:Đại Việt hàng nghìn năm Thăng Long-Hà Nội là nơi “ lắng hồn núi sông ngàn năm “, 

nơi hội tụ và kết tinh nhứng giá trị tinh hoa văn hóa dân tộc. Trải thời gian và những thăng trần 

lịch sử, nhiều di sản văn hóa vật thể bị tàn phá, bị mai một khiến ta không khỏi ngậm ngùi về sự 

vắng bóng hay nghèo nàn vủa những thành quách rêu phong., và cũng không khỏi tiếc nuối 

trước vẻ bề thế nguy nga của điện đài nay chỉ còn lại là những phế tích trong lòng đất. Nhưng bù 

lại Thăng Long-Hà Nội vẫn hiện hữu những giá trị tinh thần…đó là nguồn tư liệu chữ viết vô 

cùng phong phú về Thăng Long-Hà Nội, để từ đó hiểu sâu sắc hơn về Thăng Long-Hà Nội. 

Bộ Thư mục này giới thiệu các nguồn tư liệu văn hiến Thăng Long-Hà Nội, chủ yếu được viết 

bằng chữ Hán Nôm, mootj phần bằng chữ Quốc ngữ , hình thành hầu hết trước Cách mạng tháng 

Tám. Các nguùon tư liệu này phần lớn hiện đang được lưu trữ Tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, 

Viện Thông tin Khoa học xã hội, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I và các cơ quan lưu trữ khác. 

Thư mục tập 3 này gồm: tiếp Phần thứ ba –Tư liệu hương ước, phần thứ tư:- Tư liệu Địa bạ, 

phần thứ năm – Tư liệu khác 

  

330.Người xử lý: Bùi Thu Hòa – Phan Thu Hà  Người nhập máy: Bùi Thu Hòa- thu Hà 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

 

111. Mã số tài liệu : 2678  113. Dạng tài liệu :Sách 120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO):Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (Việt):Tiếng Việt 246.Mã nước xuất bản (Việt):Việt Nam 

200.Nhan đề: Tuyển tập văn thơ Phương Đình Nguyễn Văn Siêu 

220.Nhan đề dịch sang tiếng Việt: 

 210.Tác giả cá nhân: 

216.Tác giả tập thể: 

213.Người chủ biên: Trần Lê Sáng    217.Người biên soạn: 

215.Người dịch:Trần Văn Sáng% ...             214.Người hiệu đính: 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản:H.,              ^bNhà xuất bản:Hà Nội 

260.Năm xuất bản:2010  252.Lần xuất bản:   278.Số trang:900tr. 

231.Tên tập: tập 1 

310.Chỉ số phân loại: 

420. Địa chỉ tài liệu^aVKHCNGTVT^b Kí hiệu kho (số cá biệt) Vv157 

320.Từ khoá hoặc tóm tắt: 

Tóm tắt:Nguyễn Văn Siêu (1799-1872) quê ở làng Kim Lũ (tục gọi là làng Lủ) huyện Thanh Trì 

hà Nội, tên tự là Tốn Ban, Hiệu Phương Đình và Thọ Xương cư sĩ. Ông là nhà văn, nhà thơ, nhà 

khảo cứu nổi tiếng thế kỷ 19 được người đời xương tụng là :Thần Siêu” bên cạnh “Thánh Quát” 

(Cao Bá Quát-bạn ông). Trải qua nhiều chức vụ trong tiều ngoài tỉnh, đã từng làm Phó sứ sang 

Trung Quốc, cuối cùng Nguyênc Văn Siêu lại gắn bó với nghề dạy học và trở thành một nhà 

giáo có uy tina, có đông đảo học trò theo học. Sinh thời ông đi nhiều nơi, viết nhiều, có đến vài 

ngàn trang sách đều bằng chữ Hán, bao gồm nhiều loại nghiên cứu về văn, sử, địa lý, triết học và 

sáng tác thơ ca…các tác phẩm của ông sau này được học trò sưu tầm, tập hợp , khắc in bao gồm: 

Phương Đình Văn tập, Phương Đình Tùy bút lục, Phương Đình Địa dư chí, Phương Đình Thi 

tập( Anh ngôn tập….), Chư sử khảo thích, Tứ thư bị giảng. Ngoài việc là một học giả uyên bác, 

Nguyễn Siêu còn đóng góp công sức lớn xây dựng và tôn tạo các danh lam thắng cảnh Hà Nội 

vào đầu thế kỷ X!X như sửa sanh ngôi đền Ngọc, bắc lại cầu Thê Húc, đắp thêm cho núi Độc 

Tôn, xây thêm ngọn Tháp bút với ý tứ sâu sắc Tả thanh thiên (viết lên trời xanh)…Với những 

đóng góp đó ông xứn đáng là một nhà văn hóa, một nghệ sĩ danh tiếng của Thang Long  

Nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thang Long-Hà Nội. Nhà xuất bản Hà Nội trân trọng giới thiệu 

cuốn sách “Tuyển tập văn thơ Phương Đình-Nguyễn Văn Siêu” với bạn đọc như một món quà.  

 

330.Người xử lý: Bùi Thu Hòa -Phan Thu Hà  Người nhập máy: Bùi Thu Hòa-Phan thu Hà 

 

 

 

 

 



PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

 

111. Mã số tài liệu : 2679  113. Dạng tài liệu :Sách 120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO):Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (Việt):Tiếng Việt 246.Mã nước xuất bản (Việt):Việt Nam 

200.Nhan đề: Tuyển tập văn thơ Phương Đình Nguyễn Văn Siêu 

220.Nhan đề dịch sang tiếng Việt: 

 210.Tác giả cá nhân: 

216.Tác giả tập thể: 

213.Người chủ biên: Trần Lê Sáng    217.Người biên soạn: 

215.Người dịch:Trần Văn Sáng% ...                  214.Người hiệu đính: 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản:H.,  ^bNhà xuất bản:Hà Nội 

260.Năm xuất bản:2010  252.Lần xuất bản:   278.Số trang:856tr. 

231.Tên tập: tập 2 

310.Chỉ số phân loại: 

420. Địa chỉ tài liệu^aVKHCNGTVT^b Kí hiệu kho (số cá biệt) Vv158 

320.Từ khoá hoặc tóm tắt: 

Tóm tắt:Nguyễn Văn Siêu (1799-1872) quê ở làng Kim Lũ (tục gọi là làng Lủ) huyện Thanh Trì 

hà Nội, tên tự là Tốn Ban, Hiệu Phương Đình và Thọ Xương cư sĩ. Ông là nhà văn, nhà thơ, nhà 

khảo cứu nổi tiếng thế kỷ 19 được người đời xương tụng là :Thần Siêu” bên cạnh “Thánh Quát” 

(Cao Bá Quát-bạn ông). Trải qua nhiều chức vụ trong tiều ngoài tỉnh, đã từng làm Phó sứ sang 

Trung Quốc, cuối cùng Nguyênc Văn Siêu lại gắn bó với nghề dạy học và trở thành một nhà 

giáo có uy tina, có đông đảo học trò theo học. Sinh thời ông đi nhiều nơi, viết nhiều, có đến vài 

ngàn trang sách đều bằng chữ Hán, bao gồm nhiều loại nghiên cứu về văn, sử, địa lý, triết học và 

sáng tác thơ ca…các tác phẩm của ông sau này được học trò sưu tầm, tập hợp , khắc in bao gồm: 

Phương Đình Văn tập, Phương Đình Tùy bút lục, Phương Đình Địa dư chí, Phương Đình Thi 

tập( Anh ngôn tập….), Chư sử khảo thích, Tứ thư bị giảng. Ngoài việc là một học giả uyên bác, 

Nguyễn Siêu còn đóng góp công sức lớn xây dựng và tôn tạo các danh lam thắng cảnh Hà Nội 

vào đầu thế kỷ X!X như sửa sanh ngôi đền Ngọc, bắc lại cầu Thê Húc, đắp thêm cho núi Độc 

Tôn, xây thêm ngọn Tháp bút với ý tứ sâu sắc Tả thanh thiên (viết lên trời xanh)…Với những 

đóng góp đó ông xứn đáng là một nhà văn hóa, một nghệ sĩ danh tiếng của Thang Long  

Nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thang Long-Hà Nội. Nhà xuất bản Hà Nội trân trọng giới thiệu 

cuốn sách “Tuyển tập văn thơ Phương Đình-Nguyễn Văn Siêu” với bạn đọc như một món quà.  

 

330.Người xử lý: Bùi Thu Hòa -Phan Thu Hà  Người nhập máy: Bùi Thu Hòa-Phan thu Hà 

 

 

 

 

 



PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2680  113. Dạng tài liệu :Sách 120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO):Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (Việt):Tiếng Việt 246.Mã nước xuất bản (Việt):Việt Nam 

200.Nhan đề: Tuyển tập văn thơ Phương Đình Nguyễn Văn Siêu 

220.Nhan đề dịch sang tiếng Việt: 

 210.Tác giả cá nhân: 

216.Tác giả tập thể: 

213.Người chủ biên: Trần Lê Sáng    217.Người biên soạn: 

215.Người dịch:Trần Văn Sáng% ...  214.Người hiệu đính: 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản:H.,  ^bNhà xuất bản:Hà Nội 

260.Năm xuất bản:2010  252.Lần xuất bản:   278.Số trang:796tr. 

231.Tên tập: tập 3 

310.Chỉ số phân loại: 

420. Địa chỉ tài liệu^aVKHCNGTVT^b Kí hiệu kho (số cá biệt) Vv159 

320.Từ khoá hoặc tóm tắt: 

Tóm tắt:Nguyễn Văn Siêu (1799-1872) quê ở làng Kim Lũ (tục gọi là làng Lủ) huyện Thanh Trì 

hà Nội, tên tự là Tốn Ban, Hiệu Phương Đình và Thọ Xương cư sĩ. Ông là nhà văn, nhà thơ, nhà 

khảo cứu nổi tiếng thế kỷ 19 được người đời xương tụng là :Thần Siêu” bên cạnh “Thánh Quát” 

(Cao Bá Quát-bạn ông). Trải qua nhiều chức vụ trong tiều ngoài tỉnh, đã từng làm Phó sứ sang 

Trung Quốc, cuối cùng Nguyênc Văn Siêu lại gắn bó với nghề dạy học và trở thành một nhà 

giáo có uy tina, có đông đảo học trò theo học. Sinh thời ông đi nhiều nơi, viết nhiều, có đến vài 

ngàn trang sách đều bằng chữ Hán, bao gồm nhiều loại nghiên cứu về văn, sử, địa lý, triết học và 

sáng tác thơ ca…các tác phẩm của ông sau này được học trò sưu tầm, tập hợp , khắc in bao gồm: 

Phương Đình Văn tập, Phương Đình Tùy bút lục, Phương Đình Địa dư chí, Phương Đình Thi 

tập( Anh ngôn tập….), Chư sử khảo thích, Tứ thư bị giảng. Ngoài việc là một học giả uyên bác, 

Nguyễn Siêu còn đóng góp công sức lớn xây dựng và tôn tạo các danh lam thắng cảnh Hà Nội 

vào đầu thế kỷ X!X như sửa sanh ngôi đền Ngọc, bắc lại cầu Thê Húc, đắp thêm cho núi Độc 

Tôn, xây thêm ngọn Tháp bút với ý tứ sâu sắc Tả thanh thiên (viết lên trời xanh)…Với những 

đóng góp đó ông xứn đáng là một nhà văn hóa, một nghệ sĩ danh tiếng của Thang Long  

Nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thang Long-Hà Nội. Nhà xuất bản Hà Nội trân trọng giới thiệu 

cuốn sách “Tuyển tập văn thơ Phương Đình-Nguyễn Văn Siêu” với bạn đọc như một món quà 

- Phần thơ : Phương Đình thi loại.  

330.Người xử lý: Bùi Thu Hòa -Phan Thu Hà  Người nhập máy: Bùi Thu Hòa-Phan thu Hà 

 

 

 

 

 

 



PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2681  113. Dạng tài liệu :Sách 120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO):Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (Việt):Tiếng Việt 246.Mã nước xuất bản (Việt):Việt Nam 

200.Nhan đề: Tuyển tập văn thơ Phương Đình Nguyễn Văn Siêu 

220.Nhan đề dịch sang tiếng Việt: 

 210.Tác giả cá nhân: 

216.Tác giả tập thể: 

213.Người chủ biên: Trần Lê Sáng    217.Người biên soạn: 

215.Người dịch:Phạm Vân Dung% ...            214.Người hiệu đính: 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản:H.,            ^bNhà xuất bản:Hà Nội 

260.Năm xuất bản:2010 252.Lần xuất bản:  278.Số trang: 824tr. 

231.Tên tập: tập 4 

310.Chỉ số phân loại: 

420. Địa chỉ tài liệu^aVKHCNGTVT^b Kí hiệu kho (số cá biệt) Vv160 

320.Từ khoá hoặc tóm tắt: 

Tóm tắt:Nguyễn Văn Siêu (1799-1872) quê ở làng Kim Lũ (tục gọi là làng Lủ) huyện Thanh Trì 

hà Nội, tên tự là Tốn Ban, Hiệu Phương Đình và Thọ Xương cư sĩ. Ông là nhà văn, nhà thơ, nhà 

khảo cứu nổi tiếng thế kỷ 19 được người đời xương tụng là :Thần Siêu” bên cạnh “Thánh Quát” 

(Cao Bá Quát-bạn ông). Trải qua nhiều chức vụ trong tiều ngoài tỉnh, đã từng làm Phó sứ sang 

Trung Quốc, cuối cùng Nguyênc Văn Siêu lại gắn bó với nghề dạy học và trở thành một nhà 

giáo có uy tina, có đông đảo học trò theo học. Sinh thời ông đi nhiều nơi, viết nhiều, có đến vài 

ngàn trang sách đều bằng chữ Hán, bao gồm nhiều loại nghiên cứu về văn, sử, địa lý, triết học và 

sáng tác thơ ca…các tác phẩm của ông sau này được học trò sưu tầm, tập hợp , khắc in bao gồm: 

Phương Đình Văn tập, Phương Đình Tùy bút lục, Phương Đình Địa dư chí, Phương Đình Thi 

tập( Anh ngôn tập….), Chư sử khảo thích, Tứ thư bị giảng. Ngoài việc là một học giả uyên bác, 

Nguyễn Siêu còn đóng góp công sức lớn xây dựng và tôn tạo các danh lam thắng cảnh Hà Nội 

vào đầu thế kỷ X!X như sửa sanh ngôi đền Ngọc, bắc lại cầu Thê Húc, đắp thêm cho núi Độc 

Tôn, xây thêm ngọn Tháp bút với ý tứ sâu sắc Tả thanh thiên (viết lên trời xanh)…Với những 

đóng góp đó ông xứn đáng là một nhà văn hóa, một nghệ sĩ danh tiếng của Thang Long  

Nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thang Long-Hà Nội. Nhà xuất bản Hà Nội trân trọng giới thiệu 

cuốn sách “Tuyển tập văn thơ Phương Đình-Nguyễn Văn Siêu” với bạn đọc như một món quà 

- Phần : Phương Đình anh ngôn thi tập.  

330.Người xử lý: Bùi Thu Hòa -Phan Thu Hà  Người nhập máy: Bùi Thu Hòa 

 

 

 

 

 

 



PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2682  113. Dạng tài liệu :Sách 120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO):Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (Việt):Tiếng Việt 246.Mã nước xuất bản (Việt):Việt Nam 

200.Nhan đề: Hoạt động đối ngoại trên đất Thăng Long-Hà Nội  

220.Nhan đề dịch sang tiếng Việt: 

 210.Tác giả cá nhân: Phạm Xuân Hằng 

216.Tác giả tập thể: 

213.Người chủ biên: Phạm Xuân Hằng          217.Người biên soạn: Vũ Quang Hiến%... 

215.Người dịch:                                 214.Người hiệu đính: 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản:H.,            ^bNhà xuất bản:Hà Nội 

260.Năm xuất bản:2010 252.Lần xuất bản:  278.Số trang: 524tr. 

231.Tên tập:  

310.Chỉ số phân loại: 

420. Địa chỉ tài liệu^aVKHCNGTVT^b Kí hiệu kho (số cá biệt) Vv161 

320.Từ khoá hoặc tóm tắt: 

Tóm tắt:Trong thời kỳ lịch sử, Thăng Long- Hà Nội luôn giữ vị thế cực kỳ quan trọng troạt động 

ngoại giao của Việt Nam. Dưới các triều đại phong kiến, tuy không có vai trò của một chủ thể 

hoạt động đối ngoại độc lập, văn hóa và con người Thăng Long-Hà Nội đã góp phần không nhỏ 

vào việc thực hiện các mục tiêu đối ngoại của quốc gia, dân tộc. Bên cạnh việc thực hiệncác 

nhiệm vụ đối ngoại chung của đất nước, thủ đô Hà Nội còn tích cực chủ động tiến hành các hoạt 

động đối ngoại vì mục tiêu xây dựng, phát triển Thủ đô và quảng bá hình ảnh con người và văn 

hóa Hà Nội đến nhân dân các nước trên thế giới. Trong hoạt động đối ngoại , Thăng long –Hà 

Nội đã hội tụ đ][cj một đội ngũ đông đảo các nhà ngoại giao ưu tú của cả nước. 

Nghiên cứu, tổng kết, đúc rút các bài học kinh nghiệm từ hoạt động đối ngoại suốt một ngàn 

năm Thang Long-hà Nội là một nhiệm vụ có ý nghĩa cấp bách, trước hết là để tiếp tục phát huy 

giá trị ngàn năm văn hiến trong thời kỳ hội nhập sâu rộng hôm nay. Đồng thời làm sáng cái tài, 

đức, trí, tâm của cha ông trong ngàn năm giữ nước, dựng nước là một trọng trách và vinh dự. 

Hướng tới 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.   

330.Người xử lý: Bùi Thu Hòa -Phan Thu Hà  Người nhập máy: Bùi Thu Hòa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2683  113. Dạng tài liệu :Sách 120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO):Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (Việt):Tiếng Việt 246.Mã nước xuất bản (Việt):Việt Nam 

200.Nhan đề: Biên niên lịch sử Thăng Long-Hà Nội  

220.Nhan đề dịch sang tiếng Việt: 

 210.Tác giả cá nhân: Phạm Xuân Hằng%Phan Phương Thảo 

216.Tác giả tập thể: 

213.Người chủ biên: Phạm Xuân Hằng% Phan Phương Thảo 217.Người biên soạn:  

215.Người dịch:                                                           214.Người hiệu đính: 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản:H.,            ^bNhà xuất bản:Hà Nội 

260.Năm xuất bản:2010 252.Lần xuất bản:  278.Số trang: 1256tr. 

231.Tên tập:  

310.Chỉ số phân loại: 

420. Địa chỉ tài liệu^aVKHCNGTVT^b Kí hiệu kho (số cá biệt) Vv162 

320.Từ khoá hoặc tóm tắt: 

Tóm tắt:Cuốn biên niên này được xây dựng trên cơ sở nhận thức cả các nhà sử học hiện đại, tức 

là không chỉ đơn thuần ghi chép lại các sự kiện như các nguồn thư tịch cổ, các tài liệu lưu 

trữ…mà có sự cập nhật, bổ sung thông tin, trên cơ sở kết quả nghiên cứu của giới khoa học 

đương đại. Các sự kiện được xây dựng dựa trên nguồn tài liệu rất phong phú, đa dạng. Trước hết 

là các nguồn sử liệu gốc bao gồm các bộ sử chính thống của nhà nước, các tài liệu lưu trữ, các 

văn kiện nghị quyết của Trung ương và Hà Nội. Bên cạnh đó còn được sử dụng những ghi chép 

của các tác giả nước ngoài về Thăng Long-Hà Nội cùng những công trinnhf nghiên cứu khoa 

học, các thông tin báo chí, đồng thời kế thừa một số tác giả đi trước, nhất là các cuốn biên niên 

sự kiên lịch sử Việt Nam, Biên niên lịch sử của Đảng bộ Hà Nội, 1000 sự kiện lịch sử Thăng 

Long Hà Nội. Đã được cập nhật , nhân định đánh giá, đối chiếu, so sánh, chắt lọc và bổ sung 

thông tin từ nhiều nguồn tư liệu. 

Nội dung cuốn sách gồm 4 phần theo các thời kỳ lịch sử: phần 1-Hà nội trước định đô; Phần 2-

Hà Nội trong kỷ ngguyên độc lập; Phần 3- Hà Nội thời Pháp thuộc (1873-1945); Phần 4-Hà Nội 

từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến trước tháng 8-2008    

330.Người xử lý: Bùi Thu Hòa -Phan Thu Hà  Người nhập máy: Bùi Thu Hòa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2684  113. Dạng tài liệu :Sách 120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO):Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (Việt):Tiếng Việt 246.Mã nước xuất bản (Việt):Việt Nam 

200.Nhan đề: Lịch sử Thăng Long-Hà Nội 

220.Nhan đề dịch sang tiếng Việt: 

 210.Tác giả cá nhân: Phạn Huy Lê 

216.Tác giả tập thể: 

213.Người chủ biên:                                             217.Người biên soạn:  

215.Người dịch:.                                             214.Người hiệu đính: 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản:H.,            ^bNhà xuất bản:Hà Nội 

260.Năm xuất bản:2010 252.Lần xuất bản:  278.Số trang: 1024tr. 

231.Tên tập:tập 1  

310.Chỉ số phân loại: 

420. Địa chỉ tài liệu^aVKHCNGTVT^b Kí hiệu kho (số cá biệt) Vv163 

320.Từ khoá hoặc tóm tắt: 

Tóm tắt:Lịch sử Thăng Long-Hà Nội bao gồm toàn bộ thời Tiền Thăng Longtừ những dấu tích 

khai phá đầu tiên của con người đến những trang sử dựng nước Văn Lang, Âu Lạc, rồi hơn 

nghìn năm kiên cường chống Bắc thuộc tiến tới giành độc lập, chủ quyền quốc gia, mở ra thời 

đại độc lập lâu dài của dân tộc mà giai đoạn Ngô-Đình-Tiền Lê là bước chuẩn bị cho việc định 

đô Thăng. Trước nghìn năm Thăng Long-Hà Nội, có khoảng vài ba vạn năm Tiền Thăng Long. 

Bề dày lịch sử văn hóa của Thăng Long-Hà Nội bao gồm thời Thăng Long-Hà Nội và cả thời 

tiền Thăng Long trước đó. 

   Không gian địa lý của Thăng Long-Hà Nội cũng trải qua nhiều chuyển biến, đổi thay…Kinh 

thành Thăng Long thời Lý được xác định trong ba vòng thành mà ranh giới ngoài cùng là thành 

Đại La hay La Thành. Tòa thành vòng ngoài này gần như nằm gọn trong bốn dòng sông mà có 

người gọi là “tứ giác sông”, phía đông là sông Nhị (sông Hồng), phía bắc và tây là sông Tô Lịch 

và phía nam là sông Kim Ngưu. Đó là vùng sông nước giữa địa bàn thượng châu thổ sông Hồng, 

có cảnh quan sông- hồ với diện tích mặt nước chiếm đến khoảng 2/3, “Ở giữa khu vực trời đất, 

có thế rồng cuộn hổ ngồi”, “chính vị Nam, Bắc, Đông, Tây, tiện hình thế nhìn sông tựa núi”,”là 

chốn tụ hổi trọng yếu của bốn phương” (Chiếu dời đô)    .  

330.Người xử lý: Bùi Thu Hòa -Phan Thu Hà  Người nhập máy: Bùi Thu Hòa 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2685  113. Dạng tài liệu :Sách 120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO):Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (Việt):Tiếng Việt 246.Mã nước xuất bản (Việt):Việt Nam 

200.Nhan đề: Hà Nội địa chất, địa mạo và tài nguyên liên quan 

220.Nhan đề dịch sang tiếng Việt: 

 210.Tác giả cá nhân: Vũ Văn Phái 

216.Tác giả tập thể: 

213.Người chủ biên:Vũ Văn Phái 217.Người biên soạn: Đào Đình Bắc %Ngô Quang Toàn 

215.Người dịch:...                                              214.Người hiệu đính: 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản:H.,            ^bNhà xuất bản:Hà Nội 

260.Năm xuất bản:2011 252.Lần xuất bản:  278.Số trang: 280tr. 

231.Tên tập:  

310.Chỉ số phân loại: 

420. Địa chỉ tài liệu^aVKHCNGTVT^b Kí hiệu kho (số cá biệt) Vv164 

320.Từ khoá hoặc tóm tắt: 

Tóm tắt:Nhân kỷ niệm Đại lễ 1000 năm và đóng góp vào  “tủ sách Thăng Long ngàn năm văn 

hiến”, cuốn sách “Hà Nội-Địa chất, địa mạo và tài nguyên liên quan” nhằm góp phần làm rõ về 

các nguồn lực tự nhiên, phục vụ cho đông dảo bạn đọc muốn tìm hiểu về mảnh đất mà mình 

được sinh ra và lớn lên, đồng thời góp phần cung cấp tài liệu để các nhà quy hoạch, kế hoạch, 

các nhà quản lý tham khảo cho việc định hướng quy hoạch phát triển Hà Nội trong những năm 

đầu thế kỷ XXI. Nội dung cuốn sách gồm có 5 chương. 

  CHương 1: Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội Hà Nội; Chương 2: Dịa chất Hà 

Nội; Chương 3: Đặc điểm địa mạo và khái quát  về cảnh quan hình thái Hà Nội; Chương 4: Tài 

nguyên thiên nhiên liên quan với địa chất và địa mạo; Chương 5: Một số gợi ý về sử dụng hợp lý 

tài nguyên và giảm nhẹ thiẹt hại do tai biến thiên nhiên .   

330.Người xử lý: Bùi Thu Hòa -Phan Thu Hà  Người nhập máy: Bùi Thu Hòa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2686  113. Dạng tài liệu :Sách 120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO):Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (Việt):Tiếng Việt 246.Mã nước xuất bản (Việt):Việt Nam 

200.Nhan đề: Nghệ thuật múa Hà Nội truyền thống và hiện đại 

220.Nhan đề dịch sang tiếng Việt: 

 210.Tác giả cá nhân: Lê Ngọc Canh 

216.Tác giả tập thể: 

213.Người chủ biên: Lê Ngọc Canh                      217.Người biên soạn: 

 215.Người dịch:                                              214.Người hiệu đính: 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản:H.,            ^bNhà xuất bản:Hà Nội 

260.Năm xuất bản:2011 252.Lần xuất bản:  278.Số trang: 372tr. 

231.Tên tập:  

310.Chỉ số phân loại: 

420. Địa chỉ tài liệu^aVKHCNGTVT^b Kí hiệu kho (số cá biệt) Vv165 

320.Từ khoá hoặc tóm tắt: 

Tóm tắt:Hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, các nghệ sĩ múa Hà nội với 

tâm huyết, trí tuệ. Và tình yêu tha thiết với Thăng Long-hà Nội đã dồn tâm lực lực để hoàn thành 

công trình. Công trình Nghệ thuật múa Hà nội- truyền thống và hiện đại nhằm mục đích chủ yếu 

là tìm về nguồn gốc, môi trường nảy sinh, đặc trưng, bản chất tinh hoa và những giá trị sáng tạo 

văn hóa múa của người Hà Nội. Những giá trị văn hóa múa tồn tại, phát triển trong sinh hoạt văn 

hóa cộng đồng, trong lễ hội, tín ngưỡng, tôn giáo hợp thành múa truyền thống của người Hà Nội. 

Từ đó, nghiên cứu hệ thống, quy nạp những đặc trưng, những giá trị, bản sắc văn hóa ứng dụng, 

phát triển trong đời sống văn hóa, nghệ thuật múa của người Hà Nội trong thời đại mới. Cuốn 

sách được kết cấu thành 2 phần 8 chương 

  Phần1- Nghệ thuật múa truyền thống Hà Nội; Chương 1: Múa trong lễ hội cổ truyền; Chương 

2: Múa tín ngưỡng và tôn giáo; Chương 3: Múa trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng; Chương 4: 

Múa trong sinh hoạt văn hóa cung đình. Phần 2: Nghệ thuật múa Hà Nội thời hiện đại; Chương 

5: Múa trong lễ hội hiện đại; Chương 6: Múa trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng thời hiện đại; 

Chương 7: Múa chuyên nghiệp thời hiện đại; Chương 8: Nhưỡng công trình nghiên cứu về nghệ 

thuật múa Hà Nội.      

330.Người xử lý: Bùi Thu Hòa -Phan Thu Hà  Người nhập máy: Bùi Thu Hòa 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

 

111. Mã số tài liệu : 2687  113. Dạng tài liệu :Sách 120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO):Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (Việt):Tiếng Việt 246.Mã nước xuất bản (Việt):Việt Nam 

200.Nhan đề: Bài học kinh nghiệm trong sự nghiệp bảo vệ, giải phóng Thăng Long-Hà Nội 

220.Nhan đề dịch sang tiếng Việt: 

 210.Tác giả cá nhân: Nguyễn Văn Tài 

216.Tác giả tập thể:  

213.Người chủ biên: Nguyễn Văn Tài                      217.Người biên soạn: 

 215.Người dịch:                                              214.Người hiệu đính: 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản:H.,            ^bNhà xuất bản:Hà Nội 

260.Năm xuất bản:2010 252.Lần xuất bản:  278.Số trang: 400tr. 

231.Tên tập:  

310.Chỉ số phân loại: 

420. Địa chỉ tài liệu^aVKHCNGTVT^b Kí hiệu kho (số cá biệt) Vv166 

320.Từ khoá hoặc tóm tắt: 

Tóm tắt:Cuốn sách chuyên khảo này được thực hiện trên cơ sở những kết quả nghiên cứu chính 

của đề tài, thể hiện một công trình đầu tiên nghiên cứu tổng kết một cách hệ thống, toàn diện, 

xuyên suốt lịch sử sự nghiệp bảo vệ, giải phóng Thăng Long-Hà Nội trên nền tảng lý luận và sự 

khái quát khoa học tổng tợp. Cuốn sách góp phần làm sâu sắc vị trí chiến lược quân sự và tầm 

quan trọng của sự nghiệp bảo vệ, giải phóng Thăng Long-Hà Nội dưới góc độ văn hóa quân sự, 

đồng thời xác định hệ thống khái niệm, phạm trù cơ bản trong tiếp cận; đưa ra quan niệm khoa 

học về bảo vệ Thủ đô Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cuốn sách cũng góp phần hệ thống hóa những 

chiến công và sự kiện tiêu biểu; làm sáng tỏ những đóng góp đặc sắc về thực tiễn và lý luận 

quân sự của các tài năng, anh hùng, nhân vật lịch sử quân sự xuyên suốt lịch sử bảo vệ, giải 

phóng Thăng Long-hà Nội từ thời dựng nước đến thời đại Hồ Chí Minh. Đặc biệt cuốn sách tập 

trung khái quát hệ thống bài học kinh nghiệm mang giá trị đa tầng, từ những bài học kinh 

nghiệm của từng thời kỳ lịch sử đến các bài học lịch sử xuyên suốt, có tính quy luật với tính 

cách hệ giá trị văn hóa-lịch sử quân sự…Cuốn sách cũng đã đặt sự nghiên cứu lịch đại của sự 

nghiệp bảo vệ, giải phóng Thăng Long – Hà Nội      

 

330.Người xử lý: Bùi Thu Hòa -Phan Thu Hà  Người nhập máy: Bùi Thu Hòa 

 

 

 

 

 

 

 



PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2688  113. Dạng tài liệu :Sách 120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO):Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (Việt):Tiếng Việt 246.Mã nước xuất bản (Việt):Việt Nam 

200.Nhan đề: Thanh thực lục quan hệ Thanh-Tây Sơn cuối thế kỷ XVIII-đầu thế kỷ XIX 

220.Nhan đề dịch sang tiếng Việt: 

 210.Tác giả cá nhân: 

 216.Tác giả tập thể:  

213.Người chủ biên:                                                    217.Người biên soạn: 

 215.Người dịch:Hồ Thạch Thảo                                 214.Người hiệu đính:Trần Văn Chánh 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản:H.,            ^bNhà xuất bản:Hà Nội 

260.Năm xuất bản:2010 252.Lần xuất bản:  278.Số trang: 568tr. 

231.Tên tập:  

310.Chỉ số phân loại: 

420. Địa chỉ tài liệu^aVKHCNGTVT^b Kí hiệu kho (số cá biệt) Vv167 

320.Từ khoá hoặc tóm tắt: 

Tóm tắt: Trong sử tịch cổ Trung Quốc viết về lịch sử triều Thanh có nói đến các mối quan hệ 

giữa nhà  Thanh đời Càn Long (1736-1795) và nhà Tây Sơn (1788-1802) Việt Nam, thì Thanh 

thực luc là một trong những tài liệu đầy đủ nhất, cung cấp cho chúng ta nhiều sự kiện lịch sử khá 

chân thật, phản ánh khá sát đường lối, chủ trương của Càn Long trong quan hệ đối với nhà Tây 

Sơn, đặc biệt kể từ năm 1788, là năm nhà Thanh phát động cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam 

(cuối năm 1788 và kết thúc vào đầu năm 1789), đến 1792, là năm Quang Trung qua đời . Sau 

khi Quang Trung mất, Nguyễn Quang Toản kế vị, hai lần đổi niên hiệu, Cảnh Thịnh (1793-

1801) và Bảo Hưng (1801-1802). Bảo Hưng là niên hiệu cuối cùng củanhà Tây Sơn trước khi bị 

Nguyễn Ánh tiêu diệt. Như vậy mối quan hệ giữa nhà Thanh và nhà Tây Sơn kéo dài khoảng 14 

năm , tức là từ năm Càn Long thứ 53 (1788), tới năm Gia Khánh thứ 7 (1802). 

  Nhưng quan hệ giữa nhà Thanh với nhà Tây Sơn diễn ra sôi nổi, lý thú nhất là vào giai đoạn 

Càn Long Quang Trung, một ông vua dày dạn ở vào tuổi 80 và một người áo vải khởi nghĩa 

xưng Vương mới ngót 40, đã được ghi lại trong Thanh thực lục.   

330.Người xử lý: Bùi Thu Hòa Người nhập máy: Bùi Thu Hòa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

 

111. Mã số tài liệu : 2689  113. Dạng tài liệu :Sách 120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO):Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (Việt):Tiếng Việt 246.Mã nước xuất bản (Việt):Việt Nam 

200.Nhan đề: Quản lý và phát triển Thăng Long-hà Nội lịch sử và bài học 

220.Nhan đề dịch sang tiếng Việt: 

 210.Tác giả cá nhân:Vũ Quang Quân%Nguyễn Quang Ngọc%Đoàn Minh Huấn 

 216.Tác giả tập thể:  

213.Người chủ biên:Vũ Quang Quân                          217.Người biên soạn: 

 215.Người dịch:                                                         214.Người hiệu đính 

 250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản:H.,  ^bNhà xuất bản:Hà Nội 

260.Năm xuất bản:2010 252.Lần xuất bản:  278.Số trang: 496tr. 

231.Tên tập:  

310.Chỉ số phân loại: 

420. Địa chỉ tài liệu^aVKHCNGTVT^b Kí hiệu kho (số cá biệt) Vv168 

320.Từ khoá hoặc tóm tắt: 

Tóm tắt: Đến năm 2010, HÀ Nội tròn 1000 năm tuổi. Trên thế giới, không có nhiều quốc gia thủ 

đô có được bề dày lịch sử như Hà Nội. Gần như liên tục, từ mười thế kỷ nay, Thăng Long-Hà 

nội là thủ đô –trung tâm chính trị, hành chính của đất nước. Thời gian ấy, vai trò ấy khiến Thăng 

long-Hà Nội, như một lẽ tự nhiên, trở thành trái tim của Việt nam. Thăng Long Hà Nội là của cả 

nước. Vì thế, khảo sát lịch sử Thăng Long-Hà Nội, qua các thời kỳ cho đến hiện nay, trên 

phương diện quản lý và phát triển, để rút ra những bài học kinh nghiệm, thành công và không 

thành công, là vấn đề khoa học có tính thời sự. Từ những nghiên cứu đó, trên cơ sở phân tích 

một cách khách quan, khoa học nhằm chỉ ra những mặt mạnh, mặt tích cực, khắc phục những 

mặt yếu, mặt hạn chế của công tác quản lý và phát triển Thăng Long-Hà Nội với tư cách trung 

tâm chính trin, hành chính quốc gia, đề xuất các giải pháp quản lý và phát triển Thủ đô Hà Nội 

trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.                                                                                                                  

330.Người xử lý: Bùi Thu Hòa Người nhập máy: Bùi Thu Hòa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

 

111. Mã số tài liệu : 2695  113. Dạng tài liệu :Sách 120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO):Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (Việt):Tiếng Việt 246.Mã nước xuất bản (Việt):Việt Nam 

200.Nhan đề: Thăng Long-Hà Nội Thư mục công trình nghiên cứu 

220.Nhan đề dịch sang tiếng Việt: 

210.Tác giả cá nhân:Vũ Văn Quân%Đỗ Thị Hương Thảo  

216.Tác giả tập thể:  

213.Người chủ biên:Vũ Văn Quân%Đỗ Thị Hương Thảo        217.Người biên soạn: 

215.Người dịch:                                                              214.Người hiệu đính 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản:H.,  ^bNhà xuất bản:Hà Nội 

260.Năm xuất bản:2010 252.Lần xuất bản:  278.Số trang: 624tr. 

231.Tên tập:  

310.Chỉ số phân loại: 

420. Địa chỉ tài liệu^aVKHCNGTVT^b Kí hiệu kho (số cá biệt) Vv174 

320.Từ khoá hoặc tóm tắt: 

Tóm tắt: Thăng long-Hà Nội với vai trò trung tâm chính trị-hành chính của đất nước trải hàng 

ngàn năm lịch sử đã trở thành nơi hội tụ, kết tinh và lan tỏa các giá trị tiêu biểu của lịch và văn 

hóa Việt Nam, thành hình ảnh của quốc gia-dân tộc. Trên những ý nghĩa như thế, nghiên cứu về 

Thăng Long-Hà Nội trên mọi phương diện, từ lâu đã được các học giả trong và ngoài nước quan 

tâm.Cuốn sách Thăng Long-Hà Nội thư mục nghiên cứu được biên soạn nhằm mục đích cung 

cấp cho người đọc một cái nhìn toàn cảnh về “Hà Nội học”, đồng thời có được một công cụ tra 

cứu về lịch sử vấn đề  thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Nội dung chính của cuốn sách gồm hai 

phần: Phần thứ nhất: thư mục nghiên cứu về Thăng Long-Hà Nội.; Phần thứ hai: Sách dẫn. 

  Kỷ niện một nghìn năm Thăng Long-Hà Nội, để nhìn nhận , đánh giá những thành tựu , để tìm 

ra phát hiện những “khoảng trống”, vì sự phát triển  của “Hà Nội học”. Cuốn sách được dựa trên 

kết quả phân tích thống kê thư mục nghiên cứu về Thăng Long-Hà Nội, là nội dung chính của 

cuốn sách. Thư mục giới thiệu 6.014 đầu mục nghiên cứu về Thăng Long-Hà Nội dưới dạng 

sách   

330.Người xử lý: Bùi Thu Hòa Người nhập máy: Bùi Thu Hòa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2696  113. Dạng tài liệu :Sách 120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO):Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (Việt):Tiếng Việt 246.Mã nước xuất bản (Việt):Việt Nam 

200.Nhan đề: Kinh tế hàng hóa của Thăng Long Long- Hà Nội đặc trưng và kinh nghiệm 

phát triển 

220.Nhan đề dịch sang tiếng Việt: 

210.Tác giả cá nhân:Nguyễn Trí Dĩnh                          216.Tác giả tập thể:  

213.Người chủ biên:Nguyễn Trí Dĩnh                           217.Người biên soạn: 

215.Người dịch:                                                              214.Người hiệu đính 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản:H.,  ^bNhà xuất bản:Hà Nội 

260.Năm xuất bản:2010 252.Lần xuất bản:  278.Số trang: 396tr. 

231.Tên tập:  

310.Chỉ số phân loại: 

420. Địa chỉ tài liệu^aVKHCNGTVT^b Kí hiệu kho (số cá biệt) Vv175 

320.Từ khoá hoặc tóm tắt: 

Tóm tắt: Thăng Long-Hà Nội là trái tim của Tổ quốc, là vùng đất mang dấu ấn nghìn năm lịch 

sử, nghìn năm văn hiến, là niềm tin yêu của cả nước. Mục đích của cuốn sách giúp cho độc giả 

thấy được động thái phát triển kinh tế hàng hóa Thăng Long-Hà Nội cùng với những giá trị vật 

chất và tinh thần thể hiện sức sống của Thang Long-Hà Nội  qua các thời kỳ lịch sử. Từ đó, việc 

kế thứa những thành quả kinh tế để tiếp tục thúc đẩy kinh tế  tiếp tục thúc đẩy kinh tế hàng hóa 

Thủ đô trong thời kỳ mới-thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế 

thị trường cùng quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. nội dung cuốn sách gồm 7 chương: 

  CHương i: Kinh tế hàng hóa và phát triển kinh tế hàng hóa ở Thủ đô-Một số vấn đề lý luận và 

thực tiễn; Chương II: Kinh tế hàng hóa Thăng Long thời kỳ phong kiến (1010-1888); Chương 

III: Kinh tế hàng hóa Hà Nội thời kỳ thực dân Pháp đô hộ và tạm chiếm (1888-1954); Chương 

IV: kinh tế hàng hóa Hà Nội thời kỳ trước đổi mới (1955-1985);  Chương V: Kinh tế Hà Nội 

thời kỳ đổi mới (1986-nay); Chương VI: Đặc trưng và bài học kinh nghiệm…; Chương VII: 

Phương hướng, giải pháp…  

 

330.Người xử lý:  Thu Hòa- Thu Hà                                   Người nhập máy: Bùi Thu Hòa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2697  113. Dạng tài liệu :Sách 120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO):Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (Việt):Tiếng Việt 246.Mã nước xuất bản (Việt):Việt Nam 

200.Nhan đề: Thế giới biểu tượng trong di sản văn hóa Thăng Long-Hà Nội 

220.Nhan đề dịch sang tiếng Việt: 

 210.Tác giả cá nhân:Trần Lâm Bền%Trịnh Sinh          216.Tác giả tập thể:  

213.Người chủ biên:                                                       217.Người biên soạn: 

215.Người dịch:                                                              214.Người hiệu đính 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản:H.,  ^bNhà xuất bản:Hà Nội 

260.Năm xuất bản:2011 252.Lần xuất bản:  278.Số trang: 572tr. 

231.Tên tập:  

310.Chỉ số phân loại: 

420. Địa chỉ tài liệu^aVKHCNGTVT^b Kí hiệu kho (số cá biệt) Vv176 

320.Từ khoá hoặc tóm tắt: 

Tóm tắt: Cuốn sách “Thế giới biểu tượng trong di sản văn hóa Thăng Long-hà Nội” được in 

trong dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. Sự đi tìm quá khứ, lời dạy bảo của tổ tiên, để 

vững bước vào tương lai trên dòng bản sắc văn hóa , truyền thống để ta vẫn là ta, trong xu hướng 

chung của nhân loại hiện đại là hòa nhập, nhưng không hòa tan… điều đó đã thôi thúc chúng ta 

phải có những tài liệu đi sâu vào lĩnh vực “tâm linh” cổ truyền . Đây là một đề tài khó, đòi hỏi 

phải đi sâu vào không gian văn hóa phi vật thể, nhưng lại phải dựa trên nền tảng văn hóa vật thể. 

Giải mã được đầy đủ những giá trị biểu tượng qua di sản văn hóa là là một khía cạnh đi tìm cốt 

cách của người xưa và cũng là của chúng ta hôm nay. 

  Để có thể tìm hiểu về một thế giới biểu tượng mênh mông trong di sản văn hóa Thăng Long-Hà 

Nội. Tác giả đã đưa ra bốn tiêu đề để giúp độc giả có khái niệm  về biểu tượng văn hóa, về các 

giá trị thực sự của di sản cha ông. Các tiên đề đưa ra sẽ  nhằm làm bbệ đỡ cho sự nảy sinh và 

hình thành một dòng văn hóa riêng với những biểu tượng liên quan. 

 

330.Người xử lý:  Thu Hòa- Thu Hà                                   Người nhập máy: Bùi Thu Hòa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

 

111. Mã số tài liệu : 2698  113. Dạng tài liệu :Sách 120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO):Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (Việt):Tiếng Việt 246.Mã nước xuất bản (Việt):Việt Nam 

200.Nhan đề: Địa chí Hà Tây 

210.Tác giả cá nhân:Đăng Văn Tu%Nguyễn Tá Nhí      216.Tác giả tập thể:  

213.Người chủ biên: Đăng Văn Tu%Nguyễn Tá Nhí           217.Người biên soạn: 

215.Người dịch:                                                              214.Người hiệu đính 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản:H.,  ^bNhà xuất bản:Hà Nội 

260.Năm xuất bản:2011 252.Lần xuất bản:  278.Số trang: 996tr. 

231.Tên tập:  

310.Chỉ số phân loại: 

420. Địa chỉ tài liệu^aVKHCNGTVT^b Kí hiệu kho (số cá biệt) Vv177 

320.Từ khoá hoặc tóm tắt: 

Tóm tắt: Hà Tây là địa bàn sinh sống của người Việt cổ. Trải qua hàng ngàn năm  lịch sử, người 

dân sống trên địa bàn này đã sử dụng bàn tay và khối óc thông minh, cần cù lao động nên một 

vùng quê trù phú thịnh vượng. Tỉnh Hà tây đượng thành lập năm 1965. Tỉnh Hà Đông được 

thành lập từ năm 1902 sau khi dời ly sở của tỉnh Hà Nội về đất Cầu Đơ huyện Thanh Oai, nên 

lúc đầu có tên là tỉnh Cầu Đơ. Đến năm 1904 mớichính thức mang tên tỉnh Hà Đông. 

  Tỉnh Sơn Tây được thành lập từ năm 1931 trên cơ sở của trấn Sơn Tây thời Lê. Năm 1892 sau 

khi tách một số đất của Sơn tây ra lập tỉnh mới, địa bàn của tỉnh Sơn Tây chỉ có hai phủ là 

Quảng Oai và Quốc Oai, cùng với sáu huyện là Phúc Thọ, Tùng Thiện, Bất Bạt, Tiên Phong, 

Thạch thất, Yên Sơn…Địa chí Hà Tây được cấu trúc theo 5 phần; Phần 1: Thiên nhiên và dân 

cư; Phần 2: Lịch sử truyền thống; Phần 3: Kinh tế; Phần 4: Văn hóa-xã hội; Phần 5: Chủ tịch Hồ 

Chí Minh với Hà Tây  

 

330.Người xử lý:  Thu Hòa- Thu Hà                                   Người nhập máy: Bùi Thu Hòa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

 

111. Mã số tài liệu : 2699  113. Dạng tài liệu :Sách 120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO):Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (Việt):Tiếng Việt 246.Mã nước xuất bản (Việt):Việt Nam 

200.Nhan đề: Thơ Văn Cao Bá Quát 

210.Tác giả cá nhân:                                              216.Tác giả tập thể:  

213.Người chủ biên:                                                      217.Người biên soạn: 

215.Người dịch: Vũ Khiêu%....                                     214.Người hiệu đính 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản:H.,  ^bNhà xuất bản:Hà Nội 

260.Năm xuất bản:2010 252.Lần xuất bản:  278.Số trang: 1056tr. 

231.Tên tập:  

310.Chỉ số phân loại: 

420. Địa chỉ tài liệu^aVKHCNGTVT^b Kí hiệu kho (số cá biệt) Vv178 

320.Từ khoá hoặc tóm tắt: 

Tóm tắt: Cao Bá Quát  (1808-1855), tự Chu Thần, hiệu Cúc Đường và Mẫn Hiên, người làng 

Phú Thị (thuộc xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội). Nói đến các danh nhân văn 

hóa-văn học ngàn năm Thăng Long-Hà Nội không thể không nói đến hai tên tuổi nổi bật Nguyễn 

Văn Siêu và Cao Bá Quát. Người đương thời vinh danh hai ông là “Thần Siêu, Thánh Quát” và 

hết lời ngợi ca: Văn như Siêu, Quát vô Tiền Hán-Thi Đáo Tùng, Tuy Thất Thịnh Dường…Cùng 

với Nguyễn Văn Siêu, một công trình tuyển chọn, biên soạn, dịch thuật, giới thiệu nghiên cứu 

chuyên sâu về Cao Bá Quát…Nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội , với phương hướng 

chung là cố gắng chọn lọc một số bái, “bất qquý hồ đa”, cốt làm sao phản ánh được được hình 

ảnh người anh hùng và nghệ sỹ Cao Bá Quát tiêu biểu cho tâm hồn, khí phách và phẩm chất con 

người Thăng Long-Hà Nội.  

 

330.Người xử lý:  Thu Hòa- Thu Hà                                   Người nhập máy: Bùi Thu Hòa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

 

111. Mã số tài liệu : 2700  113. Dạng tài liệu :Sách 120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO):Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (Việt):Tiếng Việt 246.Mã nước xuất bản (Việt):Việt Nam 

200.Nhan đề: Di sản văn chương Văn Miếu Quốc Tử Giám 

210.Tác giả cá nhân:                                              216.Tác giả tập thể:  

213.Người chủ biên:                                                      217.Người biên soạn: 

215.Người dịch:Phan Văn Các%Trần Ngọc Dương      214.Người hiệu đính 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản:H.,  ^bNhà xuất bản:Hà Nội 

260.Năm xuất bản:2010 252.Lần xuất bản:  278.Số trang: 1164tr. 

231.Tên tập:  

310.Chỉ số phân loại: 

420. Địa chỉ tài liệu^aVKHCNGTVT^b Kí hiệu kho (số cá biệt) Vv179 

320.Từ khoá hoặc tóm tắt: 

Tóm tắt: Văn Miếu xây dựng từ năm 1070 và đến năm 1076, Lý Nhân Tông cho lập trường 

Quốc Tử Giám ở bên cạnh Văn Miếu, là trường học cho các con vua và các bậc quyền quý… 

nhưng trong thực tế tồn tại lâu dài  nó chính là nơi học tập  của con em giới quý tộc  cung đình, 

con em quan lại và về sau của cả những phần tử ưu tú có nguồn gốc bình dân, thậm chí là con 

em các thủ lĩnh người thiểu số. Văn miếu với hình ảnh Khuê Văn Các đã trở thành một biểu 

tượng của nền giáo dục, của văn hóa Việt Nam không chỉ đối với người dân Vỉệt Nam mà cả với 

bạn bè quốc tế. Văn Miếu Quốc Tử Giám là nơi lưu giữ rất nhiều những “di văn”, trong đó 82 

tấm bia dề danh tiến sỹ được UNESCO công nhận là một di sản tư liệu thế giới. Bên cạnh đó 

Văn Miếu còn trở thành một đề tài bất tận cho những sáng tác thi ca của các bậc Tế tửu, Tư 

nghiệp, quan lại làm viẹc tại đây và của rất nhiều thi nhân, Nho sỹ. Và trong kho tàng đồ sộ ấy 

không ita tác phẩm đã trở thành đỉnh cao chuẩn mực khoa cử và thi phẩm “tuyệt bút”..  

 

330.Người xử lý:  Thu Hòa- Thu Hà                                   Người nhập máy: Bùi Thu Hòa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

 

111. Mã số tài liệu : 2704  113. Dạng tài liệu :Sách 120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO):Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (Việt):Tiếng Việt 246.Mã nước xuất bản (Việt):Việt Nam 

200.Nhan đề: Tư liệu văn hiến Thăng Long-Hà Nội tuyển tập văn khắc Hán Nôm 

 210.Tác giả cá nhân:                                              216.Tác giả tập thể:  

213.Người chủ biên:                                                      217.Người biên soạn: 

215.Người dịch:Phạm Thị Thùy Vi                               214.Người hiệu đính 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản:H.,  ^bNhà xuất bản:Hà Nội 

260.Năm xuất bản:2010 252.Lần xuất bản:  278.Số trang: 2010tr. 

231.Tên tập:  

310.Chỉ số phân loại: 

420. Địa chỉ tài liệu^aVKHCNGTVT^b Kí hiệu kho (số cá biệt) Vv180 

320.Từ khoá hoặc tóm tắt: 

Tóm tắt: Tư liệu văn khác Hán Nôm là những bài minh văn viết bằng chữ Hán hoặc gỗ bằng 

những công cụ thủ công. Phổ biến nhất của loại hình văn khắc Hán Nôm là các bài minh văn 

khắc trên bia đá và chuông khánh đồng. Đây là sản phẩm văn hóa của dân tộc Việt trong suốt 

hơn nghìn năm lịch sử. Văn khác Hán Nôm còn lại đến ngày nay vừa mang ý nghĩa văn bản vừa 

là hiện vật khảo cổ vì chúng ta vẫn có thể chạm vào hoặc sờ lên hiện vật như bia đá, chuông 

đồng hoặc hoành phi câu đối. Văn khắc Hán Nôm hiện diện ở hầu hết các điểm di tích như: đình, 

chùa, đền miếu, từ đường dòng họ, văn miếu, võ miếu, văn chỉ, lăng mộ. Có thể dễ dàng nhận 

thấy văn khắc Hán Nôm thường xuất hiện ở những nơi được nhiều người biết đến nên nội dung 

thông tin có thể truyền đi được nhiều hơn. Dựng bia đá khắc minh văn nhằm mục đích vừa công 

bố văn bản, vừa truyền lại cho hậu thế những thông tin của quá khứ.  

 

  

330.Người xử lý:  Thu Hòa- Thu Hà                                   Người nhập máy: Bùi Thu Hòa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

 

111. Mã số tài liệu : 2705  113. Dạng tài liệu :Sách 120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO):Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (Việt):Tiếng Việt 246.Mã nước xuất bản (Việt):Việt Nam 

200.Nhan đề: Những con đường huyền thoại 

210.Tác giả cá nhân: Hạnh Nguyên                             216.Tác giả tập thể:  

213.Người chủ biên:                                                      217.Người biên soạn:Hạnh Nguyên 

215.Người dịch:Phạm                                                    214.Người hiệu đính 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản:H.,  ^bNhà xuất bản:Lao động 

260.Năm xuất bản:2011 252.Lần xuất bản:  278.Số trang: 500tr. 

231.Tên tập:  

310.Chỉ số phân loại: 

420. Địa chỉ tài liệu^aVKHCNGTVT^b Kí hiệu kho (số cá biệt) Vt473 

320.Từ khoá hoặc tóm tắt: 

Tóm tắt: Cuốn sách „Những con đường huyền thoại”, được viết về hai con đường: Đường mòn 

Hồ Chí Minh hay đường Trường Sơn) và đường Hồ Chí Minh trên biển. Nội dung cuốn sách 

được viết phong phú, tỉ mỉ của các nhà nghiên cứu sử học, các nhà báo có tên tuổi, các chiến sĩ 

các nhà thơ, nhà văn, với nhiều luồng cảm xúc khác nhau, nhưng tợu chung lại xuyên suốt cảm 

xúc của các bài viết về những con đường đầy máu lửa này là; người lính cụ Hồ luôn thể hiện bản 

chất anh dũng, trí tuệ, ý trí chiến đấu mãnh liệt vì độc lập tự do cho dân tộc…Những người lính 

trên những tuyến đường ấy, luôn đối diện với bom đạn của kẻ thù…và cái chết có thể đến với 

người lính lúc nào đó không hay, nhưng tinh thần của các chiến sĩ luôn thể hiện sự lạc quan, yêu 

đời. Họ là những chiến sĩ nhưng rất nghệ sĩ. Để có cơ hội tìm hiểu cặn kẽ sâu kỹ hơn về con 

đường đó. Và chúng ta cũng có cơ hội để nhìn lạ, ôn lại, để tự hào và để thêm phần yêu mến đất 

nước Việt Nam. 

 

330.Người xử lý:  Thu Hòa- Thu Hà                                   Người nhập máy: Bùi Thu Hòa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

 

111. Mã số tài liệu : 2706  113. Dạng tài liệu :Sách 120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO):Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (Việt):Tiếng Việt 246.Mã nước xuất bản (Việt):Việt Nam 

200.Nhan đề: Võ Văn Kiệt vị Thủ tướng trọn đời vì dân 

210.Tác giả cá nhân: Hạnh Nguyên                             216.Tác giả tập thể:  

213.Người chủ biên:                                                      217.Người biên soạn:Hạnh Nguyên 

215.Người dịch:Phạm                                                    214.Người hiệu đính 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản:H.,  ^bNhà xuất bản:Lao động 

260.Năm xuất bản:2008 252.Lần xuất bản:  278.Số trang: 424tr. 

231.Tên tập:  

310.Chỉ số phân loại: 

420. Địa chỉ tài liệu^aVKHCNGTVT^b Kí hiệu kho (số cá biệt) Vt474 

320.Từ khoá hoặc tóm tắt: 

Tóm tắt: Cuốn sách : Võ Văn Kiệt-vị Thủ tướng trọn đời vì dân”, Ông sinh ra trên mảnh đất 

Nam Bộ thành đồng, đằm mình vào phong trào cách mạng giải phóng dân tộc và hai cuộc kháng 

chiến vĩ đại, cuộc đời 86 mùa xuân của đồng chí Võ Văn Kiệt là cuộc đời oanh liệt vì nước, vì 

dân. Dù khi còn băng mình trong bão lửa chiến tranh để lãnh đạo phong trào cách mạng , hay 

những tháng năm đảm nhận trọng trách người đứng đầu Chính phủ, Ông đã đằm mình vào nhân 

dân để lắng nghe, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng chính đáng dù là nhỏ nhất của mỗi người 

dân.Trên cương vị Thủ tướng Chính phủ - một sự ủy thác của nhân dân và dân tộc, bằng trí tuệ 

bản lĩnh, dám làm dám chịu trách nhiệm…là con người của thực tiễn, nhưng anh Sáu Dân vẫn 

luôn tư duy lý luận trong những bài nói, bài viết, chuyên luận sắc sảo và mãnha liệt như con 

người Ông, , và mang hơi thở thấm đẫm nhân văn và khí phách cang cường của người dân nam 

Bộ. Ở Ông chất lý luận và thực tiễn đã hòa quyện làm một để bừng sáng trong hhững quyết sách 

thuận lòng dân, hợp quy luật.     

330.Người xử lý:  Thu Hòa- Thu Hà                                   Người nhập máy: Bùi Thu Hòa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU      SÁCH 
 

111. Mã số tài liệu: 2707 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (Việt): Tiếng Việt Mã nước xuất bản: Việt Nam 

200. Nhan đề: Luật Giao thông Đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành 

220. Nhan đề dịch sang tiếng Việt: 

210. Tác giả cá nhân:  

216. Tác giả tập thể: Bộ Giao thông vận tải 

213. Nguời chủ biên 217. Người biên soạn: 

215. Người dịch 214. Người hiệu đính: 

250. Địa chỉ nơi xuất bản: ^aNơi xuất bản: H., ^bNhà xuất bản: Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản: 2011 252. Lần xuất bản 275. Số trang: 240 tr 

231. Tên tập: Tập 2 

310. Số lần phân loại: 

420. Địa chỉ tài liệu: ^aVKHCNGTVT^bKi‟ hiệu kho (số cá biệt): Vv 184 

320. Từ khóa và tóm tắt:  

Từ khóa : Văn bản pháp luật%Giao thông Đường bộ 

Tóm tắt : Luật Giao thông Đường bộ năm 2008 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 13/11/2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 

1/7/2009. Nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Giao thông  vận tải 

cũng như bạn đọc nghiên cứu, tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và các văn bản quy 

định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật một cách có hệ thống, qua đó nâng cao hiệu quả thực hiện 

Luật Giao thông Đường bộ trên thực tế. Để tiếp tục cập nhật các  văn bản hướng dẫn thi hành Luật 

Giao thông đường bộ mới được ban hành, Vụ Pháp chế - Bộ Giao thông Vận tải đã biên soạn cuốn 

“Luật Giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành” tập 2. Nội dung cuốn sách được 

biên soạn gồm 4 phần : Phần 1 : Nghị định của Chính phủ; Phần 2 : Thông tư của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải; Phần 3 : Thông tư liên tịch giữa Bộ Giao thông vận tải và các Bộ khác: Phần 4 : 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an.  

330. Người xử lý: Thu Hà – Thu Hòa 104. Người hiệu đính: Thu Hà 
 

 

 

 



PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU      SÁCH 
 

111. Mã số tài liệu: 2708 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (Việt): Tiếng Việt Mã nước xuất bản: Việt Nam 

200. Nhan đề: Giao thông vận tải Việt Nam 65 năm xây dựng và phát triển (1945-2010) 

220. Nhan đề dịch sang tiếng Việt: 

210. Tác giả cá nhân: 

216. Tác giả tập thể: Bộ Giao thông vận tải 

213. Nguời chủ biên 217. Người biên soạn: 

215. Người dịch 214. Người hiệu đính: 

250. Địa chỉ nơi xuất bản: ^aNơi xuất bản: H., ^bNhà xuất bản: Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản: 2010 252. Lần xuất bản 275. Số trang: 240 tr 

231. Tên tập: 

310. Số lần phân loại: 

420. Địa chỉ tài liệu: ^aVKHCNGTVT^bKi‟ hiệu kho (số cá biệt): Vv 185 

320. Từ khóa và tóm tắt:  

Từ khóa : Giao thông vận tải%Lịch sử 

Tóm tắt : Lịch sử dựng nước và giữ nước của cha ông ta đãcho thấy vị trí thiết yếu của ngành giao 

thông  vận tải. Đặc biệt là từ sau khi nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập đến nay, 

Giao thông vận tải Việt Nam ngày càng chứng minh được vai trò đi trước đối với sự nghiệp cách 

mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói : “Giao thông là mạch máu của tổ chức, giao thông tốt thì 

các việc đều dễ dàng, giao thông xấu thì các việc đình trệ”, Có thể nói 65 năm qua, Giao thông vận 

tải Việt Nam đã hành trình cùng đất nước, vì đất nước. Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng đánh 

giá : “Trong lịch sử cách mạng nước ta, ngành Giao thông vận tải Việt Nam đã từng có truyền 

thống tốt đẹp, đã đóng góp xứng đáng của mình vào những chiến công của sự nghiệp giải phóng 

dân tộc và bảo vệ đất nước” Đó thực sự là những tráng ca hào hùng, niềm tự hào của các thế hệ cán 

bộ, nhân viên ngành Giao thông  vận tải. Cuốn sách là món quà quý giá và ý nghĩa kính tặng các 

anh hùng, những chiến sĩ GTVT thuộc nhiều thế hệ đã cống hiến toàn bộ sức lực, trí tuệ và cả sinh 

mạng của mình vì sự nghiệp GTVT của đất nước. 
 

330. Người xử lý: Thu Hà – Thu Hòa 104. Người nhập máy: Thu Hà 
 

 



 

PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU      SÁCH 
 

111. Mã số tài liệu: 2709 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (Việt): Tiếng Việt Mã nước xuất bản: Việt Nam 

200. Nhan đề: A study on Comparison of Highway Bridge Constructions Between Japan and 

Vietnam 

220. Nhan đề dịch sang tiếng Việt: 

210. Tác giả cá nhân: Bùi Khắc Điệp 

216. Tác giả tập thể:  

213. Nguời chủ biên 217. Người biên soạn: 

215. Người dịch 214. Người hiệu đính: 

250. Địa chỉ nơi xuất bản: ^aNơi xuất bản: H., ^bNhà xuất bản: International Innovation 

Center Kyoto University Japan 

260. Năm xuất bản: 2004 252. Lần xuất bản 275. Số trang: 186 tr 

231. Tên tập: 

310. Số lần phân loại: 

420. Địa chỉ tài liệu: ^aVKHCNGTVT^bKi‟ hiệu kho (số cá biệt): Vv 186 

320. Từ khóa và tóm tắt:  

Từ khóa : Highway%Bridge%Contructions 

Tóm tắt :  

330. Người xử lý: Thu Hà – Thu Hòa 104. Người nhập máy: Thu Hà 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU      SÁCH 
 

111. Mã số tài liệu: 2710 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (Việt): Tiếng Việt Mã nước xuất bản: Việt Nam 

200. Nhan đề: Các thư viện và Trung thâm Thông tin – Thư viện 

220. Nhan đề dịch sang tiếng Việt: 

210. Tác giả cá nhân: 

216. Tác giả tập thể: Bộ Văn hóa Thông tin 

213. Nguời chủ biên 217. Người biên soạn: 

215. Người dịch 214. Người hiệu đính: 

250. Địa chỉ nơi xuất bản: ^aNơi xuất bản: H., ^bNhà xuất bản:  

260. Năm xuất bản: 2006 252. Lần xuất bản 275. Số trang: 336 tr 

231. Tên tập: 

310. Số lần phân loại: 

420. Địa chỉ tài liệu: ^aVKHCNGTVT^bKi‟ hiệu kho (số cá biệt): Vt 475 

320. Từ khóa và tóm tắt:  

Từ khóa : Thư viện%Trung tâm Thông tin%Việt Nam 

Tóm tắt : Ở nước ta hệ thống thư viện công cộng và các hệ thống thư viện chuyên ngành, đa ngành 

trong cả nước đã từng bước lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng. Theo thống kê chưa đầy đủ, 

hiện nay các thư viện ở Việt Nam là một lực lượng rất hùng hậu : Hệ thống thư viện công cộng có ở 

hầu hết 64 tỉnh, thành, hệ thống thư viện chuyên ngành, đa ngành, Trung tâm thông tin – thư viện 

của các Bộ, ban, ngành, các cơ quan Nhà nước,… Nhằm có một bức tranh tổng quát nhất, có hệ 

thống và tương đói toàn diện về các thư viện và Trung tâm Thông tin – Thư viện ở Việt Nam, Vụ 

Thư viện  đã xuất bản cuốn sách này. Cuốn sách có những thông tin cần thiết và bổ ích bao gồm : 

Địa chỉ, điện thoại, trụ sở nhà thư viện, tổ chức,…Để tiện cho việc tra cứu, nội dung cuốn sách 

được biên soạn gồm 2 phần : Phần 1 : Hệ thống thư  viện công cộng gồm có Thư viện Hà Nội, Thư 

viện TP. Hồ Chí Minh, tiếp theo là các thư viện tỉnh, thành phổ trong cả nước, được sắp xếp theo vị 

trí địa lý (Từ Bắc vào Nam)… Phần 2 : Giới thiệu các thư viện chuyên ngành, đa ngành ở Việt 

Nam. Phần cuối cuốn sách là thư viện của các Bộ, Ban, Ngành ở Trung ương. 

330. Người xử lý: Thu Hà – Thu Hòa 104. Người nhập máy: Thu Hà 

 


