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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 66          113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Thổ chất và địa chất công trình 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Nguyễn Ngọc Bích%... 

216. Tác giả tập thể : 

213. Người chủ biên :Nguyễn Ngọc Bích   217. Người biên soạn : 

215. Người dịch :      214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản :GTVT 

260. Năm xuất bản : 1989 252. Lần xuất bản :  278.Số trang :134 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 66 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Thổ chất%Địa chất công trình 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :  67          113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Giáo trình thi công 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Trần Văn Nhân%Nguyễn Văn Hồng 

216. Tác giả tập thể : 

213. Người chủ biên :    217. Người biên soạn :Trần Văn Nhân%... 

215. Người dịch :      214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản :Nông nghiệp 

260. Năm xuất bản :1987  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :188 tr 

231. Tên tập :Tập 2 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 67 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Giáo trình%Thi công 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 68           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Vật lý đại cương 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Ngô Phú An%... 

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 :Đại học và THCN 

260. Năm xuất bản :  252. Lần xuất bản : lần 3  278.Số trang :194 tr 

231. Tên tập :Tập 1 : Cơ – nhiệt 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt)Vt 68 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Vật lý đại cương 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :  69          113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Vật lý đại cương 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Lương Duyên Bình%... 

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 :Đại học &THCN 

260. Năm xuất bản : 1985 252. Lần xuất bản :  278.Số trang :156 tr 

231. Tên tập :Tập 2 : Điện học 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt)Vt 69 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Vật lý đại cương 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 70           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Vật lý đại cương 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Ngô Phú An%... 

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 :Đại học và THCN 

260. Năm xuất bản :  252. Lần xuất bản :lần 3  278.Số trang :156 tr 

231. Tên tập :Tập 2 : Điện học 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 70 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Vật lý đại cương%Điện học 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 71           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Vật lý đại cương 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Nguyễn Xuân Chi%... 

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 :Đại học &THCN 

260. Năm xuất bản :1969 252. Lần xuất bản :  278.Số trang :232 tr 

231. Tên tập :Tập 3 : Quang học và vật lý nguyên tử 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt)Vt 71 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Vật lý đại cương%Quang học 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 72           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Cơ sở điều khiển hệ thống tự động dùng trong ngành chế tạo máy 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Đặng Vũ Giao 

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 :Đại học &THCN 

260. Năm xuất bản :1983  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :256 tr 

231. Tên tập :Tập 1 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 72 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Điều khiển%Hệ thống tự động%Chế tạo máy 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 73           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Cơ sở điều khiển hệ thống tự động dùng trong ngành chế tạo máy 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Đặng Vũ Giao 

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 :Đại học &THCN 

260. Năm xuất bản :1983  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :256 tr 

231. Tên tập :Tập 1 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt)Vt 73 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Điều khiển%Hệ thống tự động%Chế tạo máy 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :74            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Dạng ma trận của các phương pháp trong cơ học kết cấu 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Phan Khắc Hùng%... 

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 :Đại học &THCN 

260. Năm xuất bản :1976  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :246 tr 

231. Tên tập :Tập 2 : Tĩnh lực học các hệ thanh 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 74 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Phương pháp%Cơ học kết cấu 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 75          113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Dạng ma trận của các phương pháp cơ bản trong cơ học kết cấu 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Phạm Khắc Hùng 

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 :Đại học &THCN 

260. Năm xuất bản :1976  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :246 tr 

231. Tên tập :Tập 2 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 75 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Phương pháp%Cơ học kết cấu 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :  76          113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Kỹ thuật thông tin vệ tinh 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Dr.K.Miya 

216. Tác giả tập thể : 

213. Người chủ biên :Bùi Đức Ngọc   217. Người biên soạn : 

215. Người dịch :Đinh Viết Hạo%...   214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H  ^bNhà xuất bản :Trung tâm TT Tổng cục BĐ 

260. Năm xuất bản :1986  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :174 tr 

231. Tên tập :Tập 1 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 76 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Kỹ thuật%Thông tin 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 77           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Kỹ thuật thông tin vệ tinh 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Dr.K.Miya 

216. Tác giả tập thể : 

213. Người chủ biên :Bùi Đức Ngọc   217. Người biên soạn : 

215. Người dịch :Đinh Viết Hạo%...   214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản :TTTT Tổng cục BĐ 

260. Năm xuất bản :1986  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :174 tr 

231. Tên tập :Tập 1 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 77 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Kỹ thuật%Thông tin 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :  78          113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Giáo trình điện báo – truyền số liệu 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Phạm Đạo%Nguyễn Văn Thắng 

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 :   ^bNhà xuất bản :Công nhân KT 

260. Năm xuất bản :1985  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :172 tr 

231. Tên tập :Tập 1 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 78 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Giáo trình%Thông tin điện báo 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 79           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Giáo trình điện báo – truyền số liệu 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Phạm Đạo%Nguyễn Văn Thắng 

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 :   ^bNhà xuất bản :Công nhân KT 

260. Năm xuất bản :1985  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :172 tr 

231. Tên tập :Tập 1 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 79 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Giáo trình%Điện báo 

 

 

 

 

 

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



 

Page 

| 15 

PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 80           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Sổ tay kỹ thuật nồi hơi 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Đào Xuân Thức%... 

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 :   ^bNhà xuất bản :Công nhân KT 

260. Năm xuất bản :1985  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :278 tr 

231. Tên tập :Tập 2 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt)Vt 80 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Sổ tay%Kỹ thuật 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 81           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Sổ tay kỹ thuật nồi hơi 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Nguyễn Ngọc Chất%... 

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 :Công  nhân KT 

260. Năm xuất bản :1985 252. Lần xuất bản :  278.Số trang :278 tr 

231. Tên tập :Tập 2 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 81 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Sổ tay%Kỹ thuật 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :82            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Giáo trình thi công  

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể :Trường Trung học thủy lợi – Bộ Thủy lợi 

213. Người chủ biên :    217. Người biên soạn :Trần Văn Nhân%... 

215. Người dịch :      214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản :Nông nghiệp 

260. Năm xuất bản :1987  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :188 tr 

231. Tên tập :Tập 2 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt)Vt 82 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Giáo trình%Thi công 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 83           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Giáo trình thí nghiệm vật liệu xây dựng 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Nguyễn Tấn Quý%... 

216. Tác giả tập thể : 

213. Người chủ biên : Nguyễn Thúc Tuyên  217. Người biên soạn : 

215. Người dịch :      214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản :Đại học &THCN 

260. Năm xuất bản :1983  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :272 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt)Vt 83 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Giáo trình%Thí nghiệm%Vật liệu xây dựng 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 84           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Giáo trình thí nghiệm vật liệu xây dựng 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Nguyễn Tấn Quý%... 

216. Tác giả tập thể : 

213. Người chủ biên :Nguyễn Thúc Tuyên   217. Người biên soạn : 

215. Người dịch :      214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản :Đại học &THCN 

260. Năm xuất bản :1983  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :272 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 84 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Giáo trình%Thí nghiệm%Vật liệu xây dựng 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 85           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Cơ sở phương pháp tính 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Phạm Văn Hạp%... 

216. Tác giả tập thể : 

213. Người chủ biên :Phạm Văn Hạp   217. Người biên soạn : 

215. Người dịch :      214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản :Đại học &THCN 

260. Năm xuất bản :1970  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :258 tr 

231. Tên tập :Tập 1 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 85 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Phương pháp tính 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 86           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Cơ sở phương pháp tính 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Phạm Văn Hạp 

216. Tác giả tập thể : 

213. Người chủ biên :Phạm Văn Hạp   217. Người biên soạn : 

215. Người dịch :      214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản :Đại học & THCN 

260. Năm xuất bản :1970  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :330 tr 

231. Tên tập :Tập 2 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 86 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Phương pháp tính 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :  87          113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Thiết kế trang trí động lực tàu thủy 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Đặng Hộ 

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 :GTVT 

260. Năm xuất bản :1985  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :200 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 87 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Thiết kế%Trang trí%Tàu thủy 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 88           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Thiết kế trang trí động lực tàu thủy 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Đặng Hộ 

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 :GTVT 

260. Năm xuất bản :1985  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :200 tr 

231. Tên tập :Tập 1 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 88 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Thiết kế%Trang trí%Tàu thủy 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 89           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Thiết kế trang trí động lực tàu thủy 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Đặng Hộ 

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 :GTVT 

260. Năm xuất bản :1986  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :216 tr 

231. Tên tập :Tập 2 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt)Vt 89 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Thiết kế%Trang trí%Tàu thủy 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 90           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Thiết kế trang trí động lực tàu thủy  

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Đặng Hộ 

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 :GTVT 

260. Năm xuất bản :1986  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :216 tr 

231. Tên tập :Tập 2 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 90 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Thiết kế%Trang trí%Tàu thủy 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 91           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Giáo trình cung cấp điện 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Nguyễn Công Hiền%... 

216. Tác giả tập thể : 

213. Người chủ biên :Nguyễn Công Hiền   217. Người biên soạn : 

215. Người dịch :      214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản :Đại học &THCN 

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

231. Tên tập :Tập 1 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 91 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Giáo trình%Cung cấp điện 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :  92          113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Lý thuyết thiết kế tàu thủy 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Lê Hồng Bang%... 

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 :GTVT 

260. Năm xuất bản :1991  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :84 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 92 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Thiết kế%Tàu thủy 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 93           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Giáo trình thiết kế và thi công cống 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể :Trường Trung học Giao thông vận tải I 

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 : GTVT 

260. Năm xuất bản :1987  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :86 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 93 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Thiết kế%Thi công cống 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 94           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Ổn định – Động lực học công trình – Cơ học kết cấu 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Phạm Khắc Hùng%... 

216. Tác giả tập thể : 

213. Người chủ biên :Lều Thọ Trình   217. Người biên soạn : 

215. Người dịch :      214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản :Đại học & THCN 

260. Năm xuất bản :1974  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :548 tr 

231. Tên tập :Tập 3 : Phần chuyên đề 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 94 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Động lực học%Công trình 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 95           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Giáo trình thực hành máy ủi 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể :Trường Công nhân cơ giới I 

213. Người chủ biên :    217. Người biên soạn :Bùi Đình Cân%... 

215. Người dịch :      214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản : GTVT 

260. Năm xuất bản :1990  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :72 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 95 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Giáo trình%Máy ủi 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :131        113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Thiết kế cầu kim loại 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Nguyễn Như Khải%... 

216. Tác giả tập thể : 

213. Người chủ biên :Nguyễn Như Khải   217. Người biên soạn : 

215. Người dịch :      214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản :Đại học và THCN 

260. Năm xuất bản :1986  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :186 tr 

231. Tên tập :Tập 2 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 131 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Thiết kế%Cầu kim loại 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :132         113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Sổ tay cơ học 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Nguyễn Thành Bang%... 

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 :Khoa học và kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1975  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :354 tr 

231. Tên tập :Tập 1 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 132 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Sổ tay%Cơ học 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :131        113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Thiết kế cầu kim loại 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Nguyễn Như Khải%... 

216. Tác giả tập thể : 

213. Người chủ biên :Nguyễn Như Khải   217. Người biên soạn : 

215. Người dịch :      214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản :Đại học và THCN 

260. Năm xuất bản :1986  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :186 tr 

231. Tên tập :Tập 2 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 131 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Thiết kế%Cầu kim loại 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :132         113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Sổ tay cơ học 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Nguyễn Thành Bang%... 

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 :Khoa học và kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1975  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :354 tr 

231. Tên tập :Tập 1 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 132 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Sổ tay%Cơ học 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :133     113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Sổ tay cơ học 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Nguyễn Thành Bang%... 

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 :Khoa học và kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1977  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 658 tr 

231. Tên tập :tập 2 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 133 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Sổ tay%Cơ học 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 134       113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Tính toán và cấu tạo nhà lắp ghép nhiều tầng 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Nguyễn Thế Hồng 

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 :Khoa học và kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1982  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :210 tr 

231. Tên tập :Tập 1 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 134 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Tính toán%Nhà lắp ghép 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :135        113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Tính toán và cấu tạo nhà lắp ghép nhiều tầng 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Nguyễn Thế Hồng 

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 :Khoa học và kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1982  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 210 tr 

231. Tên tập :Tập 1 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 135 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Tính toán%Nhà lắp ghép 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 136      113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Các chế độ của hệ thống năng lượng 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :I.M.Markovits 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Bùi Thiện Dụ%...    214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H  ^bNhà xuất bản :Khoa học và kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1975  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :414 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 136 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Hệ thống năng lượng 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :137     113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Các chế độ của hệ thống năng lượng 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :I.M.Markovits 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Bùi Thiện Dụ    214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H  ^bNhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1975  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :414 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 137 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Hệ thống năng lượng 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :138        113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Máy làm đất 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Vũ Thế Lộc%... 

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 :GTVT 

260. Năm xuất bản :1985  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :148 tr 

231. Tên tập :Tập 1 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 138 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Máy làm đất 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :139         113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Máy làm đất 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Vũ Thế Lộc%... 

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 :GTVT 

260. Năm xuất bản :1985  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :148 tr 

231. Tên tập :Tập 1 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 138 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Máy làm đất 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :140        113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Máy làm đất 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Vũ Thế Lộc%... 

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 :GTVT 

260. Năm xuất bản :1988  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :240 tr 

231. Tên tập :Tập 2 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 140 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Máy làm đất 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :141     113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Máy làm đất 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Vũ Thế Lộc%... 

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 :GTVT 

260. Năm xuất bản :1988  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :240 tr 

231. Tên tập :Tập 2 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 141 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Máy làm đất 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :142       113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Sổ tay kỹ thuật thủy lợi 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể :Vụ kỹ thuật – Bộ Thủy lợi 

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

215. Người dịch :      214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản :Nông nghiệp 

260. Năm xuất bản :1986  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 262 tr 

231. Tên tập :Tập 4 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 142 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Sổ tay%Thủy lợi 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :143        113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Sổ tay kỹ thuật thủy lợi 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể :Vụ kỹ thuật – Bộ Thủy lợi 

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

215. Người dịch :      214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản :Nông nghiệp 

260. Năm xuất bản :1986  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :262 tr 

231. Tên tập :Tập 4 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 143 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Sổ tay%Thủy lợi 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :144        113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO) Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Sổ tay sửa chữa tàu sông 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :F.F.Benca%... 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Đặng Hưu Phú    214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :  ^bNhà xuất bản :Cục Vận tải đường sông 

260. Năm xuất bản :1974 252. Lần xuất bản :  278.Số trang :204 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 144 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Sổ tay%Tàu sông 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :145      113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Cải thiện và gia cố đất làm áo đường 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể :Trường Đại học giao thông đường sắt đường bộ  

213. Người chủ biên :    217. Người biên soạn :Phạm Văn Toán 

215. Người dịch :      214. Người hiệu đính : 

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

260. Năm xuất bản :1970  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :46 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt)Vt 145 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Gia cố đất%Áo đường 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :146         113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Sử dụng rada trên biển 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :F.J.Wylie 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Tiếu Văn Kinh   214. Người hiệu đính :Quảng Ngọc An 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản :GTVT 

260. Năm xuất bản :1988 252. Lần xuất bản :  278.Số trang :222 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 146 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Hàng hải%Thông tin tín hiệu%Rada 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 147        113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Cơ sở giáo dục học nghề nghiệp 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :X.Ia.Batưép%... 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Đặng Danh Ánh    214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản :Công nhân kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1982  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :512 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt)Vt 147 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Giáo dục học 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :148         113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Cống ngầm 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể :Vụ kỹ thuật – Bộ Thủy lợi 

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

215. Người dịch :Nguyễn Nam Thụy   214. Người hiệu đính :Nguyễn Sung 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :   ^bNhà xuất bản : 

260. Năm xuất bản :1969 252. Lần xuất bản :  278.Số trang :148 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 148 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Cống ngầm%Tiêu chuẩn thiết kế 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :149         113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Kế hoạch vận tải – tài chính của xí nghiệp vận tải ô tô 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :M.S.Bash%... 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Đặng Văn Đồng    214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H  ^bNhà xuất bản :Trung tâm TT KHKT 

260. Năm xuất bản :1980  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :148 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 148 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Kinh tế vận tải 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :150        113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Các phương pháp toán học dùng cho vật lý 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Laurent Schwartz 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Phan Văn Chương%...  214. Người hiệu đính :Phan Đình Diệu 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản :Khoa học kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1974  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :348 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 150 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Phương pháp toán học%Vật lý 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :151        113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Vật lý học hiện đại dùng cho kỹ sư 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Otto Oldenberg%... 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Phạm Ngọc Hoàn%...    214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản :Khoa học KT 

260. Năm xuất bản :1977  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :458 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 151 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Vật lý học 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 152      113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Vật lý học hiện đại dùng cho kỹ sư 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Otto Oldenberg%... 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Phạm Ngọc Hoàn%...  214. Người hiệu đính :Đặng Mộng Lân 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản :Khoa học KT 

260. Năm xuất bản :1977  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :458 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 152 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Vật lý học 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :153         113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Các phương pháp thống kê của qui hoạch các thực nghiệm cực trị 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :V.V.Nalimon%... 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Nguyễn Như Chinh%...   214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản : Khoa học KT 

260. Năm xuất bản :1984  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 264 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt)Vt 153 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Phương pháp thống kê%Lý thuyết toán 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :154        113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Chỉ dẫn thiết kế âu tàu 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể :Bộ Thủy lợi 

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 : 

260. Năm xuất bản :1976  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :169 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 154 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Thiết kế%Âu tàu 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :155       113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Chỉ dẫn thiết kế âu tàu 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể : Bộ Thủy lợi 

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 : 

260. Năm xuất bản :1976  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :168 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt)Vt 155 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Thiết kế%Âu tàu 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :156        113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Tổ chức và kỹ thuật thi công các công trình thủy lợi 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể :Vụ kỹ thuật – Bộ Thủy lợi 

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

215. Người dịch :Nguyễn Thành Tảo   214. Người hiệu đính : Phan Sỹ Kỳ 

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

260. Năm xuất bản :1969  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :346 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 156 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Kỹ thuật%Công trình thủy lợi 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :157      113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Giáo trình thực hành máy ủi 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể :Trường Công nhân cơ giới I 

213. Người chủ biên :    217. Người biên soạn :Bùi Đình Cân%... 

215. Người dịch :      214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản :GTVT 

260. Năm xuất bản :1990  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :72 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 157 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Giáo trình%Máy ủi 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :158         113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Xây dựng công trình ven bờ biển 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Nguyễn Văn Soạn 

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 : 

260. Năm xuất bản :1980  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :158 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 158 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Công trình chắn sóng%Xây dựng 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 159     113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Nguyên lý thủy văn công trình 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :X.N.Nikichin 

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 :Giáo dục 

260. Năm xuất bản :1962  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :354 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 159 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Thủy văn%Công trình 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :160         113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Tổ chức khai thác đội tàu vận tải thủy nội địa 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Nguyễn Nha%... 

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 :GTVT 

260. Năm xuất bản :1987  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :196 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 160 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Vận tải thủy nội địa 

 

 

 

 

 

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



 

Page 

| 63 

PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :161      113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Giáo trình sức kéo đầu máy 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể :Trường trung học giao thông vận tải 

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 :GTVT 

260. Năm xuất bản :1990  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :96 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 161 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Giáo trình%Đường sắt%Đầu máy 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :162        113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Sổ tay thiết kế nền và móng 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể :Viện nghiên cứu nền và công trình ngầm 

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

215. Người dịch :Đinh Xuân Bảng%...   214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản :Khoa học và KT 

260. Năm xuất bản :1975  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :226 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 162 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Sổ tay%Thiết kế%Nền%Móng 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :163        113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Thông tin vô tuyến chuyển tiếp 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Trần Quang Huy%... 

216. Tác giả tập thể : 

213. Người chủ biên :Trần Quang Huy     217. Người biên soạn : 

215. Người dịch :      214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản :Vụ Khoa học KT 

260. Năm xuất bản :1983  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :466 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 163 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Thông tin liên lạc%Vô tuyến điện 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :164      113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Kết cấu và tính toán ô tô 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể :Trường Đại học giao thông đường sắt và đường bộ 

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 :GTVT 

260. Năm xuất bản :1984  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :212 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 164 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Kết cấu%Tính toán%Ô tô 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :165         113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Địa chất công trình. Địa chất công trình chuyên môn 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : V.Đ.Lômtađze 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Phạm Xuân%...    214. Người hiệu đính :Phạm Xuân 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản :Đại học và THCN 

260. Năm xuất bản :1983  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :378 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 165 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Địa chất công trình 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :166         113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Lực cản tàu thủy 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Trương Sĩ Cáp%... 

216. Tác giả tập thể : 

213. Người chủ biên :Trương Sĩ Cáp   217. Người biên soạn : 

215. Người dịch :      214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản :GTVT 

260. Năm xuất bản :1987  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :108 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 166 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Lực cản tàu thủy 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :167        113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Mặt đường bê tông xi măng 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Nguyễn Quang Chiêu 

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 :Xây dựng 

260. Năm xuất bản :1985  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :176 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 168 tr 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Xây dựng%Mặt đường%Bê tông xi măng 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :168        113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Mở đầu vật lý chất rắn 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Charles Kittel 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Đặng Mộng Lân%...   214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản :Khoa học KT 

260. Năm xuất bản :1984  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :270 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 168 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Vật lý%Chất rắn 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :169        113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Chuỗi Fourier và ứng dụng 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :G.P.Toolxtôv 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Bùi Hữu Dân    214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản :Khoa học KT 

260. Năm xuất bản :1977  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :336 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 169 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Phương pháp toán học%Chuỗi Fourier%Lý thuyết chuỗi 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :170       113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Bài tập cơ học kết cấu 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :N.V.Mukhin 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Nguyễn Văn Nhậm   214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản :Đại học và THCN 

260. Năm xuất bản :1977  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :438 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt)Vt 170 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Bài tập%Cơ học kết cấu 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :171         113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Mục tiêu chương trình nghề 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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

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

215. Người dịch :      214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản : ^bNhà xuất bản : Trường CN cơ khí đóng tàu 1 

260. Năm xuất bản :1986  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :62 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 171 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Chương trình%Nghề nghiệp 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :172         113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Qui phạm kỹ thuật chung và tạm thời về thi công và nghiệm thu các công trình 

kiến thiết cơ bản 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể :Ủy ban kiến thiết cơ bản Nhà nước 

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

215. Người dịch :      214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :   ^bNhà xuất bản : 

260. Năm xuất bản :  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 120 tr 

231. Tên tập : Tập 5 : Thi công và nghiệm thu các kết cấu gạch đá QPXD 32-68 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 172 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Qui phạm kỹ thuật%Thi công%Nghiệm thu%Công trình kiến thiết 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :173      113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Vận trù học và ứng dụng trong giao thông vận tải 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể :Phòng vận trù 1 và 2 Ban khoa học kỹ thuật 

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 :Bộ Giao thông VT 

260. Năm xuất bản :1970  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :188 tr 

231. Tên tập :Tập 2 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 173 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Vận trù học%Giao thông vận tải 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :174        113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Vận trù học và ứng dụng trong giao thông vận tải 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể :Phòng vận trù 1 và 2 Ban khoa học kỹ thuật 

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 :Bộ GTVT 

260. Năm xuất bản :1970  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :188 tr 

231. Tên tập :Tập 2 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 174 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Vận trù học%Giao thông vận tải 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 175       113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Một phương pháp tính toán cầu phao hệ chốt 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Đỗ Hựu 

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 : 

260. Năm xuất bản :1968  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :56 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 175 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Phương pháp tính toán%Cầu phao 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 176     113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Các vấn đề tác động qua lại giữa người lãnh đạo và hệ thống tự động hóa quản lý 

(ACY) 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :E.A.Môđarốp%... 

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 :Viện NC quản lý kinh tế 

260. Năm xuất bản :1979  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :72 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 176 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Tự động hóa%Quản lý kinh tế 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :177         113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Thuyền phó hai – thuyền phó ba 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt:Second mate – Third mate 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 :GTVT 

260. Năm xuất bản :1989  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :248 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 177 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Hàng hải%Thuyền phó hai%Thuyền phó ba 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :178        113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Kế hoạch giảng dạy công nhân lành nghề bậc 4/7 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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

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

215. Người dịch :      214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản : ^bNhà xuất bản :Trường CN cơ khí đóng tàu 1 

260. Năm xuất bản :1986  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :50 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 178 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Dạy nghề 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :179       113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Kỹ thuật khoan thăm dò 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : F.A.Samsev%... 

216. Tác giả tập thể : 

213. Người chủ biên :F.A.Samsev    217. Người biên soạn : 

215. Người dịch :Lê Mạnh Chiến    214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản :Khoa học và KT 

260. Năm xuất bản :1971  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :438 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 179 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Kỹ thuật khoan%Thăm dò 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :180         113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Máy hai – máy ba 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt:  

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể :Trung tâm nghiên cứu dịch thuật TP.HCM 

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 :GTVT 

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

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt)Vt 180 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Máy tàu 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2281           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Sông Hồng – sông Gianh những cây cầu 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 :Hội Nhà văn và TCty XD T/long 

260. Năm xuất bản :1998  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :244 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vv 49 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Tập truyện, ký và tư liệu lịch sử hai mươi lăm năm một chặng đường phấn đấu 

gian khổ Tổng Công ty đã làm nhiều công trình cảng biển, càng hàng không, nhà cao tầng… 

những cảng, cầu còn mãi với thời gian.   

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :2282            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Rọ đá trong các công trình thủy lợi giao thông xây dựng 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Nguyễn Khánh Tường 

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 : Xây dựng 

260. Năm xuất bản :2001  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :102 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vv 50 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Rọ đá ngày nay được bọc lớp nhựa dày 1mm, sử dụng rộng rãi ở Mỹ, Pháp, Hà 

Lan, Ý… tính biến dạng cao, kết cấu chịu được lún, không bị đứt gãy, đặc biệt khi kết cấu đặt 

trên nền đất không ổn định ở vùng bị sói ngầm hoặc dòng chảy tràn qua, độ bền cao, tính thấm 

nước, tính bền vững, giá thành rẻ. 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2283           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Bàn về kiểm kê, kiểm soát 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : V.I.Lê Nin 

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 :Chính trị Quốc Gia 

260. Năm xuất bản :1998  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :268 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vv 51 tr 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Tài liệu nghiên cứu học tập tư tưởng của Lê Nin về vai trò quan trọng của nhiệm 

vụ kiểm kê, kiểm soát trong công tác quản lý, đặc biệt là quản lý kinh tế. Cuốn sách được trình 

bày bốn vấn đề, vì sao phải kiểm kê, kiểm soát, nội dung, ai kiểm soát ai, tổ chức kiểm kê kiểm 

soát.  

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2284           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Nghiên cứu các giải pháp tăng năng lực cạnh tranh của ngành hàng hải Việt Nam 

trong điều kiện hội nhập quốc tế 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể : Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam 

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 : GTVT 

260. Năm xuất bản :2002  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :308 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vv 52 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Tài liệu trình bày các vấn đề về định hướng phát triển kinh tế xã hội. Tổng quan về 

kinh doanh hàng hải, hoạt động của ngành hàng hải thế giới, thực trạng hoạt động của hàng hải 

Việt Nam và các giải pháp kiến nghị.  

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2285          113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Vùng ngập lũ Đồng bằng sông Cửu Long hiện trạng và giải pháp 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể :Đại học Quốc gia TP.HCM 

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 :Đại học Quốc gia 

260. Năm xuất bản :2001  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 686 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vv 53 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Cuốn sách được hệ thống toàn bộ vùng kinh tế lớn Đồng bằng sông Cửu Long, đặc 

biệt là nông nghiệp, đảm bảo an toàn về lương thực và thực phẩm cho cả nước. Nắm bắt được 

thực trạng và từ đó nêu lên giải pháp có căn cứ khoa học về kinh tế - xã hội – môi trường. Đây 

là tập hợp kết quả đề tài cấp Nhà nước. 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2286           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa : Phát huy lợi thế so sánh kinh nghiệm của các 

nền kinh tế đang phát triển ở châu Á 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Đỗ Đức Định 

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 : Chính trị Quốc gia 

260. Năm xuất bản :1999  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 276 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vv 54 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Cuốn sách giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu và tham khảo kinh nghiệm của 

các nước đang phát triển, tiến hành hiện đại hóa, công nghiệp hóa nền kinh tế, đặc biệt ở châu 

Á. Cuốn sách trình bày cơ sở lý luận và một số vấn đề về chiến lược từ đó rút ra kinh nghiệm 

vận dụng ở Việt Nam. 

 

 

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



 

Page 

| 89 

PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2287           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Số liệu kinh tế - xã hội các đô thị lớn của Việt Nam và thế giới 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể : Vụ Tổng hợp và Thông tin Tổng cục Thống kê  

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 : Thống kê 

260. Năm xuất bản : 1998  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 348 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt)Vv 55 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Trong quá trình đô thị hóa hiện nay ở nhiều nước trên thế giới và Việt Nam nói 

riêng, để giúp bạn đọc có thêm thông tin về qui mô kinh tế xã hội các đô thị lớn ở Việt Nam và 

Thế giới, cuốn sách gồm 2 phần : Phần một gồm những số liệu cơ bản từ 1986. Phần hai gồm 

những số liệu của 350 thành phố lớn trên thế giới. 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :2288            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Tư liệu kinh tế các nước thành viên ASEAN 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể : Tổng cục Thống kê 

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 : Thống kê 

260. Năm xuất bản : 1999  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 376 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vv 56 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Để có thêm thông tin về kinh tế ASEAN và từng nước thành viên. Cuốn sách gồm 

hai phần : Phần chung và phần từng nước thành viên. Trong cuốn sách còn có tư liệu của nước 

thành viên thứ 10 Campuchia. 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2289           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Số liệu kinh tế - xã hội các nước trên thế giới 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể : Tổng cục Thống kê 

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 :Thống kê 

260. Năm xuất bản : 1998  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 332 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vv 57 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Cuốn sách bao gồm những số liệu cơ bản có hệ thống phản ánh điều kiện tự nhiên 

diễn biến kinh tế xã hội của các nước từ những năm 1980 đến nay, tổng sản phẩm, tỷ lệ đầu tư, 

chỉ số giá tiêu dùng, tổng dự trữ,… nội dung tích lũy. 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :2290            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể : Bộ Ngoại giao 

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 : Chính trị Quốc gia 

260. Năm xuất bản :1998  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :348 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vv 58 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Tháng 7 năm 1995 Việt Nam trở thành thành viên chính thức gia nhập ASEAN. 

Để tìm hiểu một cách toàn diện về ASEAN cuốn sách đã được bổ sung nhiều văn kiện mới và 

các hoạt động mang phong cách riêng. 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :2291           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Trắc địa ảnh  (Phần : Phương pháp đo ảnh) 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Trương Anh Kiệt 

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 : Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản :2000  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 108 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 529a 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Cuốn sách là bộ giáo trình chuyên môn phục vụ công tác giảng dạy các ngành trắc 

địa – bản đồ địa chính được biên soạn theo đề cương chi tiết của các môn học ngành trắc địa 

ảnh. Giáo trình gồm toán học phần cơ sở đo ảnh, phương pháp đo ảnh đơn, đo ảnh lập thể, đo 

mặt đất. 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2292          113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Trắc địa ảnh (Phần : Phương pháp đo ảnh đơn) 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Trương Anh Kiệt 

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 : GTVT 

260. Năm xuất bản :2003 252. Lần xuất bản :  278.Số trang :108 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 529b 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Cuốn sách là bộ giáo trình chuyên môn được biên soạn để phục vụ cho việc giảng 

dạy và học tập của ngành trắc địa, bản đồ địa chính. Cuốn sách soạn theo đề cương chi tiết của 

các môn học ngành trắc địa ảnh. Gồm 8 phần : Cơ sở đo ảnh, đo ảnh đơn, đo ảnh lập thể, đo mặt 

đất.  

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2293          113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Trắc địa ảnh (Phần : Phương pháp đo ảnh đơn) 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Trương Anh Kiệt 

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 : GTVT 

260. Năm xuất bản :2003 252. Lần xuất bản :  278.Số trang :108 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 529c 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Cuốn sách là bộ giáo trình chuyên môn được biên soạn để phục vụ cho việc giảng 

dạy và học tập của ngành trắc địa, bản đồ địa chính. Cuốn sách soạn theo đề cương chi tiết của 

các môn học ngành trắc địa ảnh. Gồm 8 phần : Cơ sở đo ảnh, đo ảnh đơn, đo ảnh lập thể, đo mặt 

đất.  

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :2294            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Hóa học dầu mỏ khí tự nhiên 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Phan Tử Bằng 

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 : GTVT 

260. Năm xuất bản :1999  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 210 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 530a 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Cuốn sách là giáo trình chuyên ngành dầu dùng cho sinh viên ngành lọc hóa dầu. 

Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản chất hóa học, tính chất hóa lý kỹ thuật của dầu mỏ, 

khí tự nhiên, các phân đoạn, các sản phẩm dầu khí, công nghệ chế biến dầu mỏ. 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :2295            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Hóa học dầu mỏ khí tự nhiên 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Phan Tử Bằng 

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 : GTVT 

260. Năm xuất bản :1999  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 210 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 530b 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Cuốn sách là giáo trình chuyên ngành dầu dùng cho sinh viên ngành lọc hóa dầu. 

Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản chất hóa học, tính chất hóa lý kỹ thuật của dầu mỏ, 

khí tự nhiên, các phân đoạn, các sản phẩm dầu khí, công nghệ chế biến dầu mỏ. 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :2296           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Sổ tay xử lý sự cố công trình xây dựng 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Vương Hách 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Nguyễn Đăng Sơn   214. Người hiệu đính : Vũ Trường Hạo 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản : H   ^bNhà xuất bản : Xây dựng 

260. Năm xuất bản :2001  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 302 tr 

231. Tên tập : Tập 2 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 531 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Để giúp cho các kỹ sư xây dựng có một số kiến thức trong công tác xử lý sự cố 

công trình. Đây là cuốn sổ tay của tác giả Trung Quốc có kinh nghiệm lý luận và thực tiễn. 

Cuốn sách trình bày công tác kiểm định và xử lý 2 loại sự cố lớn của công trình là kết cấu và 

nền móng. 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :2297           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Sổ tay xử lý sự cố công trình xây dựng 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Vương Hách 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Nguyễn Đăng Sơn   214. Người hiệu đính : Vũ Trường Hạo 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản : H   ^bNhà xuất bản : Xây dựng 

260. Năm xuất bản :2001  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 308 tr 

231. Tên tập : Tập 3 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 532 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Để giúp cho các kỹ sư xây dựng có một số kiến thức trong công tác xử lý sự cố 

công trình. Đây là cuốn sổ tay của tác giả Trung Quốc có kinh nghiệm lý luận và thực tiễn. 

Cuốn sách trình bày công tác kiểm định và xử lý 2 loại sự cố lớn của công trình là kết cấu và 

nền móng. 

 

 

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

 



 

Page 

| 100 

PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2298           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Trắc địa ảnh (Phần : Phương pháp đo ảnh lập thể) 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Phan Văn Lộc 

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 : GTVT 

260. Năm xuất bản :2000  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 216 tr 

231. Tên tập : Phần : Phương pháp đo ảnh lập thể 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 533 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt :   Cuốn sách là bộ giáo trình chuyên môn được biên soạn để phục vụ cho việc giảng 

dạy và học tập của ngành trắc địa, bản đồ địa chính. Cuốn sách soạn theo đề cương chi tiết của 

các môn học ngành trắc địa ảnh. Gồm 8 phần : Cơ sở đo ảnh, đo ảnh đơn, đo ảnh lập thể, đo mặt 

đất. 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2299           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Chuẩn đoán và bảo dưỡng kỹ thuật ô tô 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể : Trường  Cao đẳng Giao thông vận tải 

213. Người chủ biên :     217. Người biên soạn : Ngô Hắc Hùng 

215. Người dịch :      214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản : H   ^bNhà xuất bản : GTVT 

260. Năm xuất bản :2001  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 228 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 534 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Đây là cuốn giáo trình dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên cao đẳng, công 

nhân kỹ thuật ngành cơ khí ô tô và máy công trình. Cuốn sách gồm 2 phần : Phần 1 :Cơ sở lý 

luận về sử dụng kỹ thuật ô tô. Phần 2 : Chuẩn đoán và bảo dưỡng kỹ thuật ô tô.  

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2300           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Trắc địa ảnh (Phần : Phương pháp đo ảnh mặt đất) 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Lê Văn Hường 

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 : GTVT 

260. Năm xuất bản : 2000  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 84 tr 

231. Tên tập : Phần : Phương pháp đo ảnh mặt đất 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 535a 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Cuốn sách là bộ giáo trình chuyên môn được biên soạn để phục vụ cho việc giảng 

dạy và học tập của ngành trắc địa, bản đồ địa chính được soạn theo đề cương chi tiết của các 

môn ngành trắc địa ảnh gồm 8 phần : Cơ sở chụp ảnh, cơ sở đo ảnh, ảnh lập thể…  

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2301           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Trắc địa ảnh (Phần : Phương pháp đo ảnh mặt đất) 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Lê Văn Hường 

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 : GTVT 

260. Năm xuất bản : 2000  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 84 tr 

231. Tên tập : Phần : Phương pháp đo ảnh mặt đất 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 535b 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Cuốn sách là bộ giáo trình chuyên môn được biên soạn để phục vụ cho việc giảng 

dạy và học tập của ngành trắc địa, bản đồ địa chính được soạn theo đề cương chi tiết của các 

môn ngành trắc địa ảnh gồm 8 phần : Cơ sở chụp ảnh, cơ sở đo ảnh, ảnh lập thể…  

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2302           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Tính toán thiết kế công trình ngầm 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Trần Thanh Giám%Tạ Tiến Đạt 

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 : Xây dựng 

260. Năm xuất bản :2002  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 368 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 536 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Cuốn sách được biên soạn tổng quát, được đề cập đến những vấn đề cơ bản của 

các loại công trình ngầm, đặc điểm về tính chất cơ lý của đất đá, đánh giá điều kiện địa kỹ thuật, 

chọn giải pháp và số liệu phục vụ cho việc thiết kế công trình, các loại vật liệu… 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2303           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Cân bằng pha và hóa keo 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Nguyễn Danh Nhi%Nguyễn Hữu Hùng 

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 : GTVT 

260. Năm xuất bản :2001  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 132 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 537a 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Cuốn sách này được biên soạn gồm 2 phần : Cân bằng pha và hóa keo. Cuốn sách 

được trình bày ngắn gọn, mạch lạc những kiến thức cơ bản nhằm đáp ứng cho sinh viên của các 

ngành như hóa dầu, địa chất dầu, địa chất thăm dò, công trình, tuyển khoáng… 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2304           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Cân bằng pha và hóa keo 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Nguyễn Danh Nhi%Nguyễn Hữu Hùng 

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 : GTVT 

260. Năm xuất bản :2001  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 132 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 537b 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Cuốn sách này được biên soạn gồm 2 phần : Cân bằng pha và hóa keo. Cuốn sách 

được trình bày ngắn gọn, mạch lạc những kiến thức cơ bản nhằm đáp ứng cho sinh viên của các 

ngành như hóa dầu, địa chất dầu, địa chất thăm dò, công trình, tuyển khoáng… 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2305           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Trắc địa cao cấp 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Đỗ Ngọc Đường%Đặng Nam Chinh 

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 : GTVT 

260. Năm xuất bản :2000  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 148 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 538a 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Cuốn giáo trình này được biên soạn cho sinh viên ngành trắc địa và bản đồ. Bao 

gồm 5 phần : Khái quát về trắc địa lý thuyết; Trắc địa mặt cầu; Thiên văn trắc địa; Công tác trắc 

địa cơ bản và bình sai lưới trắc địa. 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2306           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Trắc địa cao cấp 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Đỗ Ngọc Đường%Đặng Nam Chinh 

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 : GTVT 

260. Năm xuất bản :2000  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 148 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 538b 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Cuốn giáo trình này được biên soạn cho sinh viên ngành trắc địa và bản đồ. Bao 

gồm 5 phần : Khái quát về trắc địa lý thuyết; Trắc địa mặt cầu; Thiên văn trắc địa; Công tác trắc 

địa cơ bản và bình sai lưới trắc địa. 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :2307            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Địa mạo đại cương 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Đinh Ngọc Lựu%Đặng Văn Bắt 

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 : GTVT 

260. Năm xuất bản : 2000  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 168 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 539 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Cuốn giáo trình địa mạo đại cương được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu học tập 

của sinh viên các ngành địa chất tìm kiếm, thăm dò và địa chất công trình, địa chất thủy 

văn.Trong giáo trình sử dụng các tài liệu của tác giả nước ngoài. 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :2308           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Mở vỉa và khai thác hầm lò khoáng sàng dạng vỉa 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Trần Văn Huỳnh%... 

216. Tác giả tập thể : 

213. Người chủ biên : Trần Văn Huỳnh   217. Người biên soạn : 

215. Người dịch :      214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản : H   ^bNhà xuất bản : GTVT 

260. Năm xuất bản : 2002  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 272 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 540 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Cuốn sách được biên soạn công phu, tỷ mỷ tổng hợp được 4 nội dung chính, quá 

trình khai thác hầm lò, tham khảo kinh nghiệm về mở vỉa và khai thác than của Liên xô, trình 

bày theo cơ sở khoa học và kết cấu tổng thể khoa học và chặt chẽ. 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2309           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Trình bày bản đồ 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Trần Trung Hồng 

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 : GTVT 

260. Năm xuất bản : 2001 252. Lần xuất bản :  278.Số trang :140 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 541 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Cuốn sách này được dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên ngành bản đồ. Cuốn 

sách được trình bày hai vấn đề lớn : Trình bày bản đồ và chuẩn bị in bản đồ trong đó các vấn đề 

về ký hiệu, màu sắc và chế bản in, công nghệ chế bản thanh vệ. 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :2310            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Các phương pháp điều tra địa chất thủy văn 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Đoàn Văn Chính%... 

216. Tác giả tập thể : 

213. Người chủ biên : Đoàn Văn Chính   217. Người biên soạn : 

215. Người dịch :      214. Người hiệu đính : 

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

260. Năm xuất bản :2002  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 242 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 542 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Cuốn giáo trình này được biên soạn phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của 

ngành địa chất thủy văn, địa chất công trình. Cuốn sách đã được sửa chữa bổ sung thêm phần 

bơm giật cấp, phương pháp mô hình số. 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2311           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Địa chất đại cương 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Võ Năng Lạc 

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 : GTVT 

260. Năm xuất bản :2002  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :236 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 543 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Cuốn giáo trình Địa chất đại cương cung cấp những kiến thức địa chất cơ bản. 

Cuốn sách đã nhấn mạnh đến tính hệ thống và các quá trình địa động lực xảy ra ở vỏ trái đất. 

Trong cuốn sách đề cập đến vấn đề địa chất môi trường đây là lĩnh vực bức thiết, thời sự toàn 

cầu. 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2312           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Nguyên lý thiết kế mỏ hầm lò 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Lê Như Hùng 

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 : GTVT 

260. Năm xuất bản : 2000  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 266 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 544 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Cuốn giáo trình được biên soạn cho sinh viên ngành khai thác mỏ và ngành xây 

dựng công trình ngầm, mỏ. Cuốn sách đã khái quát toàn bộ quá trình thiết kế mỏ, sử dụng cuốn 

giáo trình có thể tiến hành thiết kế sơ đồ công nghệ mỏ, cải tạo hoặc thiết kế mới. 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2313           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Tự động hóa quá trình sản xuất trong công nghiệp mỏ và dầu khí 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Đào Văn tân%Nguyễn Chí Tình 

216. Tác giả tập thể : 

213. Người chủ biên : Đào Văn Tân   217. Người biên soạn : 

215. Người dịch :      214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản : GTVT 

260. Năm xuất bản :2001  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 348 tr 

231. Tên tập : tập 1 : Lý thuyết điều chỉnh tự động 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 545a 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những kiến thức chủ yếu về lý thuyết điều khiển 

tự động là cơ sở của ngành tự động hóa quá trình sản xuất. Cuốn sách bao gồm 9 chương lý 

thuyết điều khiển tự động hệ tuyến tính. Cuốn sách còn là giáo trình cho sinh viên ngành điện 

khí hóa, tự động hóa trong công nghiệp mỏ và dầu khí. 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2314           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Tự động hóa quá trình sản xuất trong công nghiệp mỏ và dầu khí 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Đào Văn tân%Nguyễn Chí Tình 

216. Tác giả tập thể : 

213. Người chủ biên : Đào Văn Tân   217. Người biên soạn : 

215. Người dịch :      214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản : GTVT 

260. Năm xuất bản :2001  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 348 tr 

231. Tên tập : tập 1 : Lý thuyết điều chỉnh tự động 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 545b 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những kiến thức chủ yếu về lý thuyết điều khiển 

tự động là cơ sở của ngành tự động hóa quá trình sản xuất. Cuốn sách bao gồm 9 chương lý 

thuyết điều khiển tự động hệ tuyến tính. Cuốn sách còn là giáo trình cho sinh viên ngành điện 

khí hóa, tự động hóa trong công nghiệp mỏ và dầu khí. 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2315           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Địa chất thủy văn và tháo khô các mỏ khoảng sản cứng 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Hoàng Kim Phụng 

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 : GTVT 

260. Năm xuất bản : 2000  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 142 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 546a 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Cuốn sách giúp cho việc đào tạo các kỹ sư khai thác mỏ địa chất trên cơ sở tạo 

dòng chảy vào các công trình, lựa chọn biện pháp tháo khô tối ưu cho người và thiết bị trong 

thời gian khai thác. Phương pháp tháo khô được áp dụng rộng rãi trên thế giới trong việc khai 

thác ngầm và khai thác lộ thiên. 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2316           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Địa chất thủy văn và tháo khô các mỏ khoảng sản cứng 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Hoàng Kim Phụng 

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 : GTVT 

260. Năm xuất bản : 2000  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 142 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 546b 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Cuốn sách giúp cho việc đào tạo các kỹ sư khai thác mỏ địa chất trên cơ sở tạo 

dòng chảy vào các công trình, lựa chọn biện pháp tháo khô tối ưu cho người và thiết bị trong 

thời gian khai thác. Phương pháp tháo khô được áp dụng rộng rãi trên thế giới trong việc khai 

thác ngầm và khai thác lộ thiên. 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2317           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Công nghệ bê tông hiện đại 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Nguyễn Viết Trung 

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 : GTVT 

260. Năm xuất bản :2001  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 392 tr 

231. Tên tập : Tập 1 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 547a 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những thông tin cần thiết về những thay đổi đáng 

ngạc nhiên trong một số giai đoạn của vật liệu bê tông. Cuốn sách là công cụ hữu ích đối với các 

nhà xây dựng, các kỹ sư. Nội dung các chương đặc biệt lưu ý về bê tông và độ bền bê tông 

cao… 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2318           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Công nghệ bê tông hiện đại 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Nguyễn Viết Trung 

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 : GTVT 

260. Năm xuất bản :2001  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 392 tr 

231. Tên tập : Tập 1 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 547b 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những thông tin cần thiết về những thay đổi đáng 

ngạc nhiên trong một số giai đoạn của vật liệu bê tông. Cuốn sách là công cụ hữu ích đối với các 

nhà xây dựng, các kỹ sư. Nội dung các chương đặc biệt lưu ý về bê tông và độ bền bê tông 

cao… 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2319           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Kỹ thuật đầu máy toa xe hiện đại 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Khuất Tất Nhưỡng 

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 : GTVT 

260. Năm xuất bản :2003  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 286 tr 

231. Tên tập : Tập 2 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 548 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Cuốn sách gồm 7 chương : Giới thiệu đoàn tàu thùng xe; Giới thiệu giao thông 

đường sắt và đầu máy toa xe thành phố. Phần tiếp theo nói về vấn đề hãm tàu, những vấn đề cơ 

bản về cấp điện tập trung đoàn tàu và thiết kế chiếu sáng. Phần cuối khái quát về vật liệu và 

công nghệ mới ứng dụng. 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2320         113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Công trình đường sắt 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Lê Hải Hà 

216. Tác giả tập thể : 

213. Người chủ biên : Lê Hải Hà     217. Người biên soạn : 

215. Người dịch :      214. Người hiệu đính : 

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

260. Năm xuất bản : 2003  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 242 tr 

231. Tên tập : Tập 1 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 549 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Cuốn sách được giới thiệu các vấn đề liên  quan đến sức kéo, nguyên tắc thiết kế 

bình đồ và trắc địa tuyến đường sắt, khái niệm vạch tuyến, phương pháp so sánh kinh tế kỹ 

thuật, cấu tạo các bộ phận kết cấu tầng trên đường sắt, thiết kế đường ray, đường giao cắt, 

đường sắt không mối nối, nền đường sắt. 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :2321           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Nền và móng các công trình dân dụng – công nghiệp 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Nguyễn Văn Quảng%... 

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 : Xây dựng 

260. Năm xuất bản : 1996  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 390 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 550 

320. Từ khóa  Cuốn sách được biên soạn dùng làm tài liệu tham khảo cho việc thiết kế nền 

móng, đã được vận dụng các tiêu chuẩn hiện hành trong nước và một số cách tính theo qui phạm 

của nước ngoài. Các ký hiệu được dùng theo qui định của Hội cơ học đất và móng Quốc tế. 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :2322          113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Ứng dụng vải và lưới địa kỹ thuật trong xây dựng công trình 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Bùi Đức Hợp 

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 : Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản : 2000  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 206 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 551 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Cuốn sách được tác giả tập hợp tư liệu và kinh nghiệm để viết gồm 4 chương : 

Tổng quát về đất yếu và các biện pháp xử lý, vải địa kỹ thuật, tính chất, nguyên tắc tính toán, 

ứng dụng lưới địa kỹ thuật, tính chất, nguyên tắc tính toán, ứng dụng. Kết luận đối chiếu giữa 

vải và lưới. 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2323           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Những vấn đề chung và mố trụ cầu 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Nguyễn Như Khải%... 

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 : Xây dựng 

260. Năm xuất bản : 2000  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 100 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 552 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Cuốn sách được viết để phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của giảng viên sinh 

viên và cũng là tài liệu tham khảo cho cán bộ hoạt động trong ngành xây dựng cầu đường. Cuốn 

sách bao gồm các vấn đề cơ bản về công trình đường ô tô và đường sắt. Các phương pháp tính 

toán thiết kế, cấu tạo tính toán mố trụ cầu.  

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2324           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Hãm đoàn tàu 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Khuất Tất Nhưỡng 

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 : Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản :1997  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 230 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 553a 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Cuốn sách được biên soạn để giới thiệu cùng bạn đọc, cán bộ kỹ thuật, giảng dạy, 

sinh viên ngành đầu máy toa xe… kỹ thuật hãm đoàn tàu, lý luận cơ bản, thử nghiệm cấu tạo và 

nguyên lý của một số van, hãm đoàn tàu đường sắt ngầm, hãm phi bám chính, tốc độ giới hạn 

khi xuống dốc. 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2325           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Hãm đoàn tàu 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Khuất Tất Nhưỡng 

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 : Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản :1997  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 230 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 553a 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Cuốn sách được biên soạn để giới thiệu cùng bạn đọc, cán bộ kỹ thuật, giảng dạy, 

sinh viên ngành đầu máy toa xe… kỹ thuật hãm đoàn tàu, lý luận cơ bản, thử nghiệm cấu tạo và 

nguyên lý của một số van, hãm đoàn tàu đường sắt ngầm, hãm phi bám chính, tốc độ giới hạn 

khi xuống dốc. 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2326           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Thi công đường ô tô 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Doãn Hoa 

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 : Xây dựng 

260. Năm xuất bản :2001  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :532 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 554 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Cuốn sách được biên soạn gồm 10 chương giúp cho việc quản lý kỹ thuật trong 

quá trình thi công : Kế hoạch tổ chức thi công; đào đắp nền đường; thi công cải tạo nền đất yếu; 

thi công nền đường bằng phương pháp nổ phá; thi công mặt đường;  thi công công trình phòng 

hộ; Thi công cống, cầu nhỏ, hầm, sản xuất vật liệu. Các vấn đề xây dựng cầu, đường Việt Nam. 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :2327            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Giáo trình sức bền vật liệu 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Hoàng Thị Hồng%... 

216. Tác giả tập thể : 

213. Người chủ biên : Hoàng Thị Hồng   217. Người biên soạn : 

215. Người dịch :      214. Người hiệu đính : 

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

260. Năm xuất bản :1998 252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 306 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 555 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Cuốn sách được biên soạn dựa vào kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy tại trường 

Mỏ địa chất. Đây là cuốn tài liệu tham khảo cho cán bộ và sinh viên các trường kỹ thuật khác, 

các kỹ sư và các nhà khoa học thuộc ngành vật rắn biến dạng. 

 

 

 

 

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



 

Page 

| 130 

PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2328           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Quy trình kỹ thuật kiểm định cầu đường sắt 22 TCN – 258 - 99 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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

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 : Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản :2002  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 202 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 556 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Cuốn sách “Quy trình kỹ thuật kiểm định cầu đường sắt 22 TCN – 258 – 99” gồm 

6 chương : Những qui định chung cơ bản, yêu cầu và chỉ dẫn về điều tra và đo đạc cầu cũ. Tải 

trọng và hệ số tải trọng. Kết cấu nhịp thép. Kết cấu dầm bê tông cốt thép thường. Kết cấu mố trụ 

và móng. 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2329           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Công trình biển các tiêu chí chung chỉ dẫn qui hoạch thiết kế - thi công 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Nguyễn Hữu Đẩu    214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản : Xây dựng 

260. Năm xuất bản :2001  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 280 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 557 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Cuốn sách chỉ dẫn qui hoạch, thiết kế và thi công. Các tiêu chí chung của Bộ Tiêu 

chuẩn BS 6349. Công trình cảng biển của Anh. Các yêu cầu chung về qui hoạch thiết kế thi 

công cho mọi loại công trình biển. Tải trọng chuyển động giao thông; Địa kỹ thuật, vật liệu 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2330           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Tuyển tập các báo cáo khoa học tại Hội nghị môi trường toàn quốc năm 1998 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể : Cục Môi trường 

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 : Khoa học kỹ thuật 

260. Năm xuất bản : 1999  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 1500 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 558  

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Tuyển tập các báo cáo khoa học tại Hội nghị môi trường toàn quốc năm 1998 được 

đăng ký theo các chuyên để : Môi trường đô thị và công nghiệp, nông nghiệp, miền núi, biển và 

ven bờ, hiện trạng môi trường, công nghệ xử lý nước thải, nước sạch, công nghệ môi trường, 

quản lý môi trường, kinh tế, giáo dục. Tuyển tập bao gồm 181 bài báo cáo được lựa chọn. 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2331           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Nền và móng công trình cầu đường 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Bùi Anh Định%... 

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 : Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản :1997  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 274 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 559 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Cuốn giáo trình “Nền và móng công trình cầu đường” là Bộ tiêu chuẩn tính toán, 

thiết kế cầu cống đường sắt và đường bộ. Cuốn sách bao gồm 6 chương : Khảo sát địa chất công 

trình khu vực xây dựng; Thiết kế và thi công móng nông; Thiết kế và thi công móng cọc; Móng 

cọc đường kính tiết diện lớn; Móng giếng chìm và xây dựng trên nền đất yếu. 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :  2332          113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Thiết kế đường ô tô 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Nguyễn Xuân Trục%... 

216. Tác giả tập thể : 

213. Người chủ biên :Nguyễn Xuân Trục   217. Người biên soạn : 

215. Người dịch :      214. Người hiệu đính : 

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

260. Năm xuất bản :1998  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 180 tr 

231. Tên tập : Tập 2 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 560 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Cuốn sách “Thiết kế nền đường” được biên soạn 7 chương với những nội dung : 

Thiết kế đường; Cấu tạo áo đường; Tính toán cường độ áo đường mềm; Thiết kế áo đường 

cứng; Thiết kế rãnh thoát nước trên đường; Tính toán thủy văn và thủy lực công trình vượt dòng 

nước nhỏ. 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2333           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Thiết kế đường ô tô đường ngoài đô thị và đường đô thị 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Doãn Hoa 

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 : Xây dựng 

260. Năm xuất bản :1999  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 316 tr 

231. Tên tập : Tập 1 : Đường ngoài đô thị 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 561 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Cuốn sách được biên soạn nhằm giúp các kỹ sư, kỹ thuật viên có tư liệu cơ bản khi 

tham gia thiết kế và thi công đường. Cuốn sách gồm 9 chương : Cơ sở quản lý kỹ thuật; Công 

tác khảo sát thiết kế; Thiết kế các yếu tố kỹ thuật đường ô tô; Thiết kế kỹ thuật theo AASHTO; 

Thiết kế kiểm tra sự ổn định của nền đường; Thiết kế gia cường nền đường bằng vải địa nhân 

tạo. 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2334          113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Hoa Anh Đào trên đất Việt 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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

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 : Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản : 2003  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 160 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 562a 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Cuốn sách “Hoa Anh Đào trên đất Việt” được biên soạn tổng kết 10 năm ngành 

Giao thông vận tải sử dụng vốn ODA của Nhật Bản, đánh giá những thành tựu của ngành Giao 

thông vận tải hợp tác với Nhật Bản. Cuốn sách bao gồm những bài viết của các nhà lãnh đạo, 

nhà quản lý. Giới thiệu các công trình xây dựng giao thông vận tải bằng vốn ODA. 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2335         113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Hoa Anh Đào trên đất Việt 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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

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 : Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản : 2003  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 160 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 562a 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Cuốn sách “Hoa Anh Đào trên đất Việt” được biên soạn tổng kết 10 năm ngành 

Giao thông vận tải sử dụng vốn ODA của Nhật Bản, đánh giá những thành tựu của ngành Giao 

thông vận tải hợp tác với Nhật Bản. Cuốn sách bao gồm những bài viết của các nhà lãnh đạo, 

nhà quản lý. Giới thiệu các công trình xây dựng giao thông vận tải bằng vốn ODA. 

 

 

 

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



 

Page 

| 138 

PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :2336            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Chất lượng móng cọc quản lý và đánh giá 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Nguyễn Bá Kế%... 

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 : Trung tâm tư vấn XB GTVT 

260. Năm xuất bản : 2000  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 372 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 563 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Cuốn sách được trình bày một số khâu quan trọng trong thi công cọc, cách quản lý 

và đánh giá chất lượng móng cọc, cơ sở lý thuyết và nguyên lý, cách thức thực hiện theo tiêu 

chuẩn; Phạm vi sử dụng móng cọc, nhược điểm của cọc chế tạo sẵn; nhược điểm của cọc khoan 

nhồi. 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2337           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Mẫu nhà ở căn hộ cao tầng cho các đô thị lớn 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể : Bộ Xây dựng 

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 : Xây dựng 

260. Năm xuất bản :1999  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 84 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 564 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Cuốn sách giới thiệu 14 mẫu nhà từ 11 đến 25 tầng và 5 tầng, việc giới thiệu các 

mẫu nhà cao tầng với các chủ đầu tư, các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý, tư vấn, để khai 

thác sử dụng nâng cao chất lượng thiết kế phù hợp với nhu cầu ở. Cuốn sách cũng là tập tài liệu 

tham khảo cho các ngành kiến trúc xây dựng. 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :2338            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Hướng dẫn làm bài tập vẽ kỹ thuật 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể : Trường Kỹ thuật nghiệp vụ Giao thông vận tải 

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 : Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản :1997  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 52 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) VT 565 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Tập bản vẽ kỹ thuật là những bài tập cơ bản gồm 11 chương : Khái niệm về bản vẽ 

kỹ thuật; Vẽ hình học; Hình chiếu vuông góc; Giao tuyến; Hình chiếu trục đo; Hình biểu diễn 

của vật thể; Vẽ qui ước một số chi tiết và các mối ghép; Bản vẽ chi tiết và vẽ phác chi tiết, vẽ 

lắp, sơ đồ xây dựng. 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2339          113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Hướng dẫn các phương pháp luận quan trắc nước không khí, chất thải nguy hiểm 

và hóa chất độc 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể : Ủy ban Kinh tế và xã hội châu Á – Thái Bình Dương 

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 : Liên hiệp quốc 

260. Năm xuất bản :1994  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 90 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 566 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Cuốn sách “Hướng dẫn các phương pháp luận quan trắc nước, không khí, chất thải 

nguy hiểm và hóa chất độc” được soạn thảo nhằm tăng cường các nỗ lực quan trắc trong khu 

vực, sẽ cung cấp một danh mục kiểm tra các giải pháp đã thực nghiệm, phục vụ quan trắc các 

thông số cần thiết nhất. Cuốn sách còn có giá trị đối với những người lập kế hoạch, quản lý và 

hoạt động mạng lưới môi trường. 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2340           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Thiết kế tuyến đường ô tô cao tốc 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Trương Đình Giai 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Đinh Việt Hồng   214. Người hiệu đính : Nguyễn Quang Chiêu 

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

260. Năm xuất bản : 2002 252. Lần xuất bản :  278.Số trang :194 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 567 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Cuốn sách được giới thiệu việc thiết kế đường ô tô cao tốc và thiết kế nút giao 

khác mức, các căn cứ thiết kế cấp hạng đường, tiêu chuẩn kỹ thuật, các yếu tố thiết kế bình đồ, 

trắc dọc, trắc ngang tuyến đường… Chỉ tiêu kỹ thuật, nguyên tắc thiết kế chính tuyến và nhánh 

nối. 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2341           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Cấu tạo và nghiệp vụ đầu máy toa xe 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Nguyễn Phú Chinh%... 

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 : Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản :1998  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 302 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 568a 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Cuốn sách giúp các sinh viên ngành vận tải đường sắt và kinh tế vận tải đường sắt. 

Nội dung được đề cập những kiến thức cơ bản về cấu tạo đầu máy điezen, cấu tạo toa xe, công 

tác vận dụng bảo dưỡng và sửa chữa đầu máy toa xe. Cuốn sách được biên soạn một cách hệ 

thống và khái quát. 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2342           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Cấu tạo và nghiệp vụ đầu máy toa xe 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Nguyễn Phú Chinh%... 

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 : Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản :1998  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 302 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 568b 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Cuốn sách giúp các sinh viên ngành vận tải đường sắt và kinh tế vận tải đường sắt. 

Nội dung được đề cập những kiến thức cơ bản về cấu tạo đầu máy điezen, cấu tạo toa xe, công 

tác vận dụng bảo dưỡng và sửa chữa đầu máy toa xe. Cuốn sách được biên soạn một cách hệ 

thống và khái quát. 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :2343           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Máy bơm và các thiết bị cấp thoát nước 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Lê Dung%Trần Đức Hạ 

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 :Xây dựng 

260. Năm xuất bản :2002  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 200 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 569 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Cuốn sách được biên soạn làm tài liệu giảng dạy, học tập cho sinh viên ngành cấp 

thoát nước; Nghiên cứu lựa chọn máy móc, thiết bị hợp lý khi thiết kế các trạm bơm và xử lý 

nước. Cuốn sách gồm 3 phần : Máy bơm; Máy nén khí – sơ đồ, cấu tạo, nguyên tắc làm việc. 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2344           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Thiết kế xưởng tuyển khoáng và an toàn 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Trương Cao Suyền% Nguyễn Thị Quỳnh Anh 

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 : Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản :2000  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :368 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 570 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Cuốn sách “Thiết kế tuyển khoáng và an toàn” được biên soạn bao gồm 8 chương : 

Khái niệm chung về xưởng tuyển khoáng và thiết kế; Chọn các chỉ tiêu chất lượng trong quá 

trình tuyển; Xác định năng xuất; Chọn và tính các chỉ tiêu; Chọn và tính các thiết bị; Bố trí thiết 

bị; Tổng mặt bằng xưởng; An toàn lao động và bảo vệ môi trường.  

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2345           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Bảo hiểu trong giao thông vận tải 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Từ Sỹ Sùa%Nguyễn Thị Hồng Mai 

216. Tác giả tập thể : 

213. Người chủ biên : Từ Sỹ Sùa    217. Người biên soạn : 

215. Người dịch :      214. Người hiệu đính : 

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

260. Năm xuất bản :2002  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 204 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt)Vt 571a 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Nội dung cuốn sách giúp cho việc học tập, nghiên cứu và tìm hiểu của sinh viên 

ngành kinh tế vận tải. Kỹ thuật khai thác chủ yếu tập trung nghiên cứu bảo hiểm trong lĩnh vực 

vận tải đường bộ, đường thủy và đường hàng không. Ngoài ra còn cung cấp kiến thức bảo hiểm 

thương mại khác. 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2346           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Bảo hiểu trong giao thông vận tải 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Từ Sỹ Sùa%Nguyễn Thị Hồng Mai 

216. Tác giả tập thể : 

213. Người chủ biên : Từ Sỹ Sùa    217. Người biên soạn : 

215. Người dịch :      214. Người hiệu đính : 

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

260. Năm xuất bản :2002  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 204 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt)Vt 571b 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Nội dung cuốn sách giúp cho việc học tập, nghiên cứu và tìm hiểu của sinh viên 

ngành kinh tế vận tải. Kỹ thuật khai thác chủ yếu tập trung nghiên cứu bảo hiểm trong lĩnh vực 

vận tải đường bộ, đường thủy và đường hàng không. Ngoài ra còn cung cấp kiến thức bảo hiểm 

thương mại khác. 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2347           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Diễn biến cửa sông vùng đồng bằng Bắc Bộ 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Lương Phương Hậu%... 

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 : Xây dựng 

260. Năm xuất bản :2002  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 172 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 572 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Cuốn sách là tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành thủy lợi, cảng đường thủy, 

công trình biển; Tài liệu còn giúp còn giúp các kỹ sư tư vấn, cán bộ  nghiên cứu trong các ngành 

liên quan đến các dự án về đề tài cửa sông. Cuốn sách gồm 5 chương : Các vấn đề chung; Tam 

giác, cửa sông; Diễn biến hình thái… 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :2348            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Cơ sở thiết kế trên máy vi tính 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Trần Vĩnh Hưng%An Hiệp 

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 : Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản :2002 252. Lần xuất bản :  278.Số trang :280 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 573 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Nội dung cuốn sách gồm 2 phần chính : Khái niệm cơ bản về cơ sở thiết kế trên 

máy vi tính, quá trình thiết kế trong ngành chế tạo máy, thông tin đối với các CAD và tổ hợp 

CAD mạng máy tính, phần mềm, ứng dụng; Phần mềm thiết kế cơ bản Autocad, khái niệm hệ 

thống, các lệnh cơ bản, thiết kế vật thể không gian 3 chiều. 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :2349           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép hiện đại theo tiêu chuẩn ACI 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Nguyễn Viết Trung 

216. Tác giả tập thể : 

213. Người chủ biên : Nguyễn Viết Trung     217. Người biên soạn : 

215. Người dịch :      214. Người hiệu đính : 

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

260. Năm xuất bản :2000  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 1052 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 574 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Cuốn sách được biên soạn dựa trên tài liệu tiêu chuẩn ACI của Mỹ. Tác giả muốn 

giới thiệu về cách thiết kế kết cấu  bê tông cốt thép. Nội dung được trình bày lý thuyết về bê 

tông cốt thép… Các chủ đề khác nhau moomen uốn lực cắt; Tiếp theo là các chủ đề, cột dầm 

không đối xứng, vấn đề biến dạng, tính kết hợp của các dầm…  

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :2350           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Định mức chi phí thiết kế công trình xây dựng và tư vấn đầu tư xây dựng 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể : Bộ Xây dựng 

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 : Xây dựng 

260. Năm xuất bản :2001  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 44 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 575 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Nội dung cuốn sách bao gồm các văn bản, các quyết định, qui định chung hướng 

dẫn áp dụng, bảng mức chi phí, thiết kế công trình xây dựng kèm theo; Định mức chi phí tư vấn 

đầu tư và xây dựng. Gồm 2 phần : Công trình công nghiệp; Công trình cấp thoát nước; Tuyến 

ống dẫn dầu; Tuyến cáp thông tin bưu điện. 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2351            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  

Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Định mức dự toán xây dựng cơ bản 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể : Bộ Xây dựng 

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 : Xây dựng 

260. Năm xuất bản : 1998 252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 390 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 576 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Nội dung cuốn sách bao gồm các số liệu về : Mức hao phí vật liệu, hao phí lao 

động, hao phí máy thi công; Kết cấu định mức dự toán; Qui định áp dụng. Căn cứ để lập định 

mức dự toán, sản xuất, các qui chuẩn xây dựng, qui phạm kỹ thuật về thiết kế thi công phần 

nghiệm thu. 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2352           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Đơn giá xây dựng cơ bản thành phố Hà Nội 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể : Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội 

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 : Xây dựng 

260. Năm xuất bản :1999  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :354 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 577 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Nội dung cuốn sách được xây dựng kèm theo các Quyết định của Ủy ban nhân dân 

TP Hà Nội, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tổng hợp, bao gồm toàn bộ chi phí trực tiếp về vật liệu, 

nhân công và máy thi công cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng hoàn chỉnh của các 

công tác hoặc kết cấu xây lắp tạo thành công trình. 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2353           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Văn bản pháp qui mới về đầu tư xây dựng nhà ở đất đai xây dựng kiến trúc qui 

hoạch phát triển đô thị; Quản lý doanh nghiệp và kinh tế tài chính xây dựng. 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Xây dựng 

260. Năm xuất bản :2003  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 198 tr 

231. Tên tập : Tập 1 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 578 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Nội dung cuốn sách cung cấp cho bạn đọc đầy đủ các văn bản pháp qui và văn bản 

hướng dẫn thực hiện mới được ban hành nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của tổ chức, 

cá nhân làm công tác lãnh đạo, quản lý, hoạch định kế hoạch phát triển đô thị, nông thôn, đầu tư 

xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng… 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2354            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  

Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Văn bản pháp qui mới về đầu tư xây dựng, nhà ở đất ở đất đai xây dựng kiến trúc 

qui hoạch phát triển đô thị, quản lý doanh nghiệp và kinh tế tài chính xây dựng 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Xây dựng 

260. Năm xuất bản : 2003  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 212 tr 

231. Tên tập : Tập 2 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 579 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Nội dung cuốn sách cung cấp cho bạn đọc đầy đủ các văn bản pháp qui và văn bản 

hướng dẫn thực hiện mới được ban hành nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của tổ chức, 

cá nhân làm công tác lãnh đạo, quản lý, hoạch định kế hoạch phát triển đô thị, nông thôn, đầu tư 

xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng… 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2355            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  

Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Văn bản pháp qui mới về đầu tư xây dựng, nhà ở đất ở đất đai xây dựng kiến trúc 

qui hoạch phát triển đô thị, quản lý doanh nghiệp và kinh tế tài chính xây dựng 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Xây dựng 

260. Năm xuất bản : 2003  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 212 tr 

231. Tên tập : Tập 3 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 580 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Nội dung cuốn sách cung cấp cho bạn đọc đầy đủ các văn bản pháp qui và văn bản 

hướng dẫn thực hiện mới được ban hành nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của tổ chức, 

cá nhân làm công tác lãnh đạo, quản lý, hoạch định kế hoạch phát triển đô thị, nông thôn, đầu tư 

xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng… 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2356            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  

Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Văn bản pháp qui mới về đầu tư xây dựng, nhà ở đất ở đất đai xây dựng kiến trúc 

qui hoạch phát triển đô thị, quản lý doanh nghiệp và kinh tế tài chính xây dựng 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Xây dựng 

260. Năm xuất bản : 2003  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 212 tr 

231. Tên tập : Tập 4 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 581 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Nội dung cuốn sách cung cấp cho bạn đọc đầy đủ các văn bản pháp qui và văn bản 

hướng dẫn thực hiện mới được ban hành nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của tổ chức, 

cá nhân làm công tác lãnh đạo, quản lý, hoạch định kế hoạch phát triển đô thị, nông thôn, đầu tư 

xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng… 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2357            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  

Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Văn bản pháp qui mới về đầu tư xây dựng, nhà ở đất ở đất đai xây dựng kiến trúc 

qui hoạch phát triển đô thị, quản lý doanh nghiệp và kinh tế tài chính xây dựng 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Xây dựng 

260. Năm xuất bản : 2003  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 212 tr 

231. Tên tập : Tập 5 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 582 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Nội dung cuốn sách cung cấp cho bạn đọc đầy đủ các văn bản pháp qui và văn bản 

hướng dẫn thực hiện mới được ban hành nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của tổ chức, 

cá nhân làm công tác lãnh đạo, quản lý, hoạch định kế hoạch phát triển đô thị, nông thôn, đầu tư 

xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng… 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2358            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  

Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Văn bản pháp qui mới về đầu tư xây dựng, nhà ở đất ở đất đai xây dựng kiến trúc 

qui hoạch phát triển đô thị, quản lý doanh nghiệp và kinh tế tài chính xây dựng 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Xây dựng 

260. Năm xuất bản : 2003  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 212 tr 

231. Tên tập : Tập 6 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 583 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Nội dung cuốn sách cung cấp cho bạn đọc đầy đủ các văn bản pháp qui và văn bản 

hướng dẫn thực hiện mới được ban hành nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của tổ chức, 

cá nhân làm công tác lãnh đạo, quản lý, hoạch định kế hoạch phát triển đô thị, nông thôn, đầu tư 

xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng… 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2359            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  

Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Văn bản pháp qui mới về đầu tư xây dựng, nhà ở đất ở đất đai xây dựng kiến trúc 

qui hoạch phát triển đô thị, quản lý doanh nghiệp và kinh tế tài chính xây dựng 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Xây dựng 

260. Năm xuất bản : 2003  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 212 tr 

231. Tên tập : Tập 7 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 584a 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Nội dung cuốn sách cung cấp cho bạn đọc đầy đủ các văn bản pháp qui và văn bản 

hướng dẫn thực hiện mới được ban hành nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của tổ chức, 

cá nhân làm công tác lãnh đạo, quản lý, hoạch định kế hoạch phát triển đô thị, nông thôn, đầu tư 

xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng… 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2360            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  

Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Văn bản pháp qui mới về đầu tư xây dựng, nhà ở đất ở đất đai xây dựng kiến trúc 

qui hoạch phát triển đô thị, quản lý doanh nghiệp và kinh tế tài chính xây dựng 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Xây dựng 

260. Năm xuất bản : 2003  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 212 tr 

231. Tên tập : Tập 7 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 584b 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Nội dung cuốn sách cung cấp cho bạn đọc đầy đủ các văn bản pháp qui và văn bản 

hướng dẫn thực hiện mới được ban hành nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của tổ chức, 

cá nhân làm công tác lãnh đạo, quản lý, hoạch định kế hoạch phát triển đô thị, nông thôn, đầu tư 

xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng… 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :2381            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Thủy lực 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Phùng Văn Khương 

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 : Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản :2002  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :372 tr 

231. Tên tập :Tập 1 : Thủy lực đại cương 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 605 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Nội dung cuốn sách giúp cho sinh viên các ngành xây dựng cơ bản, ngành cầu 

đường, công trình thủy, kinh tế xây dựng. Giáo trình bao gồm 8 chương được sắp xếp từ dễ đến 

khó; Đặc tính vật lý cơ bản của chất lỏng và lực tác dụng, nguyên lý cơ bản của thủy lực học, 

sức cản thủy lực… 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :2382            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Các văn bản pháp luật về xây dựng 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Chính trị Quốc gia 

260. Năm xuất bản :1999  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :630 tr 

231. Tên tập :Quyển A 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 606a 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Nội dung cuốn sách được tập hợp những văn bản pháp luật hiện hành về xây dựng, 

sắp xếp theo chuyên mục : Các qui định chung; Các qui định về đầu tư xây dựng; Các qui định 

về cấp giấy phép và hành nghề xây dựng; Các qui định về qui trình, qui phạm xây dựng; Về bảo 

hiểm trong xây dựng.  

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :2383            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Niên giám 2000 - 2001 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể : Ủy ban TW mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

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 : Chính trị Quốc gia 

260. Năm xuất bản :2002  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 682 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 607 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Nội dung cuốn niên giám Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đăng tải toàn văn Nghị 

quyết của Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc. Báo cáo của Ban Thường trực các kỳ 

họp Ủy ban TW; Các thông báo, thông tri, kế hoạch hướng dẫn các nghị quyết liên tịch; Các 

quyết định của Ban thường trực… Địa chỉ, số điện thoại của các tổ chức. 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :2384            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Một số mẫu nhà ở đô thị 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : (K.nxb) 

260. Năm xuất bản :2001  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :74 tr 

231. Tên tập : Tập 1 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 608 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt :Tập sách một số mẫu nhà ở đô thị của các kiến trúc sư, các kỹ sư thiết kế xây dựng 

cho bạn đọc, cho nhà nghiên cứu xây dựng nhà cao tầng, nhà ở gia đình, nhà liền kề mặt phố; 

Các chung cư cao tầng, thấp tầng, nhà ở căn hộ, nhà ở biệt thự, nhà ghép hộ… 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :2385            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Một số mẫu nhà ở đô thị 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : (K.nxb) 

260. Năm xuất bản :2001  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :74 tr 

231. Tên tập : Tập 2 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 608 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt :Tập sách một số mẫu nhà ở đô thị của các kiến trúc sư, các kỹ sư thiết kế xây dựng 

cho bạn đọc, cho nhà nghiên cứu xây dựng nhà cao tầng, nhà ở gia đình, nhà liền kề mặt phố; 

Các chung cư cao tầng, thấp tầng, nhà ở căn hộ, nhà ở biệt thự, nhà ghép hộ… 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :2386            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Tài liệu mật của Bộ Quốc Phòng Mỹ về cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 :   ^bNhà xuất bản : VN thông tấn xã 

260. Năm xuất bản :1971  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 282 tr 

231. Tên tập : Tập 1 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 610 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Cuốn sách tài liệu mật được dịch nguyên bản tóm tắt từ tài liệu nghiên cứu mật của 

Bộ Quốc Phòng Mỹ về cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam “thời báo niu ooc” in 

thành sách. Nội dung cuốn sách nói đến chính sách xâm lược của Mỹ ở Việt Nam. Các chiến 

lược, chiến thuật, âm mưu, thủ đoạn…Từ 1945 đến 1968.  

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :2387            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Tài liệu mật của Bộ Quốc Phòng Mỹ về cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 :   ^bNhà xuất bản : VN thông tấn xã 

260. Năm xuất bản :1971  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :310 tr 

231. Tên tập : Tập 2 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 611a 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Cuốn sách tài liệu mật được dịch nguyên bản tóm tắt từ tài liệu nghiên cứu mật của 

Bộ Quốc Phòng Mỹ về cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam “thời báo niu ooc” in 

thành sách. Nội dung cuốn sách nói đến chính sách xâm lược của Mỹ ở Việt Nam. Các chiến 

lược, chiến thuật, âm mưu, thủ đoạn…Từ 1945 đến 1968.  

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :2388            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Tài liệu mật của Bộ Quốc Phòng Mỹ về cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 :   ^bNhà xuất bản : VN thông tấn xã 

260. Năm xuất bản :1971  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 310 tr 

231. Tên tập : Tập 2 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 611b 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Cuốn sách tài liệu mật được dịch nguyên bản tóm tắt từ tài liệu nghiên cứu mật của 

Bộ Quốc Phòng Mỹ về cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam “thời báo niu ooc” in 

thành sách. Nội dung cuốn sách nói đến chính sách xâm lược của Mỹ ở Việt Nam. Các chiến 

lược, chiến thuật, âm mưu, thủ đoạn…Từ 1945 đến 1968.  

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :2389            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Giao thông vận tải Việt Nam năm 2000 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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

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 : Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản :1995  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :374 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 612 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Nội dung cuốn sách được biên soạn là chiến lược phát triển ngành giao thông vận 

tải Việt Nam đến năm 2000 và 2010. Giao thông vận tải luôn là yếu tố hàng đầu tạo tiền đề cho 

“chiến lược tăng tốc”, thúc đẩy quá trình giao lưu kinh tế, văn hóa phát triển và phân bố lực 

lượng sản xuất. Giao thông vận tải còn là cầu nối cho cuộc giao lưu kinh tế khoa học kỹ thuật… 

giúp ngành quán triệt định hướng, phát triển ngành giao thông vận tải. 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :2390           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Niên giám năm 1998 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Chính trị Quốc gia 

260. Năm xuất bản :1999  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 1100 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 613 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Nội dung cuốn Niên giám đã cung cấp cho bạn đọc những thông tin, hệ thống tổ 

chức hành chính từ Chính phủ, các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, hành 

chính tỉnh, thành phố trực thuộc TW, cơ quan hành chính quận huyện… Tên, địa chỉ danh bạ 

điện thoại của cán bộ lãnh đạo của tổ chức hành chính từ TW đến địa phương năm 1998 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :2391           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Niên giám năm 2000 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Chính trị Quốc gia 

260. Năm xuất bản :2001  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 1190tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 614 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Nội dung cuốn sách “niên giám năm 2000” sẽ cung cấp cho các tổ chức Đảng, cơ 

quan Nhà nước, đoàn thể xã hội, tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp và nhân dân những thông tin 

cần thiết về tổ chức và hoạt động của Chính phủ năm 2000. Các mặt chính trị, xã hội, văn hóa, 

kinh tế, pháp luật, quốc phòng… 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :2392           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Niên giám năm 1999 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Chính trị Quốc gia 

260. Năm xuất bản :2000  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 1294 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 615 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Nội dung cuốn sách “niên giám năm 1999” sẽ cung cấp cho các tổ chức Đảng, cơ 

quan Nhà nước, đoàn thể xã hội, tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp và nhân dân những thông tin 

cần thiết về tổ chức và hoạt động của Chính phủ năm 1999. Các mặt chính trị, xã hội, văn hóa, 

kinh tế, pháp luật, quốc phòng… 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :2393           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Niên giám tổ chức hành chính Việt Nam năm 2000 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể : Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ 

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 : Thống kê 

260. Năm xuất bản :2000  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 1290 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 616 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Nội dung cuốn sách đã cung cấp thông tin giới thiệu tổ chức hành chính từ Chính 

phủ đến các cơ quan Bộ, ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, hành chính tỉnh, thành phố trực 

thuộc TW, cơ quan hành chính quận huyện… Tên, địa chỉ, danh bạ điện thoại của các cán bộ 

lãnh đạo, các tổ chức hành chính từ TW đến địa phương năm 2000. 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 445           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Vấn đề nhà ở 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : F.Ăng Ghen 

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 : Sự thật 

260. Năm xuất bản :1959  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :147 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 90 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Nhà cửa 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :446            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Các cơ quan văn hóa của chúng ta 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :N.Đ.Xin xốp 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch : Nguyễn Phan Thọ   214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản :Văn hóa nghệ thuật 

260. Năm xuất bản :1961  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :170 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 91 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Cơ quan văn hóa 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :447            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong xí nghiệp công trình 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể : Tập san kỹ thuật công nghiệp 

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 : Công nghiệp 

260. Năm xuất bản :1962  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 106 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 92 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Sáng tạo%Cải tiến kỹ thuật 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 448           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Khoan nổ mìn 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Trần Anh Vinh 

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 : Khoa học và kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1972  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :428 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 93 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Khoan%Nổ mìn 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :449            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Chuyên san đảm bảo giao thông 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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

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 : Vụ kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1972  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :68 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 94 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Giao thông 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 450           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Sổ tay kỹ thuật an toàn máy lạnh 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Trần Đức Ba%... 

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 : Công nhân kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1981  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :136 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 95 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Sổ tay%Kỹ thuật an toàn%Máy lạnh 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 451           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Ma sát, bôi trơn và hao mòn trong máy móc 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : B.I.Koxtetxki 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Nguyễn Hữu Dũng   214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản : Khoa học kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1977  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :480 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 96 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Ma sát%Bôi trơn%Máy móc 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 452           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Ma sát, bôi trơn và hao mòn trong máy móc 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : B.I.Koxtetxki 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Nguyễn Hữu Dũng   214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản : Khoa học kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1977  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :480 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 96a 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Ma sát%Bôi trơn%Máy móc 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :453            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Những chương chọn lọc toán học cao cấp 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : P.I.Roomanôpxki 

216. Tác giả tập thể : 

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

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

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản : H   ^bNhà xuất bản : Khoa học 

260. Năm xuất bản :1969 252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 380 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 98 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Toán học 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 454           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Vật lý và công nghệ các dụng cụ bán dẫn 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :A.S.Grove 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Phạm Trung Dũng   214. Người hiệu đính :Đàm Trung Đồn 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản :Khoa học kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1978  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :370 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 98 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Vật lý%Công nghệ%Bán dẫn 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :455            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Kinh nghiệm công tác tầu khách 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Doãn Văn Cự    214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản : Tổng cục Đường sắt 

260. Năm xuất bản :1960  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 186 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 99 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Công tác%Tàu 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 456           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Dòng chảy sông ngòi 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Phạm Quang Hạnh%... 

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 : Khoa học và kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1984  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 240 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 100 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Dòng chảy%Sông ngòi%Việt Nam 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :457           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Giáo trình vẽ kỹ thuật 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể :Liên hiệp các xí nghiệp vận tải ô tô – Trường lái xe ô tô số 1 

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 : Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản :1990  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :58 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 101 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Giáo trình%Vẽ kỹ thuật 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :458           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Xác định tỷ giá hối đoái 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Anne O Kryeger 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Nguyễn Văn Thọ%....  214. Người hiệu đính : Nguyễn Văn Thọ 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản : H  ^bNhà xuất bản : Trung tâm xuất bản HN 

260. Năm xuất bản :1990  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :204 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 102 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Tỷ giá hối đoái 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :459            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Marketting theo thị hiếu cuộc sống 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Licosaxuba 

260. Năm xuất bản :1990  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 148 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 103 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Marketting 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :460            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Hỏi đáp về khai thác hệ thống động lực điêzen tàu thủy 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Trần Hữu Nghị 

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 : Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản :1988  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 140 tr 

231. Tên tập : Tập 1 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 104 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Khai thác%Hệ thống%Tàu thủy%Động lực điezen 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 461           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Hướng dẫn thiết kế móng cọc 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể : Viện nghiên cứu khoa học nền và công trình ngầm – UBXD NN Liên Xô 

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 :Xây dựng 

260. Năm xuất bản :1971  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 210 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 105 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Thiết kế%Móng cọc 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 462            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Xây dựng đội ngũ dự bị cán bộ kinh tế 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : I.B.Xkorobogatov  

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Lê Trọng Hiểu%...   214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1984  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 80 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 106 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Xây dựng%Cán bộ%Kinh tế 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 463           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Chế độ làm việc của điêzen tàu thủy 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Iu.Ia.Phômin%Trần Hữu Nghị 

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 : Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản :1990  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 122 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 107 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Chế độ%Làm việc%Tàu thủy 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu 464            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:phương tiện vượt sông và bắc cầu 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Trần Trương Thêm 

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 :Quân đội nhân dân 

260. Năm xuất bản :1981  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :160tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb108 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : phương tiện % Sông % Cầu 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :465            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Hệ thống quản lý của nhật Bản truyền thống và sự đổi mới 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : M.V.Yoshino 

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 :Viện Kinh tế thế giới 

260. Năm xuất bản :1987  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :208tr 

231. Tên tập : Tập 1 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 100 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Hệ thống % Quản lý 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :466            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Hệ thống quản lý của nhật Bản truyền thống và sự đổi mới 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : M.V.Yoshino 

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 :Viện Kinh tế thế giới 

260. Năm xuất bản :1987  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :256 tr 

231. Tên tập : Tập 2 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 109 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Hệ thống % Quản lý 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 467          113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Kỹ thuật in sách giáo khoa về kỹ thuật 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : V.I. Boorrixop %.... 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch : Đặng Văn Kỉnh %...      214. Người hiệu 

đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H.,   ^bNhà xuất bản :Văn hóa nghệ thuật 

260. Năm xuất bản :1962  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :302 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb111 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : kỹ thuật % In % Sách giáo khoa 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :468            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:vấn đề giải phóng phụ nữ 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 :Phụ nữ 

260. Năm xuất bản :knxb  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 

231. Tên tập :Tập 1 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) vb 112  

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa: Giải phóng phụ nữ 

 

 

 

 

 

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



 

Page 

| 200 

 

PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 469           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Quy chế tạm thời khen thưởng và kỷ luật về an toàn chạy tàu đói với cán bộ công 

nhân viên ngành đường sắt 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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  Tổng cục đường sắt: 

260. Năm xuất bản :1980  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :128 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt)Vb 113 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Quy chế % Khen thưởng % Kỷ luật 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :  470          113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Văn kiện đại hội 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể :Đảng Lao động Việt Nam 

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 :Đảng Lao động Viêt nam 

260. Năm xuất bản :1960  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :212 tr 

231. Tên tập : tập 1 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa: Văn kiện Đại hội 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :471           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Các quy luật kinh tế và guồng máy tác động của chúng trong CNXH 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Sự thật 

260. Năm xuất bản :1975  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 300 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 115 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Quy luật kinh tế%Xã hội chủ nghĩa 

 

 

 

 

 

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



 

Page 

| 203 

PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :472            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Tập nghiên cứu Nhà nước và Pháp quyền 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Sử học 

260. Năm xuất bản :1963  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 263 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 116 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Nghiên cứu%Nhà nước%Pháp quyền 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 473           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Đúc 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : B.P.Zakharôv%... 

216. Tác giả tập thể : 

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

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

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản :Khoa học và kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1971  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 190 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 117 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Đúc 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 474           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Một số phương pháp dự báo ứng dụng trong ngành giao thông vận tải 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Cao Ngọc Châu 

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 : Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản :1987  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :162 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 118 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Phương pháp%Ứng dụng%Giao thông vận tải 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :475           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Tính toán cọc và móng cọc trong xây dựng giao thông 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Phan Dũng 

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 : Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản :1987  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 232 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 119 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Móng cọc%Xây dựng%Giao thông  

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 476           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Chính sách kinh tế Nhật Bản 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : G.C.Allen 

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 : Viện Kinh tế thế giới 

260. Năm xuất bản :1988  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 158 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 120 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Chính sách%Kinh tế%Nhật Bản 

 

 

 

 

 

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



 

Page 

| 208 

PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 477           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Hoàng Quốc Việt 

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 : Lao động 

260. Năm xuất bản :1969  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :58 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 121 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Lịch sử%Giai cấp công nhân 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 478           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Sắt – thép - gang 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Nguyễn Đức Thừa 

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 : Khoa học 

260. Năm xuất bản :1960  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :48 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 122 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa: Sắt%Thép%Gang 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 479           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Quyết định số 217/HĐBT ngày 8/8/1985 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quy 

chế về giao thầu và nhận thầu trong xây dựng cơ bản 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Xây dựng 

260. Năm xuất bản :1985  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 22 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 123a 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Quyết định Hội đồng Bộ trưởng%Quy chế%Xây dựng cơ bản 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 480           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Quyết định số 217/HĐBT ngày 8/8/1985 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quy 

chế về giao thầu và nhận thầu trong xây dựng cơ bản 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Xây dựng 

260. Năm xuất bản :1985  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 22 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 123b 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Quyết định Hội đồng Bộ trưởng%Quy chế%Xây dựng cơ bản 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :481            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Nhiệt luyện thép gió 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : S.G.Cope 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Phùng Văn Bình    214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1976  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 132 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 124 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Nhiệt luyện%Thép%Gió 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 482           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Ngữ pháp tiếng Nga 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Hội Việt Xô hữu nghị 

260. Năm xuất bản :1961  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :218 tr 

231. Tên tập : Tập2 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 125 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Ngữ pháp%Nga 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :483           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Sự xuất hiện và sự phát triển đầu tiên của sự sống 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : A.I.Ôparin 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Lê Đức Trọng    214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản :Khoa học và kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1971  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 280 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 126 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Phát triển%Sự sống 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :484            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Kế hoạch hóa và quản lý nền kinh tế Quốc dân ở một số nước XHCN châu Âu  

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Ủy ban kế hoạch NN 

260. Năm xuất bản :1972  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 284 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 127 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Kế hoạch hóa%Quản lý kinh tế%Xã hội chủ nghĩa 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :  485          113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Kỹ nghệ hóa học 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : I.P.Mukhơlennốp 

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 : Ủy ban khoa học NN 

260. Năm xuất bản :1960  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 148 tr 

231. Tên tập : Tập 1 : Phần vô cơ 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 128 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Hóa học 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :486            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Vốn lưu động trong xí nghiệp vận tải ô tô 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Nguyễn Văn Liễu 

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 : Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản :1987  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 84 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 129 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Vốn lưu động%Xí nghiệp%Vận tải 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 487           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Những điều cần biết đối với người sử dụng máy kéo 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : A.V.Korotkevich%... 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Nguyễn Xuân Ái    214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1980  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 130 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 130 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Sử dụng%Máy kéo 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :488           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: 45 năm xây dựng và phát triển giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể : Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa 

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 : Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản :1990  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 40 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 131 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Phát triển%Giao thông vận tải 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 489           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Kỹ thuật xếp dỡ hàng hóa 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Bùi Chí Hùng%Nguyễn Hữu Tân 

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 :Công nhân kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1982  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :194 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 132 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Kỹ thuật%Xếp dỡ%Hàng hóa 

 

 

 

 

 

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



 

Page 

| 221 

PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 490           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Bê tông, bê tông cốt thép trong xây dựng hiện đại 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Lê Văn Kiểm 

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 : Khoa học và kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1976  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 114 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 133a 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Bê tông%Bê tông cốt thép%Xây dựng 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 491           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Bê tông, bê tông cốt thép trong xây dựng hiện đại 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Lê Văn Kiểm 

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 : Khoa học và kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1976  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 114 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 133b 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Bê tông%Bê tông cốt thép%Xây dựng 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 492           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Kỹ thuật phân tích cấu trúc bằng tia rơngen 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Lê Công Dưỡng 

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 : Khoa học kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1984  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 306 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 134 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Kỹ thuật%Phân tích%Cấu trúc 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :  493          113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Mâu thuẫn và nan giải 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Ranes Kornai 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Trần Ngọc Ca%...   214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản : Viện quản lý KH 

260. Năm xuất bản :1986  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 268 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 135 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Mâu thuẫn 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :494            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Những nguyên tắc cơ bản của phương pháp định mức cơ bản của phương pháp 

định mức kỹ thuật lao động trong xây dựng 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

 216. Tác giả tập thể : 

213. Người chủ biên :Mai Xuân Mậu   217. Người biên soạn :Vũ Văn Dần%... 

215. Người dịch :      214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản :Xây dựng 

260. Năm xuất bản :1982  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :202 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 136 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Nguyên tắc%Phương pháp%Định mức 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 495           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Điều lệ bảo dưỡng sửa chữa ô tô và rơ mooc 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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

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 : Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản :1981  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 60 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 137a 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Điều lệ%Bảo dưỡng%Sửa chữa 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 496           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Điều lệ bảo dưỡng sửa chữa ô tô và rơ mooc 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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

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 : Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản :1981  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 60 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 137b 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Điều lệ%Bảo dưỡng%Sửa chữa 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :497            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Văn kiện của Đảng về đường lối công nghiệp hóa XHCN ở miền Bắc nước ta 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể : Ban Chấp hành TW Đảng Lao động Việt Nam 

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 : Sự thật 

260. Năm xuất bản :1968  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :138 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 138 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Văn kiện%Đường lối%Công nghiệp%Xã hội chủ nghĩa 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 498         113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Hãy tiến mạnh trên mặt trận khoa học và kỹ thuật 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Phạm Văn Đồng 

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 : Sự thật 

260. Năm xuất bản :1969  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 92 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 139a 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Mặt trận%Khoa học kỹ thuật 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 499         113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Hãy tiến mạnh trên mặt trận khoa học và kỹ thuật 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Phạm Văn Đồng 

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 : Sự thật 

260. Năm xuất bản :1969  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 92 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 139b 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Mặt trận%Khoa học kỹ thuật 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 500           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Công tác kế hoạch cung ứng vật tư – kỹ thuật quản lý. Kỹ thuật trong xí nghiệp 

công nghiệp  

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể : Ban chỉ đạo cải tiến quản lý xí nghiệp 

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 : Sự thật 

260. Năm xuất bản :1973  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 140 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 140 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Kỹ thuật%Kế hoạch%Quản lý 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 501           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Dùng phá nổ thi công nền đường 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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

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 : Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản :1968  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 156 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 141 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Thi công%Nền đường 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :502            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Sản xuất đá bằng phương pháp thủ công 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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

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 : Viện kỹ thuật GT 

260. Năm xuất bản :1968  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 150 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 142 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Sản xuất%Phương pháp%Đá 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 503           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Lịch sử hóa học  

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Nguyễn Đình Chi 

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 : Khoa học kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :k.n  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :306 tr 

231. Tên tập : Tập 1 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 143 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Lịch sử%Hóa học 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 504           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Công nghệ sửa chữa tàu thủy 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : D.D.Bekovxky 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Đỗ Thái Bình%...    214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản : Khoa học kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1984  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :330 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 144 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Công nghệ%Sửa chữa%Tàu thủy 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :505            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Quản lý và kỹ thuật quản lý 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Liên hiệp CN mới sản phẩm mới 

260. Năm xuất bản :1990  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :272 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 145 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Quản lý%Kỹ thuật 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 506           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Sói mòn đất và biện pháp chống 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :P.X. Zakharốp 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Ngô Quốc Dân    214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản : Nông nghiệp 

260. Năm xuất bản :1981  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :280 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 146 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Đất%Xói mòn 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 507           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Giới thiệu sơ lược những vật liệu và phương pháp chống ăn mòn kim loại 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể : Vụ sản xuất Bộ Công nghiệp hóa Trung Quốc 

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

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

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản : Khoa học 

260. Năm xuất bản :1967  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 60 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 147 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Vật liệu%Phương pháp%Kim loại 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 508           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Tính chất và công dụng của thép 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Hoàng Tuấn Mỹ 

216. Tác giả tập thể : 

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

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

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản :Khoa học 

260. Năm xuất bản :1961  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :44 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 148 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Công dụng%Thép 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :509            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Kỹ thuật hàn 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Mạo Lương Chinh%S.S.I.A.Cốt-Sơn 

216. Tác giả tập thể : 

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

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

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H  ^bNhà xuất bản : Công nghiệp nặng 

260. Năm xuất bản :1960  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :298 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 149 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Kỹ thuật%Hàn 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :510            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 :Sự thật 

260. Năm xuất bản :1977  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 94 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 150 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Nghị quyết%Đại hội%Đại biểu 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 511           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Một số vấn đề về quản lý công nghiệp xây dựng cơ bản giao thông vận tải 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :R.E.Lê Sĩ Nhê%G.A.E.Ghi-đa-ri-ar 

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 :k.nxb 

260. Năm xuất bản :1983  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :706 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 151 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Quản lý%Công nghiệp%Xây dựng 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 512           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Chế độ lập kế hoạch tiền lương 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Ủy ban KHNN 

260. Năm xuất bản :1980  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 284 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 152 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Kế hoạch%Lao động%Chế độ 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 513           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Quy tắc kỹ thuật vận hành động cơ điêden tàu thủy 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể : Bộ Hàng hải Liên Xô 

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

215. Người dịch :Võ Thiên Lăng    214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H  ^bNhà xuất bản : Tổng cục đào tạo CNKT 

260. Năm xuất bản :1974  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 300 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 153 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Quy tắc kỹ thuật%Động cơ điêden%Tàu thủy 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 514           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Về tổ chức lại sản xuất và cải tiến quản lý nông nghiệp theo hướng sản xuất lớn 

XHCN 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Lê Duẩn%Phạm Văn Đồng 

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 : Sự thật 

260. Năm xuất bản :1974  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 106 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 154 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Tổ chức%Sản xuất%Cải tiến%Quản lý nông nghiệp 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 515           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Vật lý thống kê 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : L.Đ.LanĐau%... 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Dương Văn Phi%...   214. Người hiệu đính :Vũ Thanh Khiết 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1974  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 384 tr 

231. Tên tập : Tập 2 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 155 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Vật lý thống kê 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 516           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Cấu tạo toa xe 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể : Cục Đường sắt Đông Bắc Trung Quốc 

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 : Tổng cục ĐS VN 

260. Năm xuất bản :1961  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 120 tr 

231. Tên tập :Tập 1 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 156 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Toa xe 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :517           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Các loại đất chính ở nước ta 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Nguyễn Vy%Đỗ Đình Thuận 

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 : Khoa học và kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1977  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 142 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 157 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Đất 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 518           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Một số vấn đề về quản lý xây dựng cơ bản tài chính tín dụng cung ứng vật tư 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : A.Ph.Côlôxốp%... 

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 : Sự thật 

260. Năm xuất bản :1982  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 352 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 158 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Quản lý%Xây dựng cơ bản%Tài chính 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :519            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Luật lệ giao thông vận tải 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản :K.n  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :388 tr 

231. Tên tập : Quyển 2 : Vận tải 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 159  

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Luật lệ%Giao thông vận tải 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :520            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Lao động kinh tế học 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Cốt sin 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Trần Phong   214. Người hiệu đính : Đỗ Văn Nam%... 

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

260. Năm xuất bản :1958 252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 96 tr 

231. Tên tập : Tập 3 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 160 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Lao động%Kinh tế học 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :521            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Lao động kinh tế học 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Cốt sin 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Trần Phong   214. Người hiệu đính : Đỗ Văn Nam%... 

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

260. Năm xuất bản :1958 252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 96 tr 

231. Tên tập : Tập 4 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 161 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Lao động%Kinh tế học 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 522            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Bảo quản gỗ 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Nông nghiệp 

260. Năm xuất bản :1968  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :126 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 162 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Bảo quản%Gỗ 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 523           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Quản lý dự trữ vật tư ngành bằng máy tính điện tử 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : I.M.Côraxtelin%N.La.Pivkina 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Ngô Mạnh Cung    214. Người hiệu đính : Lý Bách Chấn 

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

260. Năm xuất bản :1987  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 74 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 163 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Quản lý%Vật tư%Dự trữ 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :524            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Cơ cấu và chiến lược phát triển kinh tế 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Ce’rard crellet 

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 : K.nxb 

260. Năm xuất bản :1989  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :496 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 164 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Cơ cấu%Chiến lược%Phát triển 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 525           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Luật lệ vận chuyển hàng hóa bằng ô tô 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản :1975  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 248 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 165 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Luật lệ%Vận chuyển hàng hóa 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 526            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Hướng dẫn thiết kế móng cọc 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể : Bộ Thủy lợi 

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 : Vụ Kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1977  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 212 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 166 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Thiết kế%Móng cọc 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 527           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Hỏi đáp khai thác hệ thống động lực điêden tàu thủy 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Trần Hữu Nghi 

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 : Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản :1988  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 140 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 167a 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Khai thác%Hệ thống 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 528           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Hỏi đáp khai thác hệ thống động lực điêden tàu thủy 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Trần Hữu Nghi 

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 : Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản :1988  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 140 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 167b 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Khai thác%Hệ thống 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 528           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Sổ tay thiết kế cơ khí 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Tô Xuân Giáp%... 

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 : Khoa học kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1982  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 304 tr 

231. Tên tập : Tập 5 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 168 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Sổ tay%Thiết kế%Cơ khí 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :529           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Những cơ sở của ngôn ngữ học đại cương 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Ju.Xtepanov 

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 : Đại học và THCN 

260. Năm xuất bản :1977  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 520 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 169 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Ngôn ngữ học 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :530            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Trật tự an toàn giao thông đường bộ 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản :1990  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 128 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 170 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : An toàn%Giao thông%Đường bộ 

 

 

 

 

 

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



 

Page 

| 263 

  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 640           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Lịch sử kiến trúc nhà ở 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Xây dựng 

260. Năm xuất bản :1987  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 104 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 274 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Kiến trúc%Nhà ở 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 641            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Kỹ thuật sóng xentimet 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : G.Guđê%... 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Nguyễn Văn Ngọ%...   214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản :Khoa học và kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1974  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :436 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 274 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Kỹ thuật 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :642            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Cơ học chất lỏng lý thuyết 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :N.E.Kosin%... 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Bùi Hữu Dân%...    214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản :Khoa học và kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1975  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :534 tr 

231. Tên tập :Tập 3 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 276 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Cơ học chất lỏng%Lý thuyết 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :642            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Các thuật toán ma trận tính kết cấu 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Phan Vị Thủy%Nguyễn Việt Trung%... 

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 :Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản :1987  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :170 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 277 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa: Thuật toán%Kết cấu 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :643            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Công trình làm sạch nước thải loại nhỏ 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :I.Grulơ 

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 :Xây dựng 

260. Năm xuất bản :1985  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :272 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 278 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa: Công trình%Nước thải 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :644            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Tổ chức công ty 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Maurice Cozian%... 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Nguyễn Văn Bình%...  214. Người hiệu đính :Nguyễn Văn Thảo 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H ^bNhà xuất bản : Viện nghiên cứu KH pháp lý 

260. Năm xuất bản :1990  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :216 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 279 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Tổ chức%Công ty 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 647           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Nhiên liệu, dầu nhờn, nước dùng cho tàu thủy 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : IU.Ia.Phoomin%Trần Hữu Nghị 

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 :Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản :1990  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :138 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 280 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Nhiên liệu%Dầu nhờn%Tàu thủy 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :648            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Giáo trình điện tàu sông 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể : Trường Công nhân kỹ thuật đường thủy 

213. Người chủ biên :Lê Đức Thắng  217. Người biên soạn :Nguyễn Bá Phước 

215. Người dịch :      214. Người hiệu đính : 

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

260. Năm xuất bản :1990  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :150 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 281 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Giáo trình%Điện%Tàu sông  

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :649            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Xây dựng xưa và nay 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Seebiôc Phêrenx 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Bùi Văn Trân    214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản : Xây dựng 

260. Năm xuất bản :1987  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :212 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 282 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa: Xây dựng 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 650            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Những nguyên tắc và tổ chức quản lý chất lượng 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : M.F.Danilov%... 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Huy Phượng%...    214. Người hiệu đính :Tường Vân 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản :Khoa học và kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 120 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 283 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Nguyên tắc%Tổ chức%Quản lý 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :651            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Các phương pháp hàn và hàn đắp phục hồi chi tiết máy 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Nguyễn Văn Thông 

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 : Khoa học và kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1984  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :268 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 284 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Phương pháp%Hàn đắp%Phục hồi 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 652            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Nắm vững quan điểm chỉ đạo của hội nghị TW lần thứ 4 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Hoàng Tùng%... 

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 :Thông tin lý luận 

260. Năm xuất bản :1983  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :100 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 285 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Quan điểm%Chỉ đạo 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 653           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Triết học và các khoa học cụ thể 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 :Khoa học xã hội 

260. Năm xuất bản :1972  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :272 tr 

231. Tên tập : Tập 1 : Triết học và khoa học tự nhiên 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 286 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Triết học%Khoa học 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :654            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Kỹ thuật công tác số liệu 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : P.P.Maxlốp 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Hoàng Công Thi%...  214. Người hiệu đính :Hoàng Công Thi 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :   ^bNhà xuất bản : 

260. Năm xuất bản :1983  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :142 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 287 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Kỹ thuật%Số liệu 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :655            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Điều lệ về công tác quản lý hồ sơ lý lịch 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 :Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản :1972  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :32 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 288 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Điều lệ%Quản lý 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :656            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam và nhiệm vụ công đoàn trong cách 

mạng XHCN 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Lê Duẩn 

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 :Sự thật 

260. Năm xuất bản :1975  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :158 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 289a 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Giai cấp công nhân%Công đoàn%Cách mạng%Xã hội chủ nghĩa%Việt Nam 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :657            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam và nhiệm vụ công đoàn trong cách 

mạng XHCN 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Lê Duẩn 

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 :Sự thật 

260. Năm xuất bản :1975  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :158 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 289b 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Giai cấp công nhân%Công đoàn%Cách mạng%Xã hội chủ nghĩa%Việt Nam 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 658            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Kế hoạch xây dựng CNXH của Lê Nin 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : I.B.Berkhin 

216. Tác giả tập thể : 

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

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

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản :Viện thông tin KHXH 

260. Năm xuất bản :1975  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :86 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 290 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Kế hoạch%Xây dựng%Chủ nghĩa xã hội%Lê Nin 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :659            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Đầu máy diêden 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Nguyễn Kim Lân 

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 :Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản :1985  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :240 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 291 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Đầu máy diêden 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :660            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Khoa học dự báo 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : D.Gvisianhi%... 

216. Tác giả tập thể : 

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

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

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản :Khoa học và kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1976  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :142 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 292 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Khoa học 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :662            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Thường thức về máy kéo 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Đinh Văn Khôi%... 

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 :Nông nghiệp 

260. Năm xuất bản :1976  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :212 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 294 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa: Máy kéo 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :663             113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Luật lệ giao thông vận tải 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 :Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản :1969  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :196 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 295 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Luật lệ%Giao thông vận tải 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :664            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Bàn về nguyên lý tái sản xuất ưu tiên phát triển sản xuất tư liệu sản xuất 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Ngô Hải Nhược%... 

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 : Sự thật 

260. Năm xuất bản :  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :74 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 296 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Nguyên lý%Sản xuất%Tư liệu 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 665           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Mở rộng cách sử dụng máy khoan 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Nguyễn Đắc Tam    214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản :Công nghiệp 

260. Năm xuất bản :1962  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :112 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 297 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa: Máy khoan%Sử dụng 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 666            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Công tác biên tập sách 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : K.I.Bwlinxki%... 

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 : Văn hóa nghệ thuật 

260. Năm xuất bản :1961  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :126 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 298 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Biên tập%Sách báo 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :667            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Dùng phá nổ thi công nền đường 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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

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 : Bộ GTVT 

260. Năm xuất bản :1968  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :156 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 299 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Thi công%Nền đường 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 668            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Cơ sở vật lý đá 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : V.V.Rjevxki%... 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Lê Mạnh Chiến   214. Người hiệu đính : Đoàn Phương 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản :Khoa học và kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1971  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :426 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 300 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Vật lý%Đá 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 669           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Tiêu chuẩn hóa trong sự nghiệp công  nghiệp hóa XHCN 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Hoàng Mạnh Tuấn 

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 :Khoa học và kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1973  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :214 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 301 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Tiêu chuẩn%Công nghiệp%Xã hội chủ nghĩa 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 670            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Chức năng và phương pháp công tác của kỹ sư trưởng xí nghiệp 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : B.V.Zaisev%... 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Trần Tiến Đức%...   214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản :Khoa học và kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1972  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :56 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 302 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Phương pháp%Kỹ sư%Xí nghiệp 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 671            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Nếp sống và đạo đức dưới chế độ XHCN 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Sự thật 

260. Năm xuất bản :1976  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :270 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 303 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Đạo đức%Xã hội chủ nghĩa 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :672            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Máy xúc 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Viên Nãi Cần 

216. Tác giả tập thể : 

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

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

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản : Công nghiệp 

260. Năm xuất bản :1962  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :164 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 304 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Máy xúc 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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| 294 

  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :673            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Các chỉ tiêu cơ bản của ngành giao thông  vận tải 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : IA.F.Guliep%... 

216. Tác giả tập thể : 

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

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

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

260. Năm xuất bản :1985  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 330 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 305 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Giao thông vận tải%Chỉ tiêu 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 674           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Vai trò chỉ huy sản xuất và quản lý của quản đốc phân xưởng trong xí nghiệp 

công nghiệp 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Nguyễn Hữu Đạt 

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 : Lao động 

260. Năm xuất bản :1975  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :130 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 306 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Sản xuất%Quản lý%Xí nghiệp%Quản đốc 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :675            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Phương hướng nhiệm vụ và mục tiêu của kế hoạch Nhà nước năm 1977 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Lê Thanh Nghị 

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 : Sự thật 

260. Năm xuất bản :1977  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :112 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 307 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Phương hướng%Kế hoạch%Nhà nước 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 676            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Công tác của đốc công 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 :Công nhân kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1977  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :72 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 308 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Đốc công 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :677            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Đá mài 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Masurin 

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 : Công nghiệp 

260. Năm xuất bản :1962  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :106 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 309 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Đá mài 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :678            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong xây dựng 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Võ Đình Hảo 

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 :Lao động 

260. Năm xuất bản :1976  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :134 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 310 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Hạch toán%Chi phí%Sản xuất%Xây dựng 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :679            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Tuyến đường sắt 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : G.V.Udecso 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Nguyễn Xuân Du   214. Người hiệu đính : Hoàng Xuân Khang 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H  ^bNhà xuất bản : Hội đồng kỹ thuật TCĐS 

260. Năm xuất bản :1960  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :134 tr 

231. Tên tập : Tập 1 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 311 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Đường sắt 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :680            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Bản tính mẫu cống 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể : Viện thiết kế đường sắt 

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 :Hội đồng KHKT TCĐS 

260. Năm xuất bản :1963  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :150 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 312 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Cống 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :681            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Đào tạo công nhân lành nghề 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Batưsép 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Nguyễn Tiến Đạt    214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản :Công nhân kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1976  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :212 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 313 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Công nhân%Đào tạo 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :682            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Kế hoạch hóa tiến bộ khoa học kỹ thuật 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : B.F.Zaitxev%... 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Nguyễn Xuân Thu   214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản :Khoa học và kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1973  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :260 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 314 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Kế hoạch hóa%Khoa học kỹ thuật 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 683            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Chất rắn là gì? 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Alan Holden 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Vũ Đình Cự%...    214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1974  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :292 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 315 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Chất rắn 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :684            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Luật biển 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Phạm Giảng 

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 : Pháp lý 

260. Năm xuất bản :1983  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :238 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 316 tr 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Luật biển 

 

 

 

 

 

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



 

Page 

| 306 

  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 685            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Đường lối cách mạng Việt Nam 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Sách giáo khoa Mác Lênin 

260. Năm xuất bản :1975  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :246 tr 

231. Tên tập : Tập 1: Đề cương hướng dẫn học tập chương trình sơ cấp 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 317 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Đường lối cách mạng 

 

 

 

 

 

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



 

Page 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :686            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Lý thuyết đồ thị và ứng dụng 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Claude Beger 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Nguyễn Hữu Nguyên%...  214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1971  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :372 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 318 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Lý thuyết%Đồ thị 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :687            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Giới thiệu lý thuyết tập hợp 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Vaxlavơ Xierơpinxki 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Phạm Văn Ất    214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1971  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :90 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 319 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Lý thuyết 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 688           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Về giao thông vận tải 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Hồ Chí Minh 

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 : Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản :1985  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :170 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 320 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa: Giao thông vận tải 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 689            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Điều lệ bảo dưỡng sửa chữa ô tô và rơmooc 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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

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 : Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản :1981  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :60 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 321 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Điều lệ%Bảo dưỡng  

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 690           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Siêu âm và ứng dụng 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Nguyễn Đăng Tạc 

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 :Khoa học và kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1978  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 156 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 322 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Siêu âm%Ứng dụng 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 691           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Sáng kiến sáng chế 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Ủy ban KHKT Nhà nước 

260. Năm xuất bản :1980  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :66 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 323 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Sáng chế 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :692            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Chương trình đào tạo công nhân lắp đặt thiết bị cơ khí, lắp đặt ống và lắp đặt 

thiết bị điện 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể : Tổng cục dạy nghề 

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 :Công nhân kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1981  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :244 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 324 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Đào tạo%Công nhân%Thiết bị cơ khí 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 693           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:các công cụ trong quản lý KT 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Nguyễn Pháp 

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 :Lao động 

260. Năm xuất bản :1982  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :136 tr. 

231. Tên tập :tập 2 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt)Vb325 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa: Công cụ % Quản lý kinh tế : 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 694           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Quản lý ngành xây dựng 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể :Bộ Xây dựng 

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 :Xây dựng 

260. Năm xuất bản :1978  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :256tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb326 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Quản lý % Xây dựng 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :  695          113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Giáo trình máy điện thoại ấn phím 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể :Trường công nhân Bưu điện III 

213. Người chủ biên :    217. Người biên soạn :Ng. Khác Thiện %.. 

215. Người dịch :      214. Người hiệu đính : 

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

260. Năm xuất bản :1990  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :64tr. 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb327 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Giáo trình % máy điện thoại 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 696           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Kinh tế chính trị học Mác lê Nin, cơ sở khoa học của quản lý kinh tế xã hội chủ 

nghĩa 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :L.I.A Ban Kin % V.V Cu Li Cốp 

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 :Sự thật 

260. Năm xuất bản :1980  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :510tr. 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt)Vb328 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Kinh tế % chính trị % khoa học 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :697           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Tay máy người máy công nghiệp 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 :Khoa học & k thuật 

260. Năm xuất bản :1983  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt)Vb329 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khoa :Máy công nghiệp 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 698           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Sản xuất đá bằng phương pháp thủ công 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 :Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản :1968  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :146tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt)Vb330 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Sản xuất % đá % phương pháp 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 699           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:mấy vấn đề về quản lý xây dựng 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể :Bộ lao động 

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 :Lao động 

260. Năm xuất bản :1977  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :206tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb331 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa: Quản lý % lao động : 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 700          113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Tổ chức và quản lý vận tải 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :PhẠm Văn Nghiên 

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 :Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản :1984  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :206tr. 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt)Vb332 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Tổ chức % Quản lý % vận tải  

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 181           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Máy hai máy ba 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể Trung tâm nghiên cứu dịch thuật TP.HCM: 

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 : Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản knxb:  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :214tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt)Vt181 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa: Máy hai % máy ba 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa   104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 182           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Nguyên tắc chế độ thể lệ quản lý vật tư kỹ thuật 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể : Bộ Vật tư 

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 :knxb 

260. Năm xuất bản :1974  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :318tr. 

231. Tên tập :tập 1 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt182 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khoa : Vật tư kỹ thuật % Tổ chức quản lý % nguyên tắc 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa   104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu 183          113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Nguyên tắc chế độ thể lệ quản lý vật tư kỹ thuật 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể :Bộ Vật tư 

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 :knxb 

260. Năm xuất bản :1974  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 

231. Tên tập :tập 2 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : nguyên tắc % chế độ % quản lý % vật tư kỹ thuật 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa   104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 184           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Nguyên tắc chế độ thể lệ quản lý vật tư kỹ thuật 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Bộ Vật tư 

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 :knxb 

260. Năm xuất bản :1974  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 

231. Tên tập :tập 3 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt184 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa: Nguyên tắc % chế độ % quản lý % vật tư kỹ thuật 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa   04. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 185           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:nguyên tắc chế độ thể lệ quản lý vật tư kỹ thuật 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể : Bộ Vật tư 

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 :knxb 

260. Năm xuất bản :1974  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 288tr. 

231. Tên tập : tập 4 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt)Vt 185 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa: Nguyên tắc  % chế độ % quản lý % vật tư kỹ thuật 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa   104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :186           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Hướng dẫn theo dõi đóng mới đại tu tàu nội địa 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể :Đăng kiểm Việt Nam-bộ giao thông vận tải 

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 :184tr. 

260. Năm xuất bản :knxb  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt): Vt186 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Đóng tàu % tàu thủy % nội địa 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa   104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 187           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Tổ chức lao động khoa học và định mức công tác xếp dỡ 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :S.M. RÔT-ĐI-NHIẾT 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Ngô Minh Cung%.    214. Người hiệu đính : 

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

260. Năm xuất bản :1972  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :66tr. 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt): Vt187 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa:Tổ chức % Lao độn % khoa học % định mức % xếp dỡ 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa   104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 188           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Báo cáo tổng kết công tác sáng kiến và áp dụng tiêu biểu kỹ thuật toàn ngành 

Giao thông vận tải 1976-1980 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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

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 :knxb 

260. Năm xuất bản :1981  252. Lần xuất bản :  278.Số trang  18tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt188 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Báo cáo tổng kết % giao thông vận tải 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa   104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 188           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Báo cáo tổng kết công tác sáng kiến và áp dụng tiêu biểu kỹ thuật toàn ngành 

Giao thông vận tải 1976-1980 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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

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 :knxb 

260. Năm xuất bản :1981  252. Lần xuất bản :  278.Số trang  18tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt188 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Báo cáo tổng kết % giao thông vận tải 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa   104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 189 113.Dạng tài liệu : sách    120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Báo cáo tổng kết công tác sáng kiến và áp dụng tiêu biểu kỹ thuật toàn ngành 

Giao thông vận tải 1976-1980 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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

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 :knxb 

260. Năm xuất bản :1981  252. Lần xuất bản :  278.Số trang  18tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt189 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Báo cáo tổng kết % giao thông vận tải 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa   104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :190       113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Dùng phá nổ để thi công nền đường 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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

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 :Viện kỹ thuật giao thông 

260. Năm xuất bản :1968  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :122tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt)Vt 190 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : phá nổ % thi công % nền đường 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa   104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2361           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Văn bản pháp qui mới về đầu tư xây dựng nhà ở, đất ở đất đai xây dựng kiến trúc 

qui hoạch phát triển ở đô thị, quản lý doanh nghiệp và kinh tế tài chính xây dựng  

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Xây dựng 

260. Năm xuất bản :2003  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :226 tr 

231. Tên tập :Tập 8 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 585 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Nội dung cuốn sách cung cấp đầy đủ các thông tin về văn bản pháp qui văn bản 

hướng dẫn thực hiện mới được ban hành nhằm đáp ứng nhu cầu pháp luật của tổ chức, cá nhân 

làm công tác lãnh đạo, quản lý hoạch định  kế hoạch phát triển đô thị, nông thôn đầu tư xây 

dựng, sản xuất vật liệu xây dựng.  

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2362           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Văn bản pháp qui mới về đầu tư xây dựng nhà ở, đất ở đất đai xây dựng kiến trúc 

qui hoạch phát triển ở đô thị, quản lý doanh nghiệp và kinh tế tài chính xây dựng  

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Xây dựng 

260. Năm xuất bản :2003  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :226 tr 

231. Tên tập :Tập 9 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 585 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Nội dung cuốn sách cung cấp đầy đủ các thông tin về văn bản pháp qui văn bản 

hướng dẫn thực hiện mới được ban hành nhằm đáp ứng nhu cầu pháp luật của tổ chức, cá nhân 

làm công tác lãnh đạo, quản lý hoạch định  kế hoạch phát triển đô thị, nông thôn đầu tư xây 

dựng, sản xuất vật liệu xây dựng.  

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2363           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Văn bản pháp qui mới về đầu tư xây dựng nhà ở, đất ở đất đai xây dựng kiến trúc 

qui hoạch phát triển ở đô thị, quản lý doanh nghiệp và kinh tế tài chính xây dựng  

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Xây dựng 

260. Năm xuất bản :2003  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :226 tr 

231. Tên tập :Tập 10 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 585 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Nội dung cuốn sách cung cấp đầy đủ các thông tin về văn bản pháp qui văn bản 

hướng dẫn thực hiện mới được ban hành nhằm đáp ứng nhu cầu pháp luật của tổ chức, cá nhân 

làm công tác lãnh đạo, quản lý hoạch định  kế hoạch phát triển đô thị, nông thôn đầu tư xây 

dựng, sản xuất vật liệu xây dựng.  

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2364           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Hệ thống văn bản pháp qui về đầu tư xây dựng 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 :Xây dựng 

260. Năm xuất bản :1998  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :932 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 588 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt :Nội dung cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đọc các vấn đề về hệ thống các văn bản 

pháp qui về đầu tư xây dựng, hệ thống văn bản pháp qui về nhà ở, đất ở và đất đai xây dựng; Hệ 

thống văn bản pháp qui về kiến trúc, qui hoạch phát triển đô thị và xây dựng kết cấu hạ tầng; Về 

doanh nghiệp và kinh tế tài chính xây dựng; Đầu tư xây dựng và nhà đất có liên quan đến nước 

ngoài.  

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :2365            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Hệ thống văn bản pháp qui về đầu tư xây dựng và nhà đất có liên quan đến nước 

ngoài 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Xây dựng 

260. Năm xuất bản :1999  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 734 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 589 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt :Nội dung cuốn sách được biên soạn đầy đủ, chọn lọc, hệ thống các văn bản qui 

phạm pháp luật hiện hành theo các chuyên đề nhằm phục vụ cho các tổ chức, cá nhân làm công 

tác quản lý, hoạch định kế hoạch, thực hiện đầu tư xây dựng, các doanh nghiệp hành nghề tư 

vấn đầu tư, kinh doanh phát triển nhà. 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :2366            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Xây dựng mặt đường ô tô 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Nguyễn Quang Chiêu%... 

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 : Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản :2002  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :202 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 590 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt :Nội dung cuốn sách cung cấp cho sinh viên ngành cầu đường những kiến thức cơ 

bản cần thiết để xây dựng các loại móng mặt đường thường gặp, đảm bảo chất lượng. Tác giả đã 

cập nhật một số  vật liệu và kết cấu mới được sử dụng trong nước và nước ngoài, ngoài ra còn 

giúp sinh viên nghiên cứu môn thiết kế mặt đường, vật liệu xây dựng… 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :2367            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Các hệ thống tài chính và sự phát triển 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể :Ngân hàng Thế giới 

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

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

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

260. Năm xuất bản :1998  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :164 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 591 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Nội dung cuốn sách bao gồm 9 phần : Khái quát các hệ thống tài chính và sự phát 

triển; Tại sao tài chính lại đóng vai trò quan trọng; Quá trình phát triển của các hệ thống tài 

chính; Các vấn đề tài chính tại các nước phát triển; Các hệ thống tài chính đang gặp khó khăn; 

Nền tảng của các hệ thống tài chính; Phát triển các hệ thống tài chính… 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2368       113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Đổi mới huy động vốn cho các dự án giao thông 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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

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 : Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản :1999  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :236 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 592 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Nội dung cuốn sách bao gồm các vấn đề : Phương hướng phát triển cơ sở hạ tầng; 

Chính sách đầu tư phát triển giao thông vận tải; Phát triển đường thu phí; Dự án ưu tiên cơ sở hạ 

tầng giao thông vận tải; Đổi mới tài chính bảo dưỡng đường; Dự án đầu tư thực hiện quy hoạch 

phát triển giao thông đô thị Hà Nội; Qui hoạch phát triển giao thông công cộng TP Hồ Chí 

Minh… 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2369           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Sổ tay xử lý sự cố công trình xây dựng 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Vương Hách 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Nguyễn Đăng Sơn  214. Người hiệu đính :Vũ Trường Hạo%... 

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

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

231. Tên tập :Tập 1 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 593 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Nội dung cuốn sách giúp cho các kỹ sư xây dựng xử lý nhiều sự cố công trình. Tác 

giả Trung Quốc có kinh nghiệm trong lý luận và thực tiễn về công tác kiểm định, xử lý hai loại 

sự cố lớn của công trình là kết cấu và nền móng. Tập 1 gồm 4 phần chính : Khái niệm chung; 

Kỹ thuật đo kiểm tra; Xử lý sự cố công trình nền; Xử lý sự cố công trình móng. 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :2370            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Trắc địa ảnh – Phần đoán đọc điều vẽ ảnh 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Phạm Vọng Thành 

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 :Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản :2003  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :124 tr 

231. Tên tập :Phần : Đoán đọc điều về ảnh 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 594 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Nội dung cuốn giáo trình được biên soạn chi tiết giúp chuyên ngành trắc địa ảnh 

và trắc địa. Cuốn sách được trình bày những vấn đề cơ bản nhất, cập nhật những kiến thức phát 

triển hiện đại về lý thuyết và công nghệ. Tập sách gồm 8 phần : Cơ sở chụp ảnh và chụp ảnh 

hàng không; Đo ảnh đơn; Đo ảnh mặt đất; Khống chế ảnh… 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :2371            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Động cơ đốt trong phương tiện giao thông 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Nguyễn Thành Lương 

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 :Xây dựng 

260. Năm xuất bản :2002 252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 332 tr 

231. Tên tập :Tập 1 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 594 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt :Nội dung cuốn sách được biên soạn gồm các vấn đề : Nguyên lý động cơ đốt trong, 

hệ thống cấp dẫn nguyên liệu. Tập 1 gồm 2 phần 16 chương : Khái niệm chung; Chu trình nhiệt 

động học của động cơ đốt trong; Quá trình nạp; Nén ép; Cháy; Doãn nở; Thải; Tăng áp động cơ 

thông số của chu trình; Công tác động cơ; Chế độ ổn định… 

 

 

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

 



 

Page 

| 344 

PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2372           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Thiết kế đường ô tô 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Nguyễn Quang Chiêu%... 

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 :Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản :2003  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :224 tr 

231. Tên tập :Tập 1 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt)Vt 596 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Tập sách được biên soạn gồm 7 chương : Thiết kế nền đường; Cấu tạo áo đường; 

Tính toán cường độ áo đường mềm; Thiết kế áo đường cứng; Các phương pháp thiết kế mặt 

đường mềm; Thiết kế rãnh thoát nước; Tính toán thủy văn và thủy lực công trình vượt dòng 

nước nhỏ. 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2373           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường (1997 – 2002) 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 :Thường trực UBKHCNMT 

260. Năm xuất bản :2002  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :610 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 597 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt :Nội dung cuốn sách gồm 3 phần : Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ các văn bản pháp luật 

và các nghị quyết Ủy ban khoa học công nghệ và môi trường chủ trì thẩm tra; Trích các báo cáo 

giám sát của Ủy ban Khoa học công nghệ môi trường; Trích một số bài viết, bài phát biểu của 

các thành viên Ủy ban khoa học công nghệ môi trường. 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :  2374          113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Cẩm nang xây dựng 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Nguyễn Viết Trung 

216. Tác giả tập thể : 

213. Người chủ biên :Nguyễn Viết Trung   217. Người biên soạn : 

215. Người dịch :      214. Người hiệu đính : 

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

260. Năm xuất bản :1998  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :1290 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 598 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Nội dung cuốn sách bao gồm 30 chương được giới thiệu những kiến thức cơ bản  

về tiến trình xây dựng và các giai đoạn tiến hành các công việc chuyên môn đặc thù trong xây 

dựng công trình. Từ ý tưởng ban đầu đến vấn đề kỹ thuật, kinh tế và xã hội có liên quan; Thuê 

chuyên gia đấu thầu, chọn nguyên vật liệu thi công xây lắp, dự toán, quản lý… 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :  2375          113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Tìm hiểu các văn bản pháp luật về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Thống kê 

260. Năm xuất bản :1999  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :1238 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 599 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Cuốn sách giúp bạn đọc tìm hiểu và thi hành các qui định đầy đủ của Nhà nước về 

lao động, tiền lương, bảo hiểm các bộ luật lao động, hợp đồng, thỏa ước, chế độ lương, phụ cấp, 

kỷ luật lao động, thời gian làm việc, nghỉ, bảo hộ lao động, giải quyết tranh chấp; Doanh nghiệp 

có vốn đầu tư nước ngoài; Lao động công ích. 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2376           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Các văn bản hướng dẫn quản lý đầu tư xây dựng và đấu thầu 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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

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 :Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản :1999  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :408 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 600 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt :Nội dung cuốn sách đã được tập hợp đầy đủ những văn bản nghị định thông tư 

hướng dẫn, qui trình, qui chế qui định… liên quan đến các hoạt động quản lý đầu tư xây dựng 

và đấu thầu, qui định quản lý chất lượng công trình xây dựng, qui chế đấu thầu, qui chế tư vấn 

giám sát, thanh quyết toán vốn đầu tư. 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2377           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Hội nghị chuyên đề kỹ thuật quản lý và giám sát công trường xây dựng cầu – 

đường – hầm 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể : Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam 

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 : Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản :2002  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :370 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 601 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Nội dung cuốn sách bao gồm các phần sau : Lập kế hoạch điều hành thi công ; Qui 

trình lập kế hoạch; Những điều cần lưu ý cần lập kế hoạch; Khảo sát chi tiết phục vụ quá trình 

lập kế hoạch điều hành thi công; Các ví dụ về việc lập kế hoạch thi công cầu dầm hộp dự ứng 

lực đúc tại chỗ. 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2378           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Các ví dụ phân tích kết cấu cầu bằng chương trình SAP 2000 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Nguyễn Viết Trung 

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 : Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản :2002  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :110 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 602 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Nội dung cuốn sách SAP 2000 có nhiều tính năng phong phú phân tích các kết cấu 

hệ thanh, hệ bản, hệ vỏ, tính phi tuyến hình học và phi tuyến vật lý. Tác giả đã biên soạn cuốn 

sách gồm 7 phần : Tính toàn cầu dầm liên tục; Sơ đồ phẳng; Cầu dàn thép liên tục; Cầu khung 

bê tông; Cầu dây xiên, dầm cứng; Cầu dầm liên tục… 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 2379           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: 55 năm giao thông vận tải – thành quản và sự kiện 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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

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 :Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản :2000  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :172 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 603 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt :Nội dung cuốn sách được viết về thời kỳ đổi mới cùng với sự mở rộng quan hệ hợp 

tác quốc tế nhiều công trình lớn được cải tạo, nâng cấp như đường Thăng Long, Nội Bài, QL 5, 

QL 51… Cầu Bến Thủy, cầu Gianh, sông Hàn, Mỹ thuận, Sông Mã. Tám cầu trên đường sắt 

Thống nhất. Cải tạo cảng Sài Gòn, cảng Hải Phòng… 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :2380            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Văn bản pháp qui về giao thông vận tải năm 2000 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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

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 : Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản :2000  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :344 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) VT 604 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : Nội dung cuốn sách giúp cơ quan quản lý, đơn vị doanh nghiệp và cán bộ trong 

ngành giao thông vận tải nắm được các hệ thống văn bản pháp qui phục vụ cho công tác quản 

lý, chỉ đạo điều hành sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả, đúng đường lối chủ trương chính sách 

của Đảng và Nhà nước của ngành Giao thông vận tải. 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 189           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Ba 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 :   ^bNhà xuất bản : 

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

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa   104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 190           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Dùng phá nổ để thi công nền đường 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể :bộ giao thông vận tải 

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 :Viện kỹ thuật GTVT 

260. Năm xuất bản :1969  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :122tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 190 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Nền đường% thi công 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 191           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Phương pháp đơn giản cho tàu lên đà và hạ thủy 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể :Cục cơ khí Bộ giao thông vận tải 

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 :Giao thông VT 

260. Năm xuất bản :1968  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :138tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 191 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Phương pháp % đóng tàu 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :192            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Những vấn đề quản lý và kế hoạch hóa nền kinh tế quốc dân  

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : 

260. Năm xuất bản :1971  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :184 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 192 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Kinh tế quốc dân%Kế hoạch hóa%Quản lý 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :193            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Những vấn đề quản lý và kế hoạch hóa nền kinh tế quốc dân  

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : 

260. Năm xuất bản :1971  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :184 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 193 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Kinh tế quốc dân%Kế hoạch hóa%Quản lý 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :194            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Định mức lắp đặt đường ống dùng trong xây dựng cơ bản 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể : Bộ Xây dựng 

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 :Viện kinh tế XD 

260. Năm xuất bản :1977  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :58 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 194 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Xây dựng cơ bản%Định  mức%Kỹ thuật 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 195           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Định mức vật tư kỹ thuật (1984 – 1985) 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Ủy ban kế hoạch NN 

260. Năm xuất bản :1984  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :80 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 195 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Định mức vật tư%Kỹ thuật 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 196           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Cơ học môi trường liên tục 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :L.I.Xêđốp 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Trương Minh Chánh%...   214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản :Đại học &THCN 

260. Năm xuất bản :1978  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :538 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 196 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Cơ học%Môi trường 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 197           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Tổ chức lao động khoa học và định mức công tác xếp dỡ 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :S.M.Koi.Di-Nhiếc 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Ngô Mạnh Cương%...   214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản :Vụ kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1972  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :66 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 197 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Định mức%Lao động%Kỹ thuật%Tổ chức 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :198            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Cước vận tải hàng hóa 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể :Ủy ban vật giá Nhà nước 

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 : 

260. Năm xuất bản :1985  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :60 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 198 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Cước phí%Vận tải hàng hóa 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 199           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Ổn định đàn hồi 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : X.Tiphen%... 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Phan Hồng Giang%...   214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản : Khoa học kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1976  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 492 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 199 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Xây dựng%Đàn hồi 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :200            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Dự thảo qui phạm kỹ thuật thiết kế đường sắt khổ 1000m 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể : Viện thiết kế  

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 : 

260. Năm xuất bản :1970  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :104 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 200 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Dự thảo%Qui phạm%Kỹ thuật%Thiết kế%Đường sắt 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 401          113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Sổ tay dập nguội 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : V.P.Rômanốpxki 

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 : Khoa học kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1974  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 714 tr 

231. Tên tập :Tập 2 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 47 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Sổ tay%Dập nguội 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 402           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Những qui định về thi đua và khen thưởng 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Lao động 

260. Năm xuất bản :1974  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :310 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 48 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Qui định%Thi đua%Khen thưởng 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 403           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Từ nguyên tử đến sự sống 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Nguyễn Đình Chi 

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 : Khoa học kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 240 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 49 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Nguyên tử 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 404           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Tài chính và tín dụng Liên Xô 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : A.M.Pa-su- rio 

216. Tác giả tập thể : 

213. Người chủ biên :A.M.Pa-su-rio   217. Người biên soạn : 

215. Người dịch :      214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản : Giáo dục 

260. Năm xuất bản :1960  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :352 tr 

231. Tên tập : Quyển 1 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 50 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Tài chính%Tín dụng 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :405            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Lê Nin toàn tập 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : (K.nxb) 

260. Năm xuất bản :1969  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 714 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 51 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa nhân vật : Lê Nin%Toàn tập 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 406           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Trên đường học tập và nghiên cứu 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Đặng Thai Mai 

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 : Văn học 

260. Năm xuất bản :1969  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 292 tr 

231. Tên tập :Tập 1 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 52 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Học tập%Nghiên cứu 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 407           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Kinh tế và chính trị trong thời đại chuyên chính vô sản 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :V.Lê Nin 

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 :Sự thật 

260. Năm xuất bản :1970  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :22 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 53 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Kinh tế%Chính trị%Chuyên chính vô sản 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 408           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Cách giữ gìn máy công cụ 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Hà Như Hựu    214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản : Bộ Công nghiệp nặng 

260. Năm xuất bản :1960  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 32 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 54 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Máy công cụ 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 409           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Bút ký triết học 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :V.Lê Nin 

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 : Sự thật 

260. Năm xuất bản :1963  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :584 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 55 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Bút ký%Triết học 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :410            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Vấn đề giải phóng phụ nữ 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :A.M.Kôlongtai 

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 :Phụ nữ 

260. Năm xuất bản :1961  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 102 tr 

231. Tên tập :Tập 3 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt)Vb56 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Giải phóng%Phụ nữ 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 411           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Thông gió tự nhiên trong công nghiệp 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể :Tổng Công đoàn Việt Nam 

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 : Lao động 

260. Năm xuất bản :1971  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :70 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 57 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Thông gió%Tự nhiên%Công nghiệp 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 412           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Thông tin xung 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Bùi Nguyên Tiêu 

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 : Khoa học kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1970  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 154 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 58 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Thông tin 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 413           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Vận hành thiết bị điện trong nhà máy điện và trạm biến thế 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Phạm Khắc Hằng    214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản :Công nghiệp 

260. Năm xuất bản :1963  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :128 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 59 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Thiết bị điện%Nhà máy%Trạm biến thế 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 414          113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Báo cáo chính trị của Ban chấp hành TW Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ IV 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Lê Duẩn 

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 :Sự thật 

260. Năm xuất bản :1977 252. Lần xuất bản :  278.Số trang :214 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 60 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Báo cáo%Ban chấp hành TW%Đại biểu quốc hội 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :  415          113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Sổ tay công đoàn 1980 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể :Tổng Công đoàn Việt Nam 

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 : Lao động 

260. Năm xuất bản :1981  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 82 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 61 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Sổ tay%Công đoàn 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :416            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Cơ sở lý thuyết dẻo 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Đào Huy Đức 

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 : Đại học và THCN 

260. Năm xuất bản :1975 252. Lần xuất bản :  278.Số trang :368 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 62 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Lý thuyết%Dẻo 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 417           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Vận tải biển và các cảng biển trong sự thay đổi của hệ thống vận tải 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Nguyễn Khắc Duật%...   214. Người hiệu đính : Lý Bách Chấn 

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

260. Năm xuất bản :1986  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 270 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 63 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Vận tải biển%Cảng%Hệ thống 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 418           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Về công tác đại học và trung học chuyên nghiệp 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Đại học và THCN 

260. Năm xuất bản :1977  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 170 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 64 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Giáo dục%Trung học chuyên nghiệp 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 419            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Tổ chức và quản lý 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Sự thật 

260. Năm xuất bản :1978  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 294 tr 

231. Tên tập :Tập 1 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 65 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Tổ chức%Quản lý 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :  420          113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Kinh tế  lao động ở Liên Xô 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Lê Huy Phan%... 

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 :Lao động 

260. Năm xuất bản :1974  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 470 tr 

231. Tên tập : Tập 1 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 66  

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Kinh tế%Lao động 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 421           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Bão và cách chống bão của tàu thuyền 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Vũ Phi Hoàng 

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 : Khoa học và kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1974  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 146 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 67 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Bão%Tàu thuyền 

 

 

 

 

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

 



 

Page 

| 386 

PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 422           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Nguyên lý cơ bản của thiết bị hơi nước 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :N.N.Kusôskin 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Lê Vũ Bình%...    214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản : Công nghiệp 

260. Năm xuất bản :1962  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 188 tr 

231. Tên tập : Tập 1 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 68 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Nguyên lý%Thiết bị 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 423           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Bàn về tổ chức lao động 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :C.Mác%... 

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 : Sự thật 

260. Năm xuất bản :1971  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 234 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 69 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Tổ chức lao động 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 424           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Việt Nam và thế giới 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Sự thật 

260. Năm xuất bản :1981  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 216 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 70 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa địa lý: Việt Nam%Thế giới 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 425           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Về tổ chức lại sản xuất và cải tiến quản lý nông nghiệp theo hướng sản xuất lớn 

XHCN 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Lê Duẩn%Phạm Văn Đồng 

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 : Sự thật 

260. Năm xuất bản :1974  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 164 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 71 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Tổ chức%Quản lý%Nông nghiệp 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :426            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Dùng phá nổ để thi công nền đường 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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

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 : Viện kỹ thuật GT 

260. Năm xuất bản :1968  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :156 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 72 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Phá nổ%Thi công%Nền đường 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 427           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Tìm hiểu về gia công nhiệt bê tông 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Đỗ Hựu 

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 : Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản :1985  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :108 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 73 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Gia công%Bê tông 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 428           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân Việt Nam 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Sự thật 

260. Năm xuất bản :1960  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 300 tr 

231. Tên tập : Tập 1 : Từ 23/9/1945 đến tháng Chạp 1947 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 74 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Kháng chiến%Nhân dân 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 429           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Thanh niên với cách mạng XHCN 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Lê Duẩn 

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 : Thanh Niên 

260. Năm xuất bản :1966  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 200 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 75 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Thanh niên%Cách mạng XHCN 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :430            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Phương pháp sơ đồ mạng lưới PERT 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Nguyễn Quang Thái%... 

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 : Khoa học 

260. Năm xuất bản :1969  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 228 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 76 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Phương pháp%Sơ đồ mạng  

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :431            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Phương pháp sơ đồ mạng lưới PERT 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Nguyễn Quang Thái%... 

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 : Khoa học 

260. Năm xuất bản :1969  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 228 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 76a 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Phương pháp%Sơ đồ mạng  

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :432           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Chủ nghĩa xã hội và trí thức 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Nguyễn Duy Thông%Vũ Cao Đàm 

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 : Sự thật 

260. Năm xuất bản :1984  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 140 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 77 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Chủ nghĩa xã hội%Trí thức 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :433            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Nguyên lý cơ bản của thiết bị hơi nước 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :N.N.Kurôskin 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch : Lê Vũ Bình%...    214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản : Công nghiệp 

260. Năm xuất bản :1962  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 180 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 78 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Nguyên lý%Thiết bị 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :434            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Luật lệ của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Viện kiểm sát ND tối cao 

260. Năm xuất bản :1964  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :100 tr 

231. Tên tập :Tập 2 : Năm 1964 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 79 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Luật lệ 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :435            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Sử dụng tổng hợp vật tư 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Trần Lương%...    214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản :Khoa học 

260. Năm xuất bản :1962  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :184 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 80 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Sử dụng%Tổng hợp%Vật tư 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :436           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Kháng chiến nhất định thắng lợi 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Trường Chinh 

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 : Sự thật 

260. Năm xuất bản :1967  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 122 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 81 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Kháng chiến%Thắng lợi 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 437           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Nhận rõ vị trí của xí nghiệp làm tốt công tác quản lý xí nghiệp 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Phạm Văn Đồng 

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 : Sự thật 

260. Năm xuất bản :1976  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 30 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 82 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Xí nghiệp%Quản lý 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 438           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Những vấn đề kinh tế của  CNXH ở Liên Xô 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : I.V.Xtalin 

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 : Sự thật 

260. Năm xuất bản :1976  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 122 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 83 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Kinh tế%Chủ nghĩa xã hội 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 439           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Bài giảng quang học 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Vũ Quang%Vũ Đào Chỉnh 

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 : Giáo dục 

260. Năm xuất bản :1967  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 360 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 84 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Bài giảng%Quang học 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 440           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Tuyển tập các chương trình máy tính (ứng dụng trong ngành giao thông vận tải) 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản :1987  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 190 tr 

231. Tên tập :Tập 1 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 85 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Tuyển tập%Máy tính%Ứng dụng%Giao thông vận tải 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 441           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Tính toán cọc và móng cọc trong xây dựng giao thông 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Phan Dũng 

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 : Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản :1987  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 234 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 86 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Cọc%Móng%Xây dựng%Giao thông 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :  442          113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị bán dẫn trên ô tô 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Nguyễn Đức Tuấn 

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 : Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản :1988  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 122 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 87 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Bảo dưỡng%Sửa chữa%Thiết bị 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 443         113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Những văn bản pháp chế tiêu chuẩn hóa – đo lường và kiểm tra chất lượng sản 

phẩm và hàng hóa 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Cục tiêu chuẩn 

260. Năm xuất bản :1977  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 328 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 88 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Văn bản%Pháp chế%Tiêu chuẩn%Đo lường  

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :444            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Tổ chức lao động trong các cơ quan nghiên cứu và thiết kế 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : E.I.Kixxel 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch : Nguyễn Văn Quý   214. Người hiệu đính :Trần Tiến Đức 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản : Khoa học kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1974  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :306 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 89 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Tổ chức%Lao động%Thiết kế%Nghiên cứu 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :  96        113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Công trình vượt sông 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Nguyễn Xuân Trục 

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 :Xây dựng 

260. Năm xuất bản :1984  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :40 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 96 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Công trình%Sông 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 97           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Khí tượng thủy văn vùng biển Việt Nam 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể : Trung tâm khí tượng thủy văn biển – Tổng cục khí tượng thủy văn 

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 : Khoa học kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1988  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :116 tr 

231. Tên tập :Tập 1 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 97 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Khí tượng thủy văn 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :98        113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Công nghệ sửa chữa và phục hồi phụ tùng ô tô 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Ngô Thành Bắc 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :      214. Người hiệu đính :Nguyễn Đức Phú 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1983  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :218 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 98 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Công nghệ%Sửa chữa%Phụ tùng ô tô 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 99        113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Lý thuyết truyền dẫn số 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể :Trung tâm đào tạo bưu chính viễn thông II TP. Hồ Chí Minh 

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

215. Người dịch :Trương Minh Tuyền   214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản :GTVT 

260. Năm xuất bản :1991  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :106 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt)Vt 99 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Lý thuyết%Truyền tin 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :100      113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Những vấn đề kinh tế và đời sống qua ba cuộc điều tra nông nghiệp, công 

nghiệp, nhà ở 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Lê Văn Toán%... 

216. Tác giả tập thể : 

213. Người chủ biên :Lê Văn Toàn    217. Người biên soạn : 

215. Người dịch :      214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản :Thống kê 

260. Năm xuất bản :1991  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :208 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 100 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Điều tra kinh tế%Xã hội 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 101         113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Thiết kế và tính toán móng nông 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Vũ Công Ngữ 

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 :Khoa học và kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1982  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :272 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 101 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Thiết kế%Tính toán%Móng nông 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :102         113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Kỹ thuật số 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Bùi Minh Tiêu 

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 :Đại học và THCN 

260. Năm xuất bản :1977  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :298 tr 

231. Tên tập :Tập 1 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 102 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Kỹ thuật số 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 103         113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Cách tính hệ treo theo sơ đồ biến dạng 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Lều Thọ Trình 

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 :Khoa học và kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1985  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :190 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 103 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Tính toán%Sơ đồ%Biến dạng 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :104         113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Cách tính hệ treo theo sơ đồ biến dạng 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Lều Thọ Trình 

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 : Khoa học và kỹ thuật 

260. Năm xuất bản : 1985  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :192 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 104 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Tính toán%Sơ đồ%Biến dạng 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 105          113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Dụng cụ bán dẫn 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Đỗ Xuân Thụ 

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 : Đại học và THCN 

260. Năm xuất bản :1985  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :214 tr 

231. Tên tập :Tập 1 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 105 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Dụng cụ bán dẫn 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 106       113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Dụng cụ bán dẫn 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Đỗ Xuân Thụ 

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 :Đại học và THCN 

260. Năm xuất bản :1985  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 214 tr 

231. Tên tập : Tập 1 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 106 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Dụng cụ bán dẫn 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 107         113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Dụng cụ bán dẫn 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Đỗ Xuân Thụ 

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 : Đại học và THCN 

260. Năm xuất bản :1985  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :152 tr 

231. Tên tập :Tập 2 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 107 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Dụng cụ bán dẫn 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 108        113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Dụng cụ bán dẫn 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Đỗ Xuân Thụ 

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 : Đại học và THCN 

260. Năm xuất bản :1985  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :152 tr 

231. Tên tập :Tập 2 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 108 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Dụng cụ bán dẫn 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :109        113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Kỹ thuật số 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Bùi Minh Tiêu 

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 :Đại học và THCN 

260. Năm xuất bản :1977  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :300 tr 

231. Tên tập : Tập 1 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 109 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Kỹ thuật số 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :110         113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Thiết kế và tính toán móng nông 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Vũ Công Ngữ 

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 : Khoa học và kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1982  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 272 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 110 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Thiết kế%Móng nông 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

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

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Giáo trình sức kéo đầu máy 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể : Trường Trung học Giao thông vận tải I 

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 :GTVT 

260. Năm xuất bản :1990  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :96 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 111 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Sức kéo%Đầu máy 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 112         113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Cơ học kết cấu 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Lều Thọ Trình%... 

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 :Đại học và THCN 

260. Năm xuất bản :1968  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :210 tr 

231. Tên tập : Tập 1 : Phần kết cấu tĩnh điện 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 112 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Cơ học%Kết cấu 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

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

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Mặt đường bê tông xi măng 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Nguyễn Quang Chiêu%... 

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 : Xây dựng 

260. Năm xuất bản :1985  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :178 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 113 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Bê tông xi măng 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 114        113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Tổ hợp các phương pháp địa vật lý trong việc giải quyết các nhiệm vụ địa chất  

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Nguyễn Quốc Việt%... 

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 :Khoa học và kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1984  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :214 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 114 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Địa vật lý%Địa chất 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 115         113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Phân tích hoạt động kinh tế Công ty vận tải thủy nội địa 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :  

216. Tác giả tập thể : Trường Đại học Hàng hải 

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 : GTVT 

260. Năm xuất bản :1986  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :224 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 115 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Hoạt động kinh tế%Vận tải thủy 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 116           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Cơ sở lý thuyết truyền tin 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Bùi Minh Tiêu 

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 : Đại học và THCN 

260. Năm xuất bản :1974  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :260 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 116 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Lý thuyết truyền tin 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :117         113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Phương pháp thử tính chất cơ lý vật liệu xây dựng 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể : Viện KHKT xây dựng – Bộ Xây dựng 

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 : Xây dựng 

260. Năm xuất bản :1980  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :200 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 117 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Phương pháp thử%Vật liệu xây dựng 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :118            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Một số kinh nghiệm thực tế về sửa chữa, phục hồi máy điện hạ áp 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Nguyễn Tiến Thản 

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 :Vụ kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :174 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 118 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Sửa chữa%Phục hồi%Máy điện 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :119          113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Lý thuyết nhóm và ứng dụng vào vật lý học lượng từ 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Nguyễn Hoàng Phương 

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 : Khoa học và kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1972  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :582 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 119 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Vật lý lượng từ 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

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

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Nguyên lý máy 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Đinh Gia Tường%... 

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 : Đại học và THCN 

260. Năm xuất bản : 1970  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 358 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 120 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Nguyên lý máy 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 121         113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Kỹ thuật bảo hộ lao động 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Nguyễn Bá Dũng%... 

216. Tác giả tập thể : 

213. Người chủ biên :Tạ Bá Phụng     217. Người biên soạn : 

215. Người dịch :      214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản : Đại học và THCN 

260. Năm xuất bản :1976  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :398 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 121 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Kỹ thuật%Bảo hộ lao động 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :122         113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Sổ tay vật liệu kỹ thuật điện 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể : Công ty điện lực miền Bắc 

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 : Công nhân kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1978  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 372 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 122 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Sổ tay%Vật liệu%Kỹ thuật điện 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :123         113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Bài tập phương pháp tính và lập chương trình cho máy tính điện tử 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể :Phan Văn Hạp%... 

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 : Đại học và THCN 

260. Năm xuất bản :1976  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :314 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 123 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Phương pháp tính%Lập chương trình 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 124        113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Cơ học 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Nguyễn Hữu Xý%... 

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 : Đại học và THCN 

260. Năm xuất bản :1985  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :260 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 124 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Cơ học 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :125          113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Ăn mòn và bảo vệ kim loại 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Hoàng Đình Lũy 

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 :Công nhân kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1980  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :288 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 125 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Bảo vệ kim loại 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 126       113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Giáo trình cơ vật lý 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Ngô Quốc Quýnh%... 

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 :Đại học và THCN 

260. Năm xuất bản :1976  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 356 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 126 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Giáo trình%Cơ vật lý 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :127         113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Hướng dẫn theo dõi đóng mới và đại tu tàu nội địa 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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

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 : 

260. Năm xuất bản :  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 183 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 127 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Đóng tàu 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 128         113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Kỹ thuật chế tạo phụ tùng máy nổ trong máy xây dựng 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Nguyễn Văn Tính 

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 : Xây dựng 

260. Năm xuất bản :1985  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 152 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 128 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Kỹ thuật%Máy nổ%Máy xây dựng 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :129          113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Kỹ thuật chế tạo phụ tùng máy nổ trong máy xây dựng 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Nguyễn Văn Tính 

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 : Xây dựng 

260. Năm xuất bản :1985  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :152 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 129 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Kỹ thuật%Máy nổ%Máy xây dựng 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 130         113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Thiết kế cầu kim loại 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : A.A.PE.Troopavlôpxki 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Phạm Văn Lân    214. Người hiệu đính : Quốc Huy 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản :GTVT 

260. Năm xuất bản :1987  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :140 tr 

231. Tên tập :Tập 1 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vt 130 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Thiết kế%Cầu kim loại 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 531           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Các phương pháp toán ứng dụng trong giao thông vận tải 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Vũ Ngọc Cừ%Lý Bách Chấn 

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 :   ^bNhà xuất bản : 

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

231. Tên tập : Tập 2 : Các phương pháp ngẫu nhiên 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 171 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Phương pháp toán%Ứng dụng%Giao thông vận tải 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :532            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Giáo dục thái độ cộng sản đối với lao động 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :V.A.Xu-khôm-lin-xki 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Đức Mẫn%...    214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản : Thanh Niên 

260. Năm xuất bản :1984  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 166 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 172 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Giáo dục%Lao động 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 533           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lý 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :A.I.Pa-nốp%... 

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 :K.nxb 

260. Năm xuất bản :1983  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 438 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 173 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Khoa học%Quản lý 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 534           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Lao động kinh tế học 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Cốt sin 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Đinh Quả    214. Người hiệu đính :Nguyễn Chí Xuân%... 

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

260. Năm xuất bản :1959  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :128 tr 

231. Tên tập :Tập 6 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 174 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Lao động%Kinh tế học 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 535           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: So sánh chi phí giữa các phương thức vận tải hàng hóa 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể : Viện nghiên cứu những vấn đề vận tải tổng hợp 

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

215. Người dịch :Đặng Văn Đồng%...   214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1982  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :262 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 175 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Chi phí%Vận tải hàng 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :536            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Khoán và trả lương theo sản phẩm trong sản xuất vật liệu xây dựng 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể : Viện kinh tế xây dựng 

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 : Xây dựng 

260. Năm xuất bản :1985  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :80 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 176 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Khoán%Lương%Sản phẩm 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :538            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Sai số đo đạc 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Bùi Đức Tiến 

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 : Nông thôn 

260. Năm xuất bản :  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 366 tr 

231. Tên tập : Tập 1 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 177 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Sai số%Đo đạc 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :539            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Những khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất và thống kê toán 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Lê Văn Phong 

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 : Đại học và THCN 

260. Năm xuất bản :1982  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 222 tr 

231. Tên tập :Tập 4 – phần 2 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 178 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Lý thuyết%Xác suất%Thống kê 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 540           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Hiệp định về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Vụ Thông tin báo chí 

260. Năm xuất bản : 1973  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :154 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 179 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Hiệp định%Chiến tranh%Hòa bình 

 

 

 

 

 

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



 

Page 

| 453 

PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :542           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Ba mươi lăm năm đấu tranh của Đảng 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Sự thật 

260. Năm xuất bản :1974  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :196 tr 

231. Tên tập :Tập 2 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 180 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Đấu tranh%Đảng 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :543            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Thiết kế dụng cụ thi công bánh răng 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Trần thế Lục%Trịnh Minh Tứ 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Bành Tiến Long      214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H.,   ^bNhà xuất bản :Khoa học và Kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1987  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :178tr 

231. Tên tập :Tập 1 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb181 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Thiết kế % Bánh răng 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 544           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Phương pháp dây chuyền trong xây dựng giao thông 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Nguyễn Xuân Thủy 

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 :Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản :1986  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :266tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb182 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tư khóa : Giao thông % Xây dựng % Phương pháp 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

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

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Sổ tay cơ kết cấu tàu thủy 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân Trương Cần % Lê Xuân Trường: 

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 :Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản :1987  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :330tr 

231. Tên tập :Tập 1 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb183 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Sổ tay % Kết cấu % đóng tàu 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :546            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Nghị quyết về nhiệm vụ công tác công đoàn năm 1968 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể :Tổng công đoàn Việt Nam 

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 :Lao động 

260. Năm xuất bản :1968  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :30tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb184 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Công đoàn % nghị quyết 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 547           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Qui tắc phiên thuật ngữ khoa học nước ngoài ra tiếng Việt 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể :Ủy ban khoa học xã hội Việt nam 

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 : Khoa học xã hội 

260. Năm xuất bản :1968  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :14tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb185 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Qui tắc % thuật ngữ khoa học 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 547           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Công nghệ đóng mới và sửa chữa vỏ tàu thép 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể :Trường công nhân cơ giới đóng tàu 1 

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 :Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản :1986  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :320tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt)Vb186 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Công nghệ % đóng tàu % Sửa chữa 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :   549         113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Thủy lực 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Nguyễn Cảnh Cẩn %... 

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 Đại học &THCN: 

260. Năm xuất bản :1969  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :654tr 

231. Tên tập :Tập 2 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt)Vb187 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa: Thủy lực 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :550            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Lịch sử hình học 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Văn Như Cương 

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 :Khoa học và hỹ thuật 

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

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt)Vb188 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa: Lịch sử % hình học 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :551            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Lòng đất nước ta 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Nguyễn Văn Chiến 

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 :Khoa học kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1977  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :66tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt)Vb 189a 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Đất % địa chấn % khoáng sản 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :552            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Lòng đất nước ta 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Nguyễn Văn Chiến 

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 :Khoa học kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1977  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :66tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt)Vb 189b 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Đất % địa chấn % khoáng sản 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 553           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Làn đường và cải tạo mặt đường nông thôn 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể :Viện kỹ thuật giao thông 

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 :Kho học & kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1977  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :54tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt)Vb 190 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Cải tạo % đường nông thôn 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 554           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Động từ trong tiếng Việt 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Nguyễn Kim Thản 

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 :Khoa học xã hội 

260. Năm xuất bản 1977:  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :270tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb191 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa:Tiếng Việt % Đồng từ 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 555           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Công nghệ sửa chữa tàu thủy 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Đ.Đ benkovxky 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Đỗ Thái Bình %...    214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H.,   ^bNhà xuất bản :Vb 192 

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

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 192 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Công nghệ % sửa chữa % tàu thủy 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 556          113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Sổ tay lốp ô tô, máy kéo liên Xô 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Nguyễn Ngọc Lâm 

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 :Giao thông vận tải 

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

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb198 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Sổ tay % Ô tô % máy kéo 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 557           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Hướng dẫn đánh giá dự án đầu tư trên thực tế 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 :Liên hiệp công nghệ mới 

260. Năm xuất bản : 1990 252. Lần xuất bản :  278.Số trang :204tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt)Vb194 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Dự án % Đầu tư 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 558          113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Các phương pháp thích nghi trong dự đoán ngắn hạn 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :IU.P.Lucasin 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Nguyễn Văn Phẩm%...   214. Người hiệu đính :Trần Mạnh Tuấn 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản : Thống kê 

260. Năm xuất bản :1985  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :288 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 195 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Phương pháp%Thống kê phân tích 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 559           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Những vấn đề về lý luận dạy sản xuất 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể : Viện nghiên cứu khoa học dạy nghề toàn Liên Bang 

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

215. Người dịch :Hà Bách Tùng%...   214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản : Công nhân kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1982  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 440 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 196 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Lý luận%Dạy nghề%Sản xuất 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :560            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Cấu tạo và tác dụng của đầu máy hơi nước 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể : 

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

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

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản : H  ^bNhà xuất bản : Hội đồng kỹ thuật TCĐS 

260. Năm xuất bản :1962  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 310 tr 

231. Tên tập : Tập1 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 197 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Cấu tạo%Đầu máy hơi nước 

 

 

 

 

 

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



 

Page 

| 472 

PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :561            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Kỹ thuật tiện 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Đỗ Đức Cường 

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 : Khoa học và kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1971  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 486 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 198 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Kỹ thuật%Tiện 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 562           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Dưới nền móng công trình 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Chính Mẫu 

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 : Khoa học và kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1976  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 156 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 199 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Công trình ngầm%Móng%Công trình 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 563           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Kinh tế dạy nghề 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :G.A.Ivanốp 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Trần Vũ Châu   214. Người hiệu đính : Nguyễn Kim Sơn 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản : Công nhân kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1982  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :204 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 200 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Kinh tế%Dạy nghề 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 564           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Khoa học cơ bản trong cách mạng khoa học kỹ thuật 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Vũ Đình Cự%Nguyễn Nguyên Phong 

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 : Khoa học và kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1977  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :110 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 201 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Khoa học cơ  bản%Khoa học kỹ thuật 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :565           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Kế hoạch hóa theo lãnh thổ và theo ngành 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Sự thật 

260. Năm xuất bản :1977  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :178 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 202 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Kế hoạch hóa%Lãnh thổ%Ngành 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :566           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Ổn định cho tàu đi biển 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : N.B.Sevastianốp%D.M.Ananiep 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Phạm Ngọc Hòe%...   214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản :Nông nghiệp 

260. Năm xuất bản :1980  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 198 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 203 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Tàu biển%An toàn giao thông 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :567            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Dựa vào quần chúng để cải tiến chế độ quản lý xí nghiệp 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Sự thật 

260. Năm xuất bản :1959  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 106 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 204 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Cải tiến%Phương pháp quản lý%Xí nghiệp 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 568           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Tăng cường kỷ luật lao động xã hội chủ nghĩa 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Sự thật 

260. Năm xuất bản :1976  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 48 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 205 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Kỷ luật%Lao động%Xã hội chủ nghĩa 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 569           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Lý thuyết phạm trù 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Barry Mitchell 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Võ Viết Cẩn%...    214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản : Đại học và THCN 

260. Năm xuất bản :1981  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :414 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 206 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Lý thuyết toán 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :570            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Phép tính biến phân 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : L.E.Engôn 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Hoàng Tấn Hưng    214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1974  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :222 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 207 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Phương pháp toán học%Phép tính biến phân 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 571           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Cơ sở vật lý đá 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :V.V.Rjevxki%G.Ya.Novik 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Lê Mạnh Chiến    214. Người hiệu đính : Đoàn Phương 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1971  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :426 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 208 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Đá%Vật lý 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :572            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Công tác kích kéo 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Đặng Trần Khiết%... 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :     214. Người hiệu đính :Đinh Thành Dũng 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản : Tổng cục Đường sắt 

260. Năm xuất bản :1968  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 238 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 209 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Kích kéo%Cơ giới hóa 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 573           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Nhập môn đại số đồng đều 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : SZE.Tsenhu 

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 : Đại học và THCN 

260. Năm xuất bản :1973  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :278 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 210 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Toán học%Đại số cao cấp 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :574            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Lao động kinh tế học 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Nguyễn Chí Nhân%... 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :     214. Người hiệu đính :Nguyễn Chí Nhân 

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

260. Năm xuất bản :1959  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 130 tr 

231. Tên tập :Tập 5 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 211 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Kinh tế%Lao động 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 575            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Bước đo và niềm tin 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản :1992  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 114 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 212 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa: Niềm tin 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :576            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Phương pháp xác định thành phần các loại bê tông 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : B.C.Xkramtaey%... 

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 : Bộ Thủy lợi 

260. Năm xuất bản :1977  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 220 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 213 tr 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Bê tông%Phương pháp 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 577          113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:  

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: Thủy lực chặn dòng sông 

 

 

210. Tác giả cá nhân :X.V.Izbas%... 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Võ Phán%...    214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản : H   ^bNhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật 

260. Năm xuất bản : 1974  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 266 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 214 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Thủy lực%Sông 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 578           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Nguyên lý kéo dây cung đo đường cong 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể : 

213. Người chủ biên :    217. Người biên soạn : Hoàng Cách Phi 

215. Người dịch :Nguyễn Ngọc Đào%...  214. Người hiệu đính : Hoàng Xuân Khang 

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

260. Năm xuất bản :1980  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :66 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 215 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Đường cong%Nguyên lý 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :579           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Phao thử độ chặt của đất (kiểu CHĐ – 02) 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : K.nxb 

260. Năm xuất bản :  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :12 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 216 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa: Phao%Đất 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 580           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Nồi hơi và tua bin tàu thủy 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể : Trường Công nhân kỹ thuật đường biển 1 

213. Người chủ biên :     217. Người biên soạn : Trần Xuân Tố 

215. Người dịch :      214. Người hiệu đính : 

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

260. Năm xuất bản :1988  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 186 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 217 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Nồi hơi%Tua bin%Tàu thủy 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 581           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Những vấn đề kinh tế của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : J.Stalin 

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 : Sự thật 

260. Năm xuất bản :1969  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 110 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 218 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Kinh tế%Chủ nghĩa xã hội%Liên Xô 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 582           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Về kinh tế địa phương 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :C.Mác%... 

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 : Sự thật 

260. Năm xuất bản :1973  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 138 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 219 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Kinh tế%Địa phương 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :583            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Lý thuyết đàn hồi 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Đào Huy Bích 

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 : Đại học và THCN 

260. Năm xuất bản :1972  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 442 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 220 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Lý thuyết đàn hồi 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 584           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Những vấn đề kinh tế của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : J.Stalin 

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 : Sự thật 

260. Năm xuất bản :1969  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 108 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 218a 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Kinh tế%Xã hội chủ nghĩa 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 585           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Sổ tay kinh tế cho công nhân và cán bộ giao thông vận tải 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Nguyễn Cao Thường 

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 : Lao động 

260. Năm xuất bản :1983  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 180 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 221 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Sổ tay%Kinh tế%Công nhân%Cán bộ%Giao thông vận tải 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 586           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Đời đời nhớ ơn Các Mác và đi con đường Các Mác đã vạch ra 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Trường Chinh 

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 : Sự thật 

260. Năm xuất bản :1969  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :120 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 222 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Các Mác 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 587           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Giáo trình kinh tế công nghiệp Việt Nam 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể : Trường Đại học Kinh tế kế hoạch 

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 : Trường Đại học kinh tế KH 

260. Năm xuất bản :1968  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 314 tr 

231. Tên tập : Tập 2 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 223 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Giáo trình%Kinh tế%Công nghiệp%Việt Nam 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 588           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Tổ chức áp dụng kỹ thuật mới 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Z.P.Korovina 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Lê Thanh Giang    214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản : Khoa học kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 290 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 224 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Tổ chức%Kỹ thuật 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 589           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Chiến thắng Đông Xuân 1966 -1967 và 5 bài học thành công về chỉ đạo chiến 

lược quân sự 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Quân đội nhân dân 

260. Năm xuất bản :1967  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 86 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 225a 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Chiến thắng Đông Xuân 1966 – 1967%Chỉ đạo%Chiến lược%Quân sự 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 590           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Chiến thắng Đông Xuân 1966 -1967 và 5 bài học thành công về chỉ đạo chiến 

lược quân sự 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Quân đội nhân dân 

260. Năm xuất bản :1967  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 86 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 225b 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Chiến thắng Đông Xuân 1966 – 1967%Chỉ đạo%Chiến lược%Quân sự 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 591      113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Kinh nghiệm công tác của người điều độ chạy tàu 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Lưu Văn Phúc%Trương Duy Chấn 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Doãn Văn Cự    214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H  ^bNhà xuất bản :Hội đồng kỹ thuật TCĐS 

260. Năm xuất bản :1959  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :62 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 226 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Kinh nghiệm công tác%Tàu 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 592            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Sổ tay dập nguội 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : V.P.Rômanopxki 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Bộ môn dập nguội Trường ĐHBK   214. Người hiệu đính : Nguyễn Giảng%... 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1974  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 712 tr 

231. Tên tập : Tập 2 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 227 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa:Sổ tay%Dập nguội  

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :593            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Về cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Lê Duẩn 

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 :Sự thật 

260. Năm xuất bản :1983  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 424 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 228   

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa: Cách mạng%Xã hội chủ nghĩa%Việt Nam 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :594            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Nghệ thuật bán hàng và tìm hiểu tâm lý khách hàng 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Vũ Tuấn Anh%Trần Đình Áp%... 

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 : Liên hiệp CN mới SP mới 

260. Năm xuất bản :1990  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 88 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 229 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Nghệ thuật%Bán hàng%Tâm lý 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :595            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Luật lệ giao thông vận tải 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản :1963  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 354 tr 

231. Tên tập : Quyển 1 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 230 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Giao thông vận tải%Luật lệ 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :596            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Sửa chữa tua bin hơi 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Bàng Bích 

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 :Công nhân kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 228 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 231 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa: Sửa chữa%Tua bin hơi 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 597            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Sổ tay lốp ô tô máy kéo Liên Xô 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Nguyễn Ngọc Lâm 

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 : Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản :1988  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 196 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 232 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Sổ tay%Lốp ô tô%Máy kéo%Liên Xô 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 598            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Luật lệ của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 :Viện kiểm sát ND tối cao 

260. Năm xuất bản :1964  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 108 tr 

231. Tên tập : Tập 1 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 233 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Luật lệ%Việt Nam 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 599            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Quản lý là gì 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : F.F.Aunapre 

216. Tác giả tập thể : 

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

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

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản :Khoa học và kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1976  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 160 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 234 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa: Quản lý 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :600            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Chỉ dẫn kỹ thuật về đúc 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Gui Dép 

216. Tác giả tập thể : Nhà máy Cơ khí Hà Nội 

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 : Công nghiệp 

260. Năm xuất bản :K.n  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 74 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 235 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Kỹ thuật%Đúc 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 601            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Nhiên liệu và sử dụng nhiên liệu Việt Nam 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Võ Quý Nhân%... 

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 : Khoa học 

260. Năm xuất bản :1962  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 126 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 236 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Nhiên liệu%Sử dụng%Việt Nam 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 602            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Sử dụng bảo quản dầu máy diêden T.Y 57 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể :Tổng cục Đường sắt 

213. Người chủ biên :Tạ Quang Vỹ    217. Người biên soạn : 

215. Người dịch :      214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản : Văn phòng kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1969  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 116 tr 

231. Tên tập :Tập 3 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 237 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa: Sử dụng%Bảo quản%Đầu máy diêden 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :603            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Các chỉ tiêu cơ bản của ngành GTVT 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : IA.F.Guliep%... 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Thân Văn Thanh%...   214. Người hiệu đính : 

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

260. Năm xuất bản :1985  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 328 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 238 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Giao thông vận tải%Chỉ tiêu 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :604            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Toàn dân đoàn kết chống Mỹ cứu nước 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Phạm Văn Đồng 

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 : Sự thật 

260. Năm xuất bản :1965  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 66 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 239 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Đoàn kết 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 605            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Bàn về câu lạc bộ và thư viện 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Lê Liêm 

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 : Văn hóa nghệ thuật 

260. Năm xuất bản :1962  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :54 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 240 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Câu lạc bộ%Thư viện 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 606            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Những văn kiện chủ yếu về chế độ hợp đồng kinh tế 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Hội đồng trọng tài KT NN 

260. Năm xuất bản :1975  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :62 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 241 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Văn kiện%Chế độ%Hợp đồng kinh tế 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 607            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Chi tiết máy 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Hoàng Hồng%... 

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 : Đại học và THCN 

260. Năm xuất bản :1983  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 278 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 242 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Chi tiết máy 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 608            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Kỹ thuật đột dập 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Nguyễn Ngọc Nhạc   214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản : Công nhân kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1981  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :80 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 243 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Kỹ thuật%Đột dập 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :609            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Thử nghiệm ô tô 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Ngô Thành Bắc 

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 :Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản :1987  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 240 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 244 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa: Thử nghiệm%Ô tô 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 610            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Sự cố nền móng 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : C.Szech 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Lê Sỹ Liêm   214. Người hiệu đính : Bùi Tuấn Khanh%... 

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

260. Năm xuất bản :1984  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 190 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 245 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Nền%Móng 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :611            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Hồ Chí Minh toàn tập 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Sự thật 

260. Năm xuất bản :  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :556 tr 

231. Tên tập :tập 1 : 1920 - 1925 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 246 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa: Hồ Chí Minh%1920 – 1925%Toàn tập 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :612            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Tuyển tập 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : V.Lê Nin 

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 :Sự thật 

260. Năm xuất bản :1960  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :732 tr 

231. Tên tập : Quyển 2 phần 2 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 247 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Tuyển tập%Lê Nin 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :613            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Thực hành quản lý chất lượng 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Sacata Siro 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Nguyễn Văn Sùng%...   214. Người hiệu đính : Trọng Hùng 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản :Thống kê 

260. Năm xuất bản :1983  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :274 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 248 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Thực hành%Quản lý 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 614            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Lý thuyết đàn hồi 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : L.Đ.Lanđau%... 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch : Đặng Quang Khang   214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1976  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 234 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 249 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Lý thuyết đàn hồi 

 

 

 

 

 

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



 

Page 

| 526 

  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 615            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Những văn bản pháp chế về tiêu chuẩn hóa đo lường và kiểm tra chất lượng sản 

phẩm và hàng hóa 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Cục tiêu chuẩn 

260. Năm xuất bản :1977  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 326 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 250 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Văn bản%Tiêu chuẩn%Đo lường 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 616            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Kiểm tra chuẩn đoán tình trạng, kỹ thuật máy kéo và động cơ tĩnh tại dùng trong 

nông nghiệp 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Lê Văn Lai%... 

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 :Nông nghiệp 

260. Năm xuất bản :1976  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :310 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 251 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Kiểm tra%Chuẩn đoán%Kỹ thuật%Động cơ%Máy kéo 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 617            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Bàn về kế hoạch hóa nền kinh tế quốc dân 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Các Mác%... 

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 :Sự thật 

260. Năm xuất bản :1971  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :386 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 252 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Kế hoạch hóa%Kinh tế 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 618            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Danh mục ngành nghề để sắp xếp cho thương binh vào học, làm việc và dần dần 

thay thế những người khỏe mạnh đi làm việc khác 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể : Bộ Lao động 

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 :Công nhân kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1975  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :30 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 253 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Danh mục%Thương binh 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 619            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Những quy luật cấu trúc và phát triển của môi trường địa lý 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : A.A.Grigoriev 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Hoàng Hữu Thiết    214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản :Khoa học và kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1972  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :400 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 254 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Quy luật%Cấu trúc%Môi trường%Địa lý 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 620            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Cấu tạo, sử dụng, sửa chữa hệ thống thủy lực máy kéo 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Trần Quang Châu%... 

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 : Khoa học và kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :286 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 253 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Cấu tạo%Sử dụng%Sửa chữa%Hệ thống%Thủy lực%Máy kéo 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 621            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Con người khoa học kỹ thuật 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Sự thật 

260. Năm xuất bản :1982  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :246 tr 

231. Tên tập :Tập 2 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 256 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Con người%Khoa học%Kỹ thuật 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 622            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Bàn về quan hệ giữa công nghiệp và nông nghiệp 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Các Mác%... 

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 : Sự thật 

260. Năm xuất bản :  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :250 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 257 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Công nghiệp%Nông nghiệp 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :623            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Sơ yếu vật lý chất rắn 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Charles Kittel 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Phạm Duy Hiển%...   214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản :Khoa học và kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1970  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :516 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 258 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Vật lý chất rắn 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 624           113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Cơ sở thủy địa cơ học 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : V.a.Mironenko%... 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Trần Thế Vinh%...   214. Người hiệu đính : Phạm Xuân 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1982  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :376 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 259 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Địa%Cơ học 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 625            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Về phát triển sản xuất thực hành tiết kiệm 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Hồ Chí Minh 

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 : Sự thật 

260. Năm xuất bản :19732. Lần xuất bản :  278.Số trang : 210 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 260 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Phát triển%Sản xuất%Thực hành%Tiết kiệm 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 626        113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Bàn về xây dựng Đảng 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : V.Lê Nin 

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 : Sự thật 

260. Năm xuất bản :19702. Lần xuất bản :  278.Số trang : 282 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 261 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Xây dựng Đảng 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 627        113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Tuyển tập thời kỳ chuyển sang công cuộc hòa bình khôi phục kinh tế quốc dân 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : V.Lê Nin 

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 : Sự thật 

260. Năm xuất bản :1957 . Lần xuất bản :  278.Số trang :222 tr 

231. Tên tập : Phần 1 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 262 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Tuyển tập%Hòa Bình%Kinh tế quốc dân 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :628            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Sự phát triển của Lê Nin về lý luận Mác xít tái sản xuất tư bản xã hội trong cuộc 

đấu tranh chống phái dân túy tự do và bọn “Mác xít hợp pháp” 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Sự thật 

260. Năm xuất bản :1962  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 202 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 263 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Phát triển%Lý luận%Sản xuất tư bản chủ nghĩa%Lê Nin%Mác xít  

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :629            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Kỹ thuật luyện kim ngày nay 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể :Bộ Cơ khí và luyện kim 

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

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

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

260. Năm xuất bản :1971  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 404 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 264 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Kỹ thuật%Luyện kim 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :630            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Tổng hợp kim nghiệm về đúc  

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể : Viện nghiên cứu CN và tổ chức sản xuất thuộc Bộ Cơ giới thứ nhất 

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

215. Người dịch :Vũ Trọng Bá    214. Người hiệu đính : 

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản :Công nghiệp 

260. Năm xuất bản :1962  252. Lần xuất bản :  278.Số trang : 106 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 265 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Đúc 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :631            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Công nghệ đóng mới và sửa chữa vỏ tàu thép 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể : Trường Công nhân Cơ khí đóng tàu I 

213. Người chủ biên :   217. Người biên soạn : Nguyễn Minh Tân%... 

215. Người dịch :      214. Người hiệu đính : 

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

260. Năm xuất bản :1986  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :320 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 266 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Công nghệ%Sửa chữa%Tàu%Thép 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :632            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : Trường Chinh 

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 :Sự thật 

260. Năm xuất bản :1975  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :568 tr 

231. Tên tập : Tập 2 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 267 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Cách mạng dân tộc%Việt Nam 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :633            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Về xây dựng con người mới XHCN 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Các Mác%... 

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 :Sự thật 

260. Năm xuất bản :1976  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :338 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 271 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Xây dựng%Con người mới%Xã hội chủ nghĩa 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :634            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Quản lý là gì 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : F.F.Aunapre 

216. Tác giả tập thể : 

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

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

250. Địa chỉ xuất bản:^aNơi xuất bản :H   ^bNhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật 

260. Năm xuất bản :1976  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :160 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 234b 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa: Quản lý 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 635            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Kinh tế lao động ở Liên Xô 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể : 

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

215. Người dịch :Lê Huy Phan%...    214. Người hiệu đính : 

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

260. Năm xuất bản :1974  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :468 tr 

231. Tên tập :Tập 1 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 268 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Kinh tế%Lao động%Liên Xô 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

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

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 :   ^bNhà xuất bản : 

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

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Tóm tắt : 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 636            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Phương hướng nhiệm vụ và mục tiêu của kế hoạch Nhà nước năm 1977 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân :Lê Thanh Nghị 

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 : Sự thật 

260. Năm xuất bản :1977  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :112 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 269 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Phương hướng%Kế hoạch%Nhà nước 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :637            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề:Một số văn kiện hiện hành về chế độ hợp đồng kinh tế 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 : Hội đồng trọng tài kinh tế NN 

260. Năm xuất bản :1977  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :214 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 270 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Văn kiện%Chế độ%Hợp đồng kinh tế 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu : 638            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Công tác tiền lương tài chính, ngân hàng trong xí nghiệp công nghiệp 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

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 :Sự thật 

260. Năm xuất bản :1973  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :158 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 272 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa :Tiền lương%Tài chính%Ngân hàng 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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  PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu :639            113.Dạng tài liệu : sách     120. Mã ngôn ngữ tài liệu (ISO)  Vie 

122. Mã ngôn ngữ tài liệu (T.Việt): T.Việt  246. Mã nước xuất bản (Việt) :VN 

200. Nhan  đề: Lịch sử triết học, triết học thời kỳ tiền tư bản chủ nghĩa 

 

 

220. Nhan đề dịch tiếng Việt: 

 

 

210. Tác giả cá nhân : 

216. Tác giả tập thể : Viện hàn lâm khoa học Liên Xô 

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 : Sự thật 

260. Năm xuất bản :1962  252. Lần xuất bản :  278.Số trang :376 tr 

231. Tên tập : 

310. Chỉ số phân loại : 

420. Địa chỉ tài liệu : ^aKho bộ^b kí hiệu kho (số cá biệt) Vb 273 

320. Từ khóa hoặc tóm tắt : 

      Từ khóa : Lịch sử%Triết học 

 

 

 

 

 

320. Người xử lý :Bùi Thu Hòa    104. Người nhập máy :Hòa – Hà 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU  SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 201 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ  tài liệu(ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa ôtô  

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: In.BOROPXKIC; V.KLENNHICOP; V.NIKIFOROP; A.XABINHIN  

216. Tác giả tập thể:  

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

215. Người dịch: Trần Duy Đức.  214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H.                                     b. Nhà xuất bản: Công nhân kỹ thuật 

260. Năm xuất bản:  252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 191 tr  

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 201  

 

320. Tóm tắt: Ô tô%Bảo dưỡng kỹ thuật%Sửa chữa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà  104. Người hiệu đính: 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU  SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 202 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ  tài liệu(ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Định mức vật tư kỹ thuật (1984 - 1985). 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt: 

210: Tác giả cá nhân: 

216. Tác giả tập thể: Uỷ ban kế hoạch nhà nước. 

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

215. Người dịch: 214. Người hiệu đính: 

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H                                  b. Nhà xuất bản:  

260. Năm xuất bản: 1984 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 80tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt202 

 

320. Tóm tắt: Định mức vật tư%Định mức kỹ thuật%1984%1985 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà                                                            104. Người hiệu đính: 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 203 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ  tài liệu(ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Vận trù học và ứng dụng trong giao thông vận tải. 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

216. Tác giả tập thể: Phòng vận trù 1 và 2 – Ban khoa học kỹ thuật. 

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

215. Người dịch:  214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H                                    b. Nhà xuất bản: Bộ GTVT 

260. Năm xuất bản: 1970 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 167 tr 

231. Tên tập: Tập I 

310. Chỉ số phân loại: 

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 203 

 

320. Tóm tắt: Giao thông vận tải%Vận trù học%Quy hoạch tuyến tính. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính: 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 204 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ  tài liệu(ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Những vấn đề quản lý và kế hoạch hóa nền kinh tế quốc dân. 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

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: a. Nơi xuất bản: H                                    b. Nhà xuất bản: 

260. Năm xuất bản: 1972 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 183 tr 

231. Tên tập: 

310. Chỉ số phân loại: 

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 204 

 

320. Tóm tắt: Kinh tế quốc dân%Kế hoạch hóa%Quản lý kinh tế. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính: 
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 205 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ  tài liệu(ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Tổng kết kỹ thuật lá chắn nhẹ (Tứ Yên -  Sông Lô). 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: Nguyễn Phú Lộc.  

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: a. Nơi xuất bản:                                   b. Nhà xuất bản: 

260. Năm xuất bản: 1969 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 22 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 205  

 

320. Tóm tắt: Báo cáo tổng kết%Kỹ thuật%Công trình chắn sóng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý:  104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 206 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ  tài liệu(ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh tế trong ngành công nghiệp. 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: G.E. Ivanôpva; V.G.Sorin 

216. Tác giả tập thể: Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương 

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

215. Người dịch:  214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H                                   b. Nhà xuất bản: 

260. Năm xuất bản: 1979 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 106 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 206 

 

320. Tóm tắt: Kinh tế công nghiệp%Hệ thống kinh tế   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý:  104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 207 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ  tài liệu(ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Định mức lắp đặt đường ống dùng trong xây dựng cơ bản. 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

216. Tác giả tập thể: Bộ Xây dựng 

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

215. Người dịch:  214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H                              b. Nhà xuất bản: Viện kinh tế Xây dựng 

260. Năm xuất bản: 1977 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 58 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 207 

 

320. Tóm tắt: Định mức%Xây dựng cơ bản 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 208 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ  tài liệu(ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Xây dựng công trình đường ô tô vùng đồi núi. 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

216. Tác giả tập thể: Trung tâm thông tin Khoa học Kỹ thuật - GTVT 

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

215. Người dịch:  214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H              b. Nhà xuất bản: Tt thông tin KHKT - GTVT 

260. Năm xuất bản: 1985 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 108 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 208 

 

320. Tóm tắt: Xây dựng đường ô tô. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 209 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ  tài liệu(ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Đặc tính kỹ thuật sử dụng xe “Zul – 130” ở Việt Nam. 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

216. Tác giả tập thể: Trường Đại học Giao thông Đường sắt và Đường bộ Khoa vận tải. 

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

215. Người dịch:  214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H              b. Nhà xuất bản: Nghiên cứu khoa học 

260. Năm xuất bản: 1970 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 192 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 209 

 

320. Tóm tắt: Kỹ thuật sử dụng xe 

Địa lý Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý:  104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 210 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ  tài liệu(ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Đặc tính kỹ thuật sử dụng xe “Zul – 130” ở Việt Nam. 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

216. Tác giả tập thể: Trường Đại học Giao thông Đường sắt và Đường bộ Khoa vận tải. 

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

215. Người dịch:  214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H              b. Nhà xuất bản: Nghiên cứu khoa học 

260. Năm xuất bản: 1970 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 192 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 210 

 

320. Tóm tắt: Kỹ thuật sử dụng xe 

Địa lý Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 211 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ  tài liệu(ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Kết quả hoạt động Khoa học Kỹ thuật 5 năm 1981 – 1985 ngành GTVT. 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

216. Tác giả tập thể: Bộ GTVT – Vụ Khoa học Kỹ thuật 

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

215. Người dịch:  214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H              b. Nhà xuất bản: GTVT 

260. Năm xuất bản: 1986 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 62 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 211 

 

320. Tóm tắt: Hoạt động%Khoa học Kỹ thuật%Giao thông Vận tải. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 212 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ  tài liệu(ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Tổ chức quản lý vận tải. 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

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: a. Nơi xuất bản: H              b. Nhà xuất bản: Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản: 1983 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 234 tr 

231. Tên tập: T1 

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 212 

 

320. Tóm tắt: Tổ chức%Quản lý vận tải. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 213 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ  tài liệu(ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Tổ chức quản lý vận tải. 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

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

213. Người chủ biên: Phạm Văn Nghiên 217. Người biên soạn:  

215. Người dịch:  214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H              b. Nhà xuất bản: Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản: 1983 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 219 tr 

231. Tên tập: Tập 2 

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 213 

 

320. Tóm tắt: Giao thông vận tải%Cước phí%Vận tải%Tổ chức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 214 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ  tài liệu(ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Tổ chức quản lý vận tải. 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

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

213. Người chủ biên: Phạm Văn Nghiên 217. Người biên soạn:  

215. Người dịch:  214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H              b. Nhà xuất bản: Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản: 1983 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 219 tr 

231. Tên tập: Tập 2 

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 214 

 

320. Tóm tắt: Giao thông vận tải%Cước phí%Vận tải%Tổ chức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 215 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ  tài liệu(ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Hùng Vương dựng nước. 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

216. Tác giả tập thể: Uỷ ban Khoa học xã hội Việt Nam – Viện Khảo cổ học 

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

215. Người dịch:  214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H              b. Nhà xuất bản: Khoa học xã hội 

260. Năm xuất bản: 1972 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 339 tr 

231. Tên tập: Tập II 

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 215 

 

320. Tóm tắt: Lịch sử%Báo cáo khoa học%Truyền thuyết lịch sử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 216 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ  tài liệu(ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Hùng Vương dựng nước. 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

216. Tác giả tập thể: Uỷ ban Khoa học xã hội Việt Nam – Viện Khảo cổ học 

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

215. Người dịch:  214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H              b. Nhà xuất bản: Khoa học xã hội 

260. Năm xuất bản: 1972 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 339 tr 

231. Tên tập: Tập II 

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 216 

 

320. Tóm tắt: Lịch sử%Báo cáo khoa học%Truyền thuyết lich sử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý:  104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 217 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ  tài liệu(ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Sổ tay kỹ thuật thi công cầu đường ô tô. 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

216. Tác giả tập thể: Vụ kỹ thuật 

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

215. Người dịch:  214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản:               b. Nhà xuất bản:  

260. Năm xuất bản:  252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 168 tr 

231. Tên tập: T1 

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 217 

 

320. Tóm tắt: Đường bộ%Cầu%Sổ tay%Thi công xây dựng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 218 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ  tài liệu(ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Địa kỹ thuật 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

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: a. Nơi xuất bản: H              b. Nhà xuất bản:  

260. Năm xuất bản: 1984 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 299 tr 

231. Tên tập: Tập 1 

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 218 

 

320. Tóm tắt: Báo cáo khoa học%Địa chất công trình%Cơ học đất. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 219 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ  tài liệu(ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Thi công đường ô tô bằng phương pháp dây chuyền 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: N.V. Cudơnetsxtôp 

216. Tác giả tập thể: 

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

215. Người dịch: Ngô Mạnh Cung % Chu Tiến 

Ánh. 
214. Người hiệu đính: Vụ kỹ thuật 

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: Mạc Tư Khoa      b. Nhà xuất bản: Vận tải 

260. Năm xuất bản: 1968 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 80 tr 

231. Tên tập: 

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. VKHHCN Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 219 

 

320. Tóm tắt: Đường bộ%Thi công xây dựng%Phương pháp dây chuyền%Tổ chức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 220 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ  tài liệu(ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Điều kiện kỹ thuật và tiêu chuẩn thiết kế các công trình thủy công 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

216. Tác giả tập thể: Cục Xây dựng cơ bản 

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

215. Người dịch: Trần Tiến Hân 214. Người hiệu đính: Lê Duy Liêm 

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: Matscơva      b. Nhà xuất bản: Năng lượng quốc gia 

260. Năm xuất bản: 1953 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 80 tr 

231. Tên tập: 

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. VKHHCN Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 220 

 

320. Tóm tắt: Thủy lợi%Tiêu chuẩn thiết kế%Thủy điện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 221 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ  tài liệu(ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Mở đầu vật lý chất rắn 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: Charles Kittel 

216. Tác giả tập thể:  

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

215. Người dịch: Đặng Mông Lân%Trần Hữu 

Phát 
214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H      b. Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật 

260. Năm xuất bản: 1984 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 271 tr 

231. Tên tập: 

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. VKHHCN Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 221 

 

320. Tóm tắt: Vật lý%Chất rắn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 222 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ  tài liệu(ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Điện thanh và Phát thanh 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: Baburkin V.N%Ghenzen G.S%Pavalop N.N 

216. Tác giả tập thể:  

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

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

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H      b. Nhà xuất bản: Đại học và Trung học chuyên nghiệp 

260. Năm xuất bản: 1985 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 243 tr 

231. Tên tập: 

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. VKHHCN Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 222 

 

320. Tóm tắt: Phát thanh%Giáo trình%Điện thanh%Thông tin tín hiệu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 223 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ  tài liệu(ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế cung cấp điện cho công trường Xây dựng 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

216. Tác giả tập thể: Viện Công nghệ và Tổ chức Xây dựng 

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

215. Người dịch:  214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H      b. Nhà xuất bản:  

260. Năm xuất bản: 1987 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 96 tr 

231. Tên tập: 

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. VKHHCN Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 223 

 

320. Tóm tắt: Xây dựng%Công trường%Thiết bị phân phối điện%Thiết kế 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 224 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ  tài liệu(ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Tổ chức lao động khoa học trong vận tải ô tô 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: E.E. Starobinxki 

216. Tác giả tập thể:  

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

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

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: Matscơva       b. Nhà xuất bản: Tri thức 

260. Năm xuất bản: 1969 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 57 tr 

231. Tên tập: 

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. VKHHCN Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 224 

 

320. Tóm tắt: Vận tải ô tô%Tổ chức%Phương pháp quản lý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 225 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ  tài liệu(ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Cải tổ ở Liên Xô 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

216. Tác giả tập thể: Viện Kinh tế thế giới, Uỷ ban khoa học và xã hội Việt Nam 

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

215. Người dịch:  214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H               b. Nhà xuất bản:  

260. Năm xuất bản: 1988 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 107 tr 

231. Tên tập: 

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. VKHHCN Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 225 

 

320. Tóm tắt: Cải tổ kinh tế%Cải cách xã hội%Kinh tế học 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 226 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ  tài liệu(ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Gới thiệu các văn bản pháp quy về công tác đăng kiểm 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

216. Tác giả tập thể: Đăng kiểm Việt Nam 

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

215. Người dịch:  214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: Hải Phòng               b. Nhà xuất bản:  

260. Năm xuất bản: 1975 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 139 tr 

231. Tên tập: 

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. VKHHCN Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 226 

 

320. Tóm tắt: Văn bản pháp quy%Đăng kiểm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 227 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ  tài liệu(ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Kết quả hoạt động Khoa học Kỹ thuật 5 năm 1981 – 1985 ngành GTVT. 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

216. Tác giả tập thể: Vụ Khoa học Kỹ thuật - Bộ GTVT 

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

215. Người dịch:  214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H              b. Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHKT 

260. Năm xuất bản: 1986 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 61 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 227 

 

320. Tóm tắt: Giao thông vận tải%Đề tài%Chương trình nghiên cứu%Tài liệu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 228 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ  tài liệu(ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Định mức vật tư trong kiến thiết cơ bản. 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

216. Tác giả tập thể: Bộ Xây dựng 

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

215. Người dịch:  214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H              b. Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng 

260. Năm xuất bản: 1977 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 119 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 228 

 

320. Tóm tắt: Định mức vật tư%Xây dựng cơ bản 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 229 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ  tài liệu(ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Công nhân và cơ giới hóa gia cố đất trong xây dựng đường. 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: V.M.Bezruk%E.F.Leviski%L.N.Iatreboia … 

216. Tác giả tập thể:  

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

215. Người dịch: Hồ Chất%Nguyễn Đình Kha 

%Nguyễn Quốc Hùng 
214. Người hiệu đính: Hồ Chất 

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H              b. Nhà xuất bản: GTVT 

260. Năm xuất bản: 1986 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 189 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 229 

 

320. Tóm tắt: Xây dựng đường%Cơ giới hóa%Gia cố đất%Công nghệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 230 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ  tài liệu(ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Điện thanh và Phát thanh 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: Baburkin V.N%Ghensen G.S%Pavalop N.N 

216. Tác giả tập thể:  

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

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

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H      b. Nhà xuất bản: Đại học và Trung học chuyên nghiệp 

260. Năm xuất bản: 1985 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 243 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. VKHHCN Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 230 

 

320. Tóm tắt: Phát thanh%Điện thanh%Thông tin tín hiệu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 231 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ  tài liệu(ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Sử dụng Rađa trên biển.  

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: F.J.Wylie 

216. Tác giả tập thể:  

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

215. Người dịch: Tiếu Văn Xinh 214. Người hiệu đính: Quảng Ngọc An 

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H              b. Nhà xuất bản: GTVT  

260. Năm xuất bản: 1988 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 223 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 231  

 

320. Tóm tắt: Hàng Hải%Ra đa%Thông tin đối lưu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý:  104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 232 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Điều lệ tạm thời về sửa chữa tàu thủy. 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

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

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

215. Người dịch:  214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H              b. Nhà xuất bản: Bộ GTVT 

260. Năm xuất bản: 1970 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 175 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 232 

 

320. Tóm tắt: Tàu thủy%Điều lệ%Sửa chữa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 233 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Câu chuyện thần kỳ về kinh tế của Nhật Bản 1950 - 1970 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: Hubert Brochier 

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: a. Nơi xuất bản: H              b. Nhà xuất bản: Việt Nam thông tấn xã 

260. Năm xuất bản: 1971 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 218 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 233 

 

320. Tóm tắt: Kinh tế%Cơ cấu kinh tế%Cơ cấu xã hội%Nhật Bản 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 234 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Tính cầu phao 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: A.A. Umanski 

216. Tác giả tập thể:  

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

215. Người dịch: Lê Tấn 
214. Người hiệu đính: Lê Nhân Trung% Trịnh Gia 

Khánh 

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H              b. Nhà xuất bản: Tổng cục Đường sắt  

260. Năm xuất bản: 1969 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 359 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 234 

 

320. Tóm tắt: Dầm – Kết cấu%Cầu phao%Phương pháp tính 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 235 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Tính cầu phao 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: A.A. Umanski 

216. Tác giả tập thể:  

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

215. Người dịch: Lê Tấn 
214. Người hiệu đính: Lê Nhân Trung% Trịnh Gia 

Khánh 

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H              b. Nhà xuất bản: Tổng cục Đường sắt  

260. Năm xuất bản: 1969 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 359 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 235 

 

320. Tóm tắt: Dầm – kết cấu% Cầu phao% Phương pháp tính 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 236 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Những vấn đề hoàn thiện cơ chế kinh tế trong điều kiện CNXH phát triển 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: Aban-Kin L.I 

216. Tác giả tập thể:  

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

215. Người dịch: Hoàng Lâm Tịnh 214. Người hiệu đính: Đặng Văn Hồng 

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản:             b. Nhà xuất bản: Viện nghiên cứu quản lý kinh tế TW  

260. Năm xuất bản: 1979 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 47 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 236 

 

320. Tóm tắt: Cơ chế kinh tế% Kinh tế chính trị học Mác-lê Nin%Chủ nghĩa xã hội 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý:  104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 237 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Lịch thiên văn hàng hải năm 1962 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

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: a. Nơi xuất bản:             b. Nhà xuất bản: Cục Hải quân và Nha khí tượng  

260. Năm xuất bản: 1962 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 128 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 237 

 

320. Tóm tắt: Hàng Hải% Lịch thiên văn% 1962 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 238 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Các chất kết dính 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

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: a. Nơi xuất bản: H             b. Nhà xuất bản: Uỷ ban khoa học NN.  

260. Năm xuất bản: 1960 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 80 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 238 

 

320. Tóm tắt: Chất kết dính%Báo cáo%Xi măng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 239 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Kinh tế học 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

216. Tác giả tập thể: Paul A.Samuelsan%William D. Nordhaus 

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

215. Người dịch: Tập thể các bộ phiên dịch 

viên Quan hệ quốc tế và Bộ ngoại giao 

214. Người hiệu đính: Vũ Thanh Thương% Nguyễn 

Tư Huyên% Bùi Xuân Nhật 

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản:              b. Nhà xuất bản:  

260. Năm xuất bản: 1989 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 718 tr 

231. Tên tập: Tập 2 

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 239 

 

320. Tóm tắt: Kinh tế học% Sách giáo khoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 240 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Thuyền phó hai – Thuyền phó ba 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

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: a. Nơi xuất bản: H              b. Nhà xuất bản: GTVT 

260. Năm xuất bản: 1989 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 248 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 240 

 

320. Tóm tắt: Hàng hải% Sách hướng dẫn% Thuyền phó hai% Thuyền phó ba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 241 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Báo cáo sơ kết việc thực hiện chỉ thị 222 –Ttg ở các trường Trung, Đại học của ngành 

GTVT 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

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

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

215. Người dịch:  214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H              b. Nhà xuất bản:  

260. Năm xuất bản: 1975 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 48 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 241 

 

320. Tóm tắt: Báo cáo% Chỉ thị 222-TTg% Giao thông vận tải% Trung học% Đại học 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  



 

Page 

| 593 

 

PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 242 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Sổ tay sửa chữa tàu sông 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: F.F. Benca%Z.G.Dukar% I.C. Kliusenkov 

216. Tác giả tập thể:  

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

215. Người dịch: Đặng Hưu Phú 214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản:                b. Nhà xuất bản: Cục đường Sông 

260. Năm xuất bản: 1974 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 205 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 242 

 

320. Tóm tắt: Tàu sông% Sửa chữa% Sổ tay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 243 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Luật tín hiệu quốc tế 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

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: a. Nơi xuất bản:                b. Nhà xuất bản:  

260. Năm xuất bản:  252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 175 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 243 

 

320. Tóm tắt: Luật hàng hải% Thông tin tín hiệu% Luật quốc tế 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 244 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Những tiến bộ kỹ thuật trong công nghệ phục hồi phụ tùng ô tô công nghệ phục hồi 

bánh răng. 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

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: a. Nơi xuất bản: H               b. Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKT GTVT 

260. Năm xuất bản: 1976 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 165 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 244 

 

320. Tóm tắt: Công nghệ% Phụ tùng ô tô% Bánh răng% Tiến bộ kỹ thuật 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 245 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Sổ tay sửa chữa tàu sông 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: F.F. Benca%Z.G.Dukar% I.C. Kliusenkov 

216. Tác giả tập thể:  

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

215. Người dịch: Đặng Hưu Phú 214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H               b. Nhà xuất bản: Cục Đường sông 

260. Năm xuất bản: 1974 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 205 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 245 

 

320. Tóm tắt: Tàu sông% Sữa chữa% Sổ tay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý:  104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 246 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Những vấn đề quản lý và kế hoạch hóa nền kinh tế quốc dân 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

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: a. Nơi xuất bản: H               b. Nhà xuất bản: Không 

260. Năm xuất bản: 1971 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 184 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 246 

 

320. Tóm tắt: Quản lý% Kế hoạch hóa% Kinh tế quốc dân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 247 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Giáo trình lập chương trình tính trên MTĐT_MINSK22 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

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

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

215. Người dịch:  214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H               b. Nhà xuất bản: Ban khoa học Kỳ I 

260. Năm xuất bản: 1970 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 103 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 247 

 

320. Tóm tắt: Lập trình% Máy MINSK 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 248 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Cầu phao 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: E.E. 

216. Tác giả tập thể:  

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

215. Người dịch: Nguyễn Văn Thân 214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H               b. Nhà xuất bản: Viện Kỹ thuật Giao thông 

260. Năm xuất bản: 1965 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 27 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 248 

 

320. Tóm tắt: Cầu phao% Thiết kế 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 249 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Tổ chức công tác vận tải Thủy 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: V.V. Prapdiuo 

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: a. Nơi xuất bản:               b. Nhà xuất bản:  

260. Năm xuất bản:  252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 86 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 249 

 

320. Tóm tắt: Đường thủy% Tàu thủy% Tổ chức công tác% Vận tải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 250 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Bộ luật hình sự của nước công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

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: a. Nơi xuất bản: H               b. Nhà xuất bản:  

260. Năm xuất bản: 1985 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 76 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 250 

 

320. Tóm tắt: Bộ luật hình sự%Việt Nam%1985 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 251 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Bộ luật hình sự của nước công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

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: a. Nơi xuất bản: H               b. Nhà xuất bản:  

260. Năm xuất bản: 1985 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 76 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 251 

 

320. Tóm tắt: Bộ luật hình sự 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 252 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Dự thảo quy trình quản lý kỹ thuật đường 1m435 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

216. Tác giả tập thể: Tổng Cục Đường sắt 

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

215. Người dịch:  214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H                
b. Nhà xuất bản: Hội đồng kỹ thuật Tổng Cục          

Đường sắt   

260. Năm xuất bản: 1960 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 163 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 252 

 

320. Tóm tắt: Quy trình ngành%Đường sắt%Dự thảo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 253 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Kinh tế đào tạo 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: V.A Ja-Min  

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: a. Nơi xuất bản: Matscơva         b. Nhà xuất bản: Giáo dục 

260. Năm xuất bản: 1969 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 180 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 253 

 

320. Tóm tắt: Kinh tế học%Giáo dục%Tổ chức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 254 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Sổ tay công tác của người lãnh đạo 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

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: a. Nơi xuất bản: H            b. Nhà xuất bản: Việt Nam thông tấn xã 

260. Năm xuất bản: 1976 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 96 tr 

231. Tên tập: Tập 3 

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 254 

 

320. Tóm tắt: Sổ tay%Người lãnh đạo%Tổ chức cán bộ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 255 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Ngôn ngữ lập trình máy tính điện tử Algol-60 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: Nguyễn Hữu Nguyên  

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: a. Nơi xuất bản: H           b. Nhà xuất bản: Phòng vận trù và máy tính Bộ GTVT 

260. Năm xuất bản: 1974 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 285 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 255 

 

320. Tóm tắt: Máy tính điện tử%Ngôn ngữ lập trình%Ngôn ngữ Algol-60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 256 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Tính toán độ bền và sự phá hủy các công trình 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: Nguyễn Huy Đỉnh%Trần Trung Tiến 

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: a. Nơi xuất bản: H           b. Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật 

260. Năm xuất bản: 1980 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 327 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 256 

 

320. Tóm tắt: Kết cấu công trình%Phương pháp tính%Độ bền%Vật liệu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 257 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Tính toán độ bền và sự phá hủy các công trình 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: Nguyễn Huy Đỉnh% Trần Trung Tiến 

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: a. Nơi xuất bản: H           b. Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật 

260. Năm xuất bản: 1980 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 327 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 257 

 

320. Tóm tắt: Kết cấu công trình%Phương pháp tính%Độ bền%Vật liệu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 258 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Cơ sở lý thuyết hóa học 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: Nguyễn Đình Chi%Phạm Thúc Côn 

216. Tác giả tập thể:  

213. Người chủ biên: Nguyễn Đình Chi 217. Người biên soạn:  

215. Người dịch:  214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H           b. Nhà xuất bản: Đại học và Trung học chuyên nghiệp 

260. Năm xuất bản: 1985 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 225 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 258 

 

320. Tóm tắt: Lý thuyết hóa học%Sách giáo khoa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 259 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Cơ sở giáo dục học nghề nghiệp 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: X.Ia.Batusep% X.A.Saporixki% 

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: a. Nơi xuất bản: H           b. Nhà xuất bản: Công nhân kỹ thuật 

260. Năm xuất bản: 1982 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 513 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 259 

 

320. Tóm tắt: Giáo dục học%Nghề nghiệp%Dạy nghề  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý:  104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 260 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Cơ sở lý thuyết trường điện từ 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: Nguyễn Bình Thành%Nguyễn Trần Quân%Lê Văn Bảng 

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: a. Nơi xuất bản: H           b. Nhà xuất bản: ĐH&TH chuyên nghiệp 

260. Năm xuất bản: 1970 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 325 tr 

231. Tên tập: Tập 1 

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 260 

 

320. Tóm tắt: Trường điện từ%Lý thuyết trường%Kỹ thuật điện  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 261 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Kỹ thuật bảo hộ lao động 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: Nguyễn Bá Dũng%Nguyễn Duy Thuyết%Nguyễn Văn Thông%  

216. Tác giả tập thể:  

213. Người chủ biên: Tạ Bá Phụng 217. Người biên soạn:  

215. Người dịch:  214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H           b. Nhà xuất bản: ĐH&TH chuyên nghiệp 

260. Năm xuất bản: 1976 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 400 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 261 

 

320. Tóm tắt: Bảo hộ lao động%Kỹ thuật an toàn%Giáo dục  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 262 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Hướng dẫn điều hành và bảo trì máy ủi TD9 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

216. Tác giả tập thể: Trường huấn luyện Kiều Lộ 

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

215. Người dịch:  214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: Biên Hòa    b. Nhà xuất bản:  

260. Năm xuất bản:  252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 150 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 262 

 

320. Tóm tắt: Máy ủi TD9%Bảo trì%Cơ giới hóa%Điều khiển  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 263 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Hướng dẫn điều hành và bảo trì máy kéo D7 CATERPILLAR số loại từ 17A1 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

216. Tác giả tập thể: Trường huấn luyện Kiều lộ 

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

215. Người dịch:  214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: Biên Hòa        b. Nhà xuất bản: Trường huấn luyện Kiều lộ 

260. Năm xuất bản:  252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 103 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 263 

 

320. Tóm tắt: Máy kéo D7% Bảo trì% Cơ giới hóa%Điều khiển 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý:  104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 264 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Điều khiển và bảo trì xe xúc hiệu Michigan 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

216. Tác giả tập thể: Trường huấn luyện Kiều lộ 

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

215. Người dịch:  214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: Biên Hòa            b. Nhà xuất bản:  

260. Năm xuất bản:  252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 24 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 264 

 

320. Tóm tắt: Xe xúc%Bảo trì%Điều khiển%Michigan%Cơ giới hóa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 265 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Tổng kết kỹ thuật phá đá dưới nước 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

216. Tác giả tập thể: Cục vận tải đường Sông – Bộ GTVT 

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

215. Người dịch:  214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản:                 b. Nhà xuất bản:  

260. Năm xuất bản: 1969 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 41 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 265 

 

320. Tóm tắt: Đường Thủy%Phá hủy%Thuốc nổ%Công trình ngầm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 266 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Tìm hiểu về hấp nhiệt bê tông 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: Đỗ Văn Hựu 

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: a. Nơi xuất bản:                 b. Nhà xuất bản: Bộ GTVT 

260. Năm xuất bản:  252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 78 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 266 

 

320. Tóm tắt: Bê tông%Gia công nhiệt%Nhiệt năng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 267 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Vận trù học và ứng dụng trong giao thông vận tải 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

216. Tác giả tập thể: Phòng vận trù 1 và 2 – Ban khoa học ký thuật 

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

215. Người dịch:  214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H              b. Nhà xuất bản: Bộ GTVT 

260. Năm xuất bản: 1970 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 167 tr 

231. Tên tập: Tập I 

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 267 

 

320. Tóm tắt: Giao thông vận tải%Vận trù học%Bài toán lập trình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 268 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Bài tập thủy lực 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: Hoàng Văn Qúy%Nguyễn Cảnh Cầm% 

216. Tác giả tập thể:  

213. Người chủ biên: Hoàng Văn Qúy 217. Người biên soạn:  

215. Người dịch:  214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H               b. Nhà xuất bản: ĐH&TH chuyên nghiệp 

260. Năm xuất bản: 1973 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 229 tr 

231. Tên tập: Tập I 

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 268 

 

320. Tóm tắt: Thủy lực%Bài tập 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 269 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ ngôn ngữ COBOL trên M.T.Đ.T MINSK-32 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

216. Tác giả tập thể: Phòng vận trù và máy tính - Bộ GTVT 

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

215. Người dịch:  214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H               b. Nhà xuất bản:  

260. Năm xuất bản: 1976 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 174 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 269 

 

320. Tóm tắt: Máy tính điện tử%Ngôn ngữ lập trình%Ngôn ngữ Cobol%Máy tính Minsk-32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 270 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Công tác bảo vệ đường sắt 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

216. Tác giả tập thể: Bộ GTVT – Tổng cục Đường sắt  

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

215. Người dịch:  214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản:                 b. Nhà xuất bản: Đường sắt Việt Nam  

260. Năm xuất bản: 1976 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 27 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 270 

 

320. Tóm tắt: Đường sắt%Bảo vệ an ninh%Bảo vệ tài sản XHCN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 271 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Nguyên tắc – chế độ quản lý, cung ứng vật tư kỹ thuật 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

216. Tác giả tập thể: Bộ GTVT – Tổng cục Đường sắt 

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

215. Người dịch:  214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản:                 b. Nhà xuất bản: Cục vật tư 

260. Năm xuất bản: 1976 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 206 tr 

231. Tên tập: Tập I 

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 271 

 

320. Tóm tắt: Nguyên tắc%Vật tư kỹ thuật%Phương pháp quản lý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 272 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Phương pháp đánh giá công tác vận tải ô tô 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

216. Tác giả tập thể: Bộ GTVT 

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

215. Người dịch:  214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H                b. Nhà xuất bản: Vụ kỹ thuật 

260. Năm xuất bản: 1971 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 66 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 272 

 

320. Tóm tắt: Ô tô%Vận tải đường bộ%Kinh tế kế hoạch%Phương pháp phân tích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 273 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Hàm số phức 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

216. Tác giả tập thể: Bộ tư lệnh thông tin liên lạc 

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

215. Người dịch:  214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản:                 b. Nhà xuất bản: Trường sỹ quan thông tin 

260. Năm xuất bản: 1979 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 116 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 273 

 

320. Tóm tắt: Lý thuyết hàm%Lý thuyết chuỗi%Phép biến đổi%Giáo trình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 274 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Tính toán bề dầy mặt đường ATPHAN dung cho đường ô tô và đường phố 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

216. Tác giả tập thể: Viện nghiên cứu ATPHAN USA 

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

215. Người dịch:  214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H                b. Nhà xuất bản: Viện thiết kế GTVT 

260. Năm xuất bản: 1991 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 91 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 274 

 

320. Tóm tắt: Đường ô tô%Đường đô thị%Mặt đường Atphan%Sổ tay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 275 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Thực trạng kinh tế xã hội Việt nam giai đoạn 1986 - 1990 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

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: a. Nơi xuất bản:  H               b. Nhà xuất bản: Thống kê 

260. Năm xuất bản: 1990 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 163 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 275 

 

320. Tóm tắt: Kinh tế quốc dân%Xã hội%Cơ cấu kinh tế%1986%1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 276 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Điện tử công nghiệp 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: Hoàng Hữu Thận 

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: a. Nơi xuất bản:  H               b. Nhà xuất bản: ĐH và Trung học chuyên nghiệp 

260. Năm xuất bản: 1983 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 290 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 276 

 

320. Tóm tắt: Điện tử%Công nghiệp%Vật lý ứng dụng%Phương pháp phân tích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 277 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Kỹ thuật khoan thăm dò 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: F.A.Samsev%X.N.Tarakanov%B.B.Kuctriasov%.... 

216. Tác giả tập thể:  

213. Người chủ biên: F.A.SAMSEV 217. Người biên soạn:  

215. Người dịch: Lê Mạnh Chiến%Hoàng Văn 

Cao 
214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H             b. Nhà xuất bản: Khoa học Kỹ thuật 

260. Năm xuất bản: 1971 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 435 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 277 

 

320. Tóm tắt: Kinh tế quốc dân%Tài nguyên thiên nhiên%Khoan xoay thăm dò%Kỹ thuật 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 278 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Điều lệ đường ngang – Quy định về tổ chức phòng vệ đường ngang 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

216. Tác giả tập thể: Bộ GTVT 

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

215. Người dịch:  214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản:                b. Nhà xuất bản: Tổng cục đường sắt 

260. Năm xuất bản: 1977 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 71 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 278 

 

320. Tóm tắt: Đường sắt%Điều lệ báo hiệu%Đường ngang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 279 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Cơ sở lý thuyết xác suất và thống kê toán 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: Nguyễn An Bình 

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: a. Nơi xuất bản:                b. Nhà xuất bản: Viện kinh tế Vận tải – Bộ GTVT 

260. Năm xuất bản:  252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 115 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 279 

 

320. Tóm tắt: Lý thuyết xác suất%Thống kê toán học 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 280 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Tính toán cầu phao 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: Phan Vị Thủy%Nguyễn Quốc Thủy 

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: a. Nơi xuất bản: H        b. Nhà xuất bản: Trường ĐH GT đường sắt và đường bộ 

260. Năm xuất bản: 1974 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 259 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 280 

 

320. Tóm tắt: Cầu phao%Giao thông vận tải%Phương pháp tính toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 281 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Sổ tay sửa chữa tàu sông 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: F.F.Benca%Z.G.Dukor%I.C.Kliusenkov … 

216. Tác giả tập thể: Cục vận tải đường sông. 

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

215. Người dịch: Đặng Hữu Phú 214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản:                b. Nhà xuất bản:  

260. Năm xuất bản: 1974 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 205 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 281 

 

320. Tóm tắt: Đường thủy%Tàu sông%Sổ tay%Sửa chữa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 282 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Những vấn đề khoa học lao động và tiền lương 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

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: a. Nơi xuất bản:                b. Nhà xuất bản: Kinh tế 

260. Năm xuất bản: 1978 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 179 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 282 

 

320. Tóm tắt: Kinh tế quốc dân%Tiền lương%Khoa học xã hội%Tổ chức lao động 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 283 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Công tác trắc địa trong điều tra thăm dò địa chất 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: A.S.LAVRIKOV%A.E.XVIRIDOV 

216. Tác giả tập thể:  

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

215. Người dịch: Vũ Hòa%Nguyễn Tiến 

Hùng%Phạm Đình Liêm … 
214. Người hiệu đính: Nguyễn Ngọc Thừa 

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H            b. Nhà xuất bản: Phòng Trắc địa – Tổng cục Địa chất 

260. Năm xuất bản: 1974 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 315 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 283 

 

320. Tóm tắt: Địa chất%Trắc địa%Qui trình công nghệ%Thiết bị 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 284 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Hướng dẫn giải bài tập đo đạc đại cương. 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: Phan Khang%Đỗ Hữu Minh%Đào Duy Liêm 

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: a. Nơi xuất bản: H            b. Nhà xuất bản: ĐH & TH chuyên nghiệp 

260. Năm xuất bản: 1972 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 145 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 284 

 

320. Tóm tắt: Đo đạc%Giải tích toán học%Bài tập 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 285 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Phụ tùng ô tô 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: Ngô Thành Bắc 

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: a. Nơi xuất bản: H              b. Nhà xuất bản: Công nhân kỹ thuật 

260. Năm xuất bản: 1985 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 197 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 285 

 

320. Tóm tắt: Ô tô%Vật liệu dẫn điện%Chi tiết máy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 286 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Thông tin điện thoại chọn tần 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: Lê Cương Phượng 

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: a. Nơi xuất bản: H               b. Nhà xuất bản: GTVT 

260. Năm xuất bản: 1985 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 215 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 286 

 

320. Tóm tắt: Điện thoại chọn tần số%Thông tin liện lạc%Thiết bị 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 287 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Tính toán bề dày mặt đường Atphan dùng cho đường ô tô và đường phố 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

216. Tác giả tập thể:  

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

215. Người dịch: Viện thiết kế GTVT 214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H              b. Nhà xuất bản: Viện thiết kế GTVT 

260. Năm xuất bản: 1981 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 91 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 287 

 

320. Tóm tắt: Đường ô tô%Đường đô thị%Phương pháp toán học%Kết cấu xây dựng%Atphan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 288 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Khí hậu Việt Nam 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: Phạm Ngọc Toàn%Phan Tất Đắc 

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: a. Nơi xuất bản: H             b. Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật 

260. Năm xuất bản: 1975 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 327 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 288 

 

320. Tóm tắt: Khí hậu%Từ khóa địa lý Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 289 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Dầu lửa cuộc chiến tranh thế giới thứ ba 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: Dierre Deán 

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: a. Nơi xuất bản:             b. Nhà xuất bản: Calmann - léiry 

260. Năm xuất bản: 1974 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 136 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 289 

 

320. Tóm tắt: Dầu lửa%Chiến tranh thế giới III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 290 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Sổ tay thiết kế đường ô tô 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: Đặng Hữu%Đỗ Bá Chung%Nguyễn Xuân Trục 

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: a. Nơi xuất bản: H           b. Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật 

260. Năm xuất bản: 1976 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 307 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 290 

 

320. Tóm tắt: Thiết kế%Đường bộ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 291 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Tổng kết kỹ thuật “lá chắn nhẹ” (Tử Yên – Sông Lô) 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

216. Tác giả tập thể: Cục vận tải đường sông – Bộ GTVT 

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

215. Người dịch:  214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H            b. Nhà xuất bản:  

260. Năm xuất bản: 1969 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 22 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 291 

 

320. Tóm tắt: Báo cáo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 292 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Tổng kết kỹ thuật phá đá dưới nước 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

216. Tác giả tập thể: Cục vận tải đường sông – Bộ GTVT 

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

215. Người dịch:  214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H            b. Nhà xuất bản:  

260. Năm xuất bản: 1969 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 41 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 292 

 

320. Tóm tắt: Báo cáo%Phá đá dưới nước 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 293 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Điều khiển học và vận tải 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: I.Ia. Acxênốp 

216. Tác giả tập thể:  

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

215. Người dịch: Chu Tiến Ánh 214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H            b. Nhà xuất bản: Vụ kỹ thuật 

260. Năm xuất bản: 1971 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 68 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 293 

 

320. Tóm tắt: Điều khển học%Vận tải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 294 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Giáo trình kim loại học và nhiệt luyện 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: Nguyễn Văn Hóa%Hoàng Đình Hiếu 

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: a. Nơi xuất bản: H            b. Nhà xuất bản: Nông nghiệp 

260. Năm xuất bản: 1978 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 213 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 294 

 

320. Tóm tắt: Kim loại học%Nhiệt luyện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 295 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Thông tin điện thoại chọn tần 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: Lê Cương Thượng 

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: a. Nơi xuất bản: H            b. Nhà xuất bản: GTVT 

260. Năm xuất bản: 1985 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 215 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 295 

 

320. Tóm tắt: Thông tin% Điện thoại 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 296 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Đại số tuyến tính 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: Ngô Thúc Lanh 

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: a. Nơi xuất bản: H           b. Nhà xuất bản: Đại học và Trung học chuyên nghiệp 

260. Năm xuất bản: 1970 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 241 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 296 

 

320. Tóm tắt: Đại số 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 297 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Áp dụng phương pháp chẩn đoán trong công tác bảo dưỡng sửa chữa ô tô 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: Ngô Thành Bắc 

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: a. Nơi xuất bản: H          b. Nhà xuất bản: Vụ Kỹ thuật - Bộ GTVT 

260. Năm xuất bản: 1975 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 319 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 297 

 

320. Tóm tắt: Bảo dưỡng%Sửa chữa ô tô 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 298 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Cơ sở của động đất và tính toán công trình chịu tải trọng động đất 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: Phạm Gia Lộc 

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: a. Nơi xuất bản: H          b. Nhà xuất bản: Xây dựng 

260. Năm xuất bản: 1985 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 191 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 298 

 

320. Tóm tắt: Tải trọng%Động đất 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  

 

PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 
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111. Mã số tài liệu: 299 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Giới thiệu các văn bản pháp lý có liên quan đến công tác đăng kiểm 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

216. Tác giả tập thể: Đăng kiểm Việt nam 

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

215. Người dịch:  214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: Hải Phòng      b. Nhà xuất bản:  

260. Năm xuất bản: 1977 252. Lần xuất bản:  278. Số trang:144 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 299 

 

320. Tóm tắt: Văn bản%Kiểm tra Vận tải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  

 

PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 
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111. Mã số tài liệu: 300 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Ô tô các nước Đông Âu 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: Ngô Thành Bắc 

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: a. Nơi xuất bản: H           b. Nhà xuất bản: Đại học và Trung học chuyên nghiệp 

260. Năm xuất bản: 1987 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 133 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 300 

 

320. Tóm tắt: Kỹ thuật Ô tô%Địa lý thế giới: Đông Âu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  

 

PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 
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111. Mã số tài liệu: 301 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Giáo trình động lực học song ngòi  

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

216. Tác giả tập thể: Trường đại học Thủy lợi – Bộ Thủy lợi 

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

215. Người dịch:  214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H           b. Nhà xuất bản: Nông nghiệp 

260. Năm xuất bản: 1981 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 277 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 301 

 

320. Tóm tắt: Động lực học%Sông ngòi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  

 

PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 
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111. Mã số tài liệu: 302 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Giáo trình động lực học song ngòi  

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

216. Tác giả tập thể: Trường đại học Thủy lợi – Bộ Thủy lợi 

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

215. Người dịch:  214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H           b. Nhà xuất bản: Nông nghiệp 

260. Năm xuất bản: 1981 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 277 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 302 

 

320. Tóm tắt: Động lực học%Sông ngòi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 303 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Thực trạng kinh tế xã hội Việt Nam giai đoạn 1986 - 1990 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

216. Tác giả tập thể:  

213. Người chủ biên: Nguyễn Lực 
217. Người biên soạn: Trần Hoàng Kim%Nguyễn 

Sinh Cúc%Lê Thụ 

215. Người dịch:  214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H            b. Nhà xuất bản: Tạp chí Thống kê 

260. Năm xuất bản: 1990 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 173 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 303 

 

320. Tóm tắt: Kinh tế%Xã hội 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 304 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Máy móc và tiến bộ kỹ thuật 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

216. Tác giả tập thể:  

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

215. Người dịch: Trần Tiến Đức%Đỗ Ngọc 

Hà%Đặng Vĩnh Thiên 
214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H          b. Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật 

260. Năm xuất bản: 1974 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 113 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 304 

 

320. Tóm tắt: Máy móc%Kỹ thuật 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 305 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Kim loại học vật lý 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: R.W.Cahn 

216. Tác giả tập thể:  

213. Người chủ biên: R.W.Cahn 217. Người biên soạn:  

215. Người dịch: Nguyễn Xuân Chánh%Vũ 

Đình Cự%Lê Văn Nghĩa 
214. Người hiệu đính: Vũ Đình Cự 

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H           b. Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật 

260. Năm xuất bản: 1975 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 219 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 305 

 

320. Tóm tắt: Kim loại học%Vật lý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 306 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Kéo dài thời gian hoạt động của máy 3A6 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: M.V.Prônhin 

216. Tác giả tập thể:  

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

215. Người dịch: Lê Văn Thí 214. Người hiệu đính: Nguyễn Tích Việt 

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: Matxcơva        b. Nhà xuất bản: Vận tải sông 

260. Năm xuất bản: 1962 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 77 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 306 

 

320. Tóm tắt: Hoạt động%Máy 3A6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 307 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Giới thiệu các văn bản pháp lý có liên quan đến công tác Đăng kiểm 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

216. Tác giả tập thể: Đăng kiểm Việt Nam 

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

215. Người dịch:  214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: Hải Phòng   b. Nhà xuất bản:  

260. Năm xuất bản: 1977 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 144 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 307 

 

320. Tóm tắt: Văn bản%Kiểm tra vận tải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  

 



 

Page 

| 659 

PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 308 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Kế hoạch vận tải tài chính của xí nghiệp vận tải ô tô 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: M.S. Bash%M.R. Shenfain 

216. Tác giả tập thể:  

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

215. Người dịch: Đặng Văn Đồng%Trường 

Thanh 
214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H       b. Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHKT GTVT 

260. Năm xuất bản: 1980 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 141 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 308 

 

320. Tóm tắt: Kế hoạch%Vận tải ô tô 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 309 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Phương pháp sản xuất vôi thủy nhân tạo 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

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

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

215. Người dịch:  214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản:        b. Nhà xuất bản:  

260. Năm xuất bản:  252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 16  tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 309 

 

320. Tóm tắt: Sản xuất%Vôi thủy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 310 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Sửa chữa Đieden tàu thủy 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: V.M. Selutrenco 

216. Tác giả tập thể:  

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

215. Người dịch: Trần Hữu Nghệ 214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H       b. Nhà xuất bản: Công nhân Kỹ thuật 

260. Năm xuất bản: 1978 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 216 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 310 

 

320. Tóm tắt: Sửa chữa%Tàu thủy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 311 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Điều khiển học và vận tải 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: A.Ia. Acxenốp 

216. Tác giả tập thể:  

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

215. Người dịch: Chu Tiến Ánh 214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H       b. Nhà xuất bản: GTVT 

260. Năm xuất bản: 1971 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 68 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 311 

 

320. Tóm tắt: Điều khiển học%Vận tải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 312 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Những điều cơ bản của khí tượng học và khí hậu học 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: S.I. Cốt-xtin 

216. Tác giả tập thể:  

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

215. Người dịch: Phan Tất Đắc%Hoàng Hữu 

Triết 
214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H     b. Nhà xuất bản: Nha khí tượng 

260. Năm xuất bản:  252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 314 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 312 

 

320. Tóm tắt: Khí tượng học%Khí hậu học 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 313 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Quy trình sửa chữa lớn đầu máy Đieden Tu 5E và Tu 7E 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

216. Tác giả tập thể: Bộ GTVT 

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

215. Người dịch:  214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H       b. Nhà xuất bản: Tổng cục Đường sắt 

260. Năm xuất bản: 1977 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 220 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 313 

 

320. Tóm tắt: Quy trình%Sửa chữa%Máy Tu 5E; Tu 7E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 314 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Quy trình sửa chữa lớn đầu máy Đieden Tu 5E và Tu 7E 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

216. Tác giả tập thể: Bộ GTVT 

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

215. Người dịch:  214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H       b. Nhà xuất bản: Cục Đường sắt, Giao thông vận tải 

260. Năm xuất bản: 1977 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 220 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 314 

 

320. Tóm tắt: Quy trình%Sửa chữa%Máy Tu 5E; Tu 7E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 315 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Tính toán độ bền và Sự phá hủy các công trình 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: Nguyễn Huy Đỉnh%Trần Trung Tiến 

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: a. Nơi xuất bản: H       b. Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật 

260. Năm xuất bản: 1980 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 228 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 315 

 

320. Tóm tắt: Công trình%Độ bền%Phá hủy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 316 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Những vấn đề quản lý và kế hoạch hóa nền kinh tế quốc dân 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

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: a. Nơi xuất bản: H       b. Nhà xuất bản: k. nxb 

260. Năm xuất bản: 1971 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 48 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 316 

 

320. Tóm tắt: Kinh tế quốc dân%Quản lý%Kế hoạch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 317 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Chế tạo xec măng 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

216. Tác giả tập thể: Cục cơ khí – Bộ GTVT 

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

215. Người dịch:  214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H       b. Nhà xuất bản: GTVT 

260. Năm xuất bản: 1967 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 28 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 317 

 

320. Tóm tắt: Chế tạo%Phụ tùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 318 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Công ước của liên hợp quốc về luật biển năm 1982 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

216. Tác giả tập thể:  

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

215. Người dịch: Lê Minh Nghĩa% Vũ Phi 

Hoàng%Trần Công Trực 
214. Người hiệu đính: Lưu Văn Lợi 

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H       b. Nhà xuất bản: Pháp lý 

260. Năm xuất bản: 1982 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 218 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 318 

 

320. Tóm tắt: Công ước quốc tế%Luật biển 1982 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 319 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Cơ sở truyền nhiệt 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: Nguyễn Hà Thanh%Hoàng Đình Tín 

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: a. Nơi xuất bản: H       b. Nhà xuất bản: ĐH và Trung học chuyên nghiệp 

260. Năm xuất bản: 1972 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 324 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 319 

 

320. Tóm tắt: Truyền nhiệt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 320 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Sổ tay phòng hộ và gia cố nền đường 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: Hồ Chất%Doãn Minh Tâm 

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: a. Nơi xuất bản: H       b. Nhà xuất bản: GTVT 

260. Năm xuất bản: 1985 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 184 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 320 

 

320. Tóm tắt: Sổ tay%Phòng hộ%Gia cố nền đường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 321 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Toán đồ 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

216. Tác giả tập thể: Cục đào tạo – Bộ Giáo dục 

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

215. Người dịch:  214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H       b. Nhà xuất bản: Trường Cao đẳng Sư phạm 

260. Năm xuất bản: 1978 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 58 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vt 321 

 

320. Tóm tắt: Toán%Đồ thị 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 354 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Cân bằng vật quay để khử rung 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: Trần Doãn Tiến 

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: a. Nơi xuất bản: H       b. Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật 

260. Năm xuất bản: 1970 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 295 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vb 1 

 

320. Tóm tắt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  



 

Page 

| 674 

PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 355 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Văn kiện đại hội 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

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: a. Nơi xuất bản: H       b. Nhà xuất bản: K 

260. Năm xuất bản: 1960 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 212 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vb 02 

 

320. Tóm tắt: Từ khóa: Văn kiện%Đại hội 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 356 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Mở đầu lý thuyết ổn định 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: E.A.Barbasin 

216. Tác giả tập thể:  

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

215. Người dịch: Đoàn Trịnh Ninh 214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H       b. Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật 

260. Năm xuất bản: 1973 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 286 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vb 03 

 

320. Tóm tắt: Từ khóa: Lý thuyết%Ổn định 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 357 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Mìn dưới nước và các phương tiện rà phá 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

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: a. Nơi xuất bản: H       b. Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân 

260. Năm xuất bản: 1973 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 72 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vb 04 

 

320. Tóm tắt: Từ khóa: Mìn%Phương tiện rà phá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 358 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Nhiệt luyện 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: I.G.XAMÔSIN 

216. Tác giả tập thể:  

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

215. Người dịch: Trường Đại học Bách khoa 214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H       b. Nhà xuất bản: Khoa học 

260. Năm xuất bản: 1969 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 286 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vb 05 

 

320. Tóm tắt: Từ khóa: Nhiệt luyện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 359 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Thực hiện tốt chế độ trả lương tính theo sản phẩm 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: Lê Hòa 

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: a. Nơi xuất bản: H       b. Nhà xuất bản: Lao động 

260. Năm xuất bản: 1971 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 100 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vb 06 

 

320. Tóm tắt: Từ khóa: Chế độ tiền lương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 360 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Sử dụng hợp lý theo định mức nguyên vật liệu trong sản xuất công nghiệp 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

216. Tác giả tập thể: Võ Ngọc Lan%Đỗ Lộng Đẩu 

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

215. Người dịch:  214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H       b. Nhà xuất bản: Lao động 

260. Năm xuất bản: 1975 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 146 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vb 07 

 

320. Tóm tắt: Từ khóa: Định mức vật tư 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  



 

Page 

| 680 

 

PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 361 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Sự phát triển của Lê Nin về lý luận Mác-xít tái sản xuất tư bản xã hội trong cuộc đấu 

tranh chống phái dân túy tự do và bọn “Mác-xít hợp pháp” 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: I.M.Mơ-rát-cốp-Scai-a  

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: a. Nơi xuất bản: H       b. Nhà xuất bản: Sự thật 

260. Năm xuất bản: 1962 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 204 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vb 08 

 

320. Tóm tắt: Từ khóa: Lê Nin%Phát triển%Lý luận 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 362 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Hiệp định về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

216. Tác giả tập thể: Vụ Thông tin báo chí 

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

215. Người dịch:  214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H       b. Nhà xuất bản: k 

260. Năm xuất bản: 1973 252. Lần xuất bản:  278. Số trang:   

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vb 09 

 

320. Tóm tắt: Việt Nam%Hiệp định đình chiến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 363 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Giáo trình kỹ thuật Bê tông 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

216. Tác giả tập thể: Bộ Xây dựng 

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

215. Người dịch:  214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H       b. Nhà xuất bản: Tổng cục đào tạo CN kỹ thuật 

260. Năm xuất bản: 1975 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 208 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vb 10  

 

320. Tóm tắt: Từ khóa: Giáo trình%Bê tông 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  



 

Page 

| 683 

 

PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 364 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Kỹ thuật và kinh nghiệm đúc Pittông – Sơmi – Xecmăng  

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

216. Tác giả tập thể: Lê Văn Chúc%Mần Xuân Thái 

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

215. Người dịch:  214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H       b. Nhà xuất bản: Khoa học 

260. Năm xuất bản: 1969 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 156 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vb 11 

 

320. Tóm tắt: Từ khóa: Kỹ thuật%Đúc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 365 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Thiết kế cầu vượt sông 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: O.V. ANĐREEP 

216. Tác giả tập thể:  

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

215. Người dịch: Trần Đình Nghiêm 214. Người hiệu đính: Phạm Lân 

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H       b. Nhà xuất bản: GTVT 

260. Năm xuất bản: 1984 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 300 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vb 12 

 

320. Tóm tắt: Từ khóa: Thiết kế%Cầu vượt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 366 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Thi công cầu thép 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: Nguyễn Thêm%Lê Đình Tâm%Nguyễn Tiến Oanh 

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: a. Nơi xuất bản: H       b. Nhà xuất bản: GTVT 

260. Năm xuất bản: 1986 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 218 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vb 13 

 

320. Tóm tắt: Từ khóa: Thi công%Cầu thép 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 367 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Thi công cầu thép 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: Nguyễn Trâm%Lê Đình Tâm%Nguyễn Tiến Oanh 

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: a. Nơi xuất bản: H       b. Nhà xuất bản: GTVT 

260. Năm xuất bản: 1986 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 218 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vb 14 

 

320. Tóm tắt: Thi công%Cầu thép 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 368 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Tổ chức các quy trình quản lý 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: G.KH.PÔ PỐP 

216. Tác giả tập thể:  

213. Người chủ biên: G.KH.PÔ PỐP 217. Người biên soạn:  

215. Người dịch:  214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H       b. Nhà xuất bản: Khoa học Xã hội 

260. Năm xuất bản: 1979 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 286 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vb 14 

 

320. Tóm tắt: Từ khóa: Tổ chức%Quản lý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 369 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Hồ Chí Minh toàn tập 1925 - 1930 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

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: a. Nơi xuất bản: H       b. Nhà xuất bản: Sự thật 

260. Năm xuất bản: 1981 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 372 tr 

231. Tên tập: Tập 2:1 – 1925 – 2 – 1930  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vb 15 

 

320. Tóm tắt: Từ khóa: Hồ Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 370 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Một số vấn đề tổ chức và lãnh đạo trong trường đào tạo công nhân kỹ thuật 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: Uỷ ban dạy nghề - thuộc hội đồng Bộ trưởng Liên Xô 

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: a. Nơi xuất bản: H       b. Nhà xuất bản: Công nhân Kỹ thuật 

260. Năm xuất bản: 1977 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 188 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vb 16 

 

320. Tóm tắt: Từ khóa: Tổ chức%Lãnh đạo%Trường công nhân kỹ thuật 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 371 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Lý thuyết chương trình vi phân 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: Hoàng Hữu Đường 

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: a. Nơi xuất bản: H       b. Nhà xuất bản: Đại học và Trung học chuyên nghiệp 

260. Năm xuất bản: 1975 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 448 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vb 17 

 

320. Tóm tắt: Từ khóa: Phương trình vi phân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  

 



 

Page 

| 691 

PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 372 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Nhiệt động lực học 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: I.P. Bazarov 

216. Tác giả tập thể:  

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

215. Người dịch: Đặng Quang Khang 214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H      b. Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật 

260. Năm xuất bản: 1975 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 512 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vb 18 

 

320. Tóm tắt: Từ khóa: Nhiệt động học 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 373 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Một số kinh nghiệm sử dụng và cấp cứu ô tô trên đường 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

216. Tác giả tập thể: Viện kỹ thuật giao thông vận tải 

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

215. Người dịch:  214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H      b. Nhà xuất bản: Khoa học 

260. Năm xuất bản: 1966 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 120 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vb 19 

 

320. Tóm tắt: Sử dụng%Sửa chữa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 374 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Quy trình chạy tàu và công tác dồn đường sắt VN 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

216. Tác giả tập thể: Bộ GTVT – Tổng cục đường sắt 

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

215. Người dịch:  214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H       b. Nhà xuất bản: K 

260. Năm xuất bản: 1976 252. Lần xuất bản:  278. Số trang:  tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vb 20 

 

320. Tóm tắt: Quy trình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 375 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Chế độ thì giờ làm việc, nghỉ ngơi và hội họp, học tập của công nhân, viên chức nhà 

nước 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

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: a. Nơi xuất bản: H       b. Nhà xuất bản: Lao động 

260. Năm xuất bản: 1979 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 84 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vb 21 

 

320. Tóm tắt: Chế độ lao động%Chế độ nghỉ ngơi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  



 

Page 

| 695 

 

PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 376 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Chế độ tạm thời về bảo dưỡng và sửa chữa ô tô. 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

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: a. Nơi xuất bản: H       b. Nhà xuất bản: GTVT 

260. Năm xuất bản: 1972 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 40 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vb 22 

 

320. Tóm tắt: Từ khóa: Chế độ%Bảo dưỡng%Sửa chữa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 377 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Phân tích kinh tế kỹ thuật về chất lượng và giá thành trong công nghiệp. 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: Phan Quang Niệm 

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: a. Nơi xuất bản:  H      b. Nhà xuất bản: Lao động 

260. Năm xuất bản: 1971 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 122 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vb 23 

 

320. Tóm tắt: Từ khóa: Phân tích kinh tế%Kỹ thuật 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Bùi Thu Hòa 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 378 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Luật biển – Những vấn đề cơ bản theo công ước 1982 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: Phạm Giảng 

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: a. Nơi xuất bản: H       b. Nhà xuất bản: Pháp lý 

260. Năm xuất bản: 1983 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 237 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vb 24 

 

320. Tóm tắt: Từ khóa: Luật biển%Công ước 1982 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 379 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Hệ thống hóa kho tra cứu tin theo phân loại thập phân bách khoa 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

216. Tác giả tập thể: Viện thông tin khoa học và kỹ thuật Trung ương 

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

215. Người dịch: Phạm Văn Vu 214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản:  H      b. Nhà xuất bản:  

260. Năm xuất bản: 1977 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 199 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vb 25 

 

320. Tóm tắt: Từ khóa: Hệ thống phân loại%Thông tin%Thập phân bách khoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 380 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Dưới nền móng công trình 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: Chính Mẫu 

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: a. Nơi xuất bản: H       b. Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật 

260. Năm xuất bản: 1976 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 155 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vb 26 

 

320. Tóm tắt: Từ khóa: Nền%Móng xây dựng%Công trình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 381 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Chủ nghĩa cộng sản mục đích và lý tưởng của Đảng ta 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: Trường Chinh 

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: a. Nơi xuất bản: H       b. Nhà xuất bản: Sự thật 

260. Năm xuất bản: 1976 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 45 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vb 27 

 

320. Tóm tắt: Từ khóa: Chủ nghĩa cộng sản%Lý luận chính trị%Mục đích%Đảng cộng sản Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 382 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Tiếp tục thực hiện di chúc thiêng liêng của Hồ Chủ Tịch 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: Trường Chinh 

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: a. Nơi xuất bản: H       b. Nhà xuất bản: Sự thật 

260. Năm xuất bản: 1975 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 23 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vb 28 

 

320. Tóm tắt: Từ khóa: Di chúc%Diễn văn%Hồ Chủ Tịch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 383 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng vì độc lập, tự do vì CNXH tiến lên giành những thắng lợi 

mới 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: Lê Duẩn 

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: a. Nơi xuất bản: H       b. Nhà xuất bản: Sự thật 

260. Năm xuất bản: 1975 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 194 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vb 29 

 

320. Tóm tắt: Từ khóa: Văn kiện%Đảng cộng sản Việt Nam%Tác phẩm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 384 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Vệ sinh Lao động trí óc 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: Lu.P. Frôlôp 

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: a. Nơi xuất bản: M       b. Nhà xuất bản: Tiến bộ 

260. Năm xuất bản:  252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 154 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vb 30 

 

320. Tóm tắt: Từ khóa: Sinh lí học% Vệ sinh lao động%Trí nhớ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 385 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Về nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và quản lý kinh tế XHCN 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: V.I. Leenin, I.V. Stalin 

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: a. Nơi xuất bản: H       b. Nhà xuất bản: Sự thật 

260. Năm xuất bản: 1977 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 299 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vb 31 

 

320. Tóm tắt: Từ khóa: Quản lý kinh tế%Nguyên tắc tập trung dân chủ%Tổ chức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 386 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Hạch toán chi phí trong xây dựng 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: Manphơret Bansơ, Dicơma Klôsơ, Ruđônphơ Vathesơtrát, 

216. Tác giả tập thể:  

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

215. Người dịch: Lê Hồng Phượng 214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H      b. Nhà xuất bản: Xây dựng 

260. Năm xuất bản: 1985 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 185 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vb 32 

 

320. Tóm tắt: Từ khóa: Xây dựng%Hạch toán chi phí%Quản lý kinh tế 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 387 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Xác định công suất điêden tàu thủy và đặc tính của nó 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: Iu.Ia.Phômin, Trần Hữu Nghị 

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: a. Nơi xuất bản: H       b. Nhà xuất bản: GTVT 

260. Năm xuất bản: 1990 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 135 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vb 33 

 

320. Tóm tắt: Từ khóa: Tàu thủy%Động cơ điêden%Công suất 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 388 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Quy định của nhà nước về việc khai báo, điều tra, xử lý và thống kê báo cáo tai nạn lao 

động 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: Bộ Lao động 

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: a. Nơi xuất bản: H       b. Nhà xuất bản: Bộ Lao động 

260. Năm xuất bản: 1983 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 76 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vb 34 

 

320. Tóm tắt: Từ khóa: Qui định%Thống kê%Lao động%Báo cáo tai nạn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 389 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Hướng dẫn bảo dưỡng sử dụng máy kéo Steys 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

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: a. Nơi xuất bản:        b. Nhà xuất bản:  

260. Năm xuất bản: 1977 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 107 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vb 35 

 

320. Tóm tắt: Từ khóa: Máy kéo Steys%Hướng dẫn bảo dưỡng%Sử dụng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 390 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Các văn bản pháp quy về danh mục và tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức vụ viên chức Nhà 

nước 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

216. Tác giả tập thể: Bộ Lao động  

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

215. Người dịch:  214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H       b. Nhà xuất bản: Bộ Lao động 

260. Năm xuất bản: 1982 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 32 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vb 36 

 

320. Tóm tắt: Từ khóa: Văn bản pháp quy% Danh mục%Tiêu chuẩn Nhà nước%Chức danh nghề 

nghiệp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 391 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Sổ tay gia công bánh răng trên máy phay ngang vạn năng 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: Nguyễn Ngọc Thìn 

216. Tác giả tập thể:  

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

215. Người dịch:  214. Người hiệu đính: Hà Văn Vui 

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H       b. Nhà xuất bản: Khoa học Kỹ thuật 

260. Năm xuất bản: 1971 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 195 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vb 37 

 

320. Tóm tắt: Từ khóa: Sổ tay%Máy phay ngang vạn năng%Bánh răng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 392 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Vấn đề dùng thuật ngữ khoa học nước ngoài 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân:  

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: a. Nơi xuất bản: H       b. Nhà xuất bản: Khoa học xã hội 

260. Năm xuất bản: 1968 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 297 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vb 38 

 

320. Tóm tắt: Từ khóa: Thuật ngữ%Ngôn ngữ%Khoa học 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 393 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Về phát triển sản xuất thực hành tiết kiệm 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: Hồ Chí Minh 

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: a. Nơi xuất bản: H       b. Nhà xuất bản: Sự thật 

260. Năm xuất bản: 1973 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 210 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vb 39 

 

320. Tóm tắt: Từ khóa: Thực hành tiết kiệm%Bài nói chuyện%Phát triển sản xuất%Hồ Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 394 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Ra sức nâng cao chất lượng và đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng chi bộ và đảng bộ cơ 

sở “bền tốt” 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: Lê Đức Thọ 

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: a. Nơi xuất bản: H       b. Nhà xuất bản: Sự thật 

260. Năm xuất bản: 1968 252. Lần xuất bản: Lần thứ hai 278. Số trang: 118 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vb 40 

 

320. Tóm tắt: Đảng bộ cơ sở%Xây dựng chi bộ%Xây dựng Đảng%Sinh hoạt Đảng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  

 



 

Page 

| 714 

PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 395 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Một số vấn đề về hình luật Việt Nam dân chủ cộng hòa 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: I.A. Xpêranxki 

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: a. Nơi xuất bản: H        
b. Nhà xuất bản: phòng tuyên truyền Tập san tòa 

án nhân dân tối cao 

260. Năm xuất bản: 1964 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 123 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vb 41 

 

320. Tóm tắt: Từ khóa: Hình luật%Luật hình sự%Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 396 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Đoàn thanh niên với công tác xây dựng Đảng 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: Vũ Oanh 

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: a. Nơi xuất bản: H       b. Nhà xuất bản: Thanh Niên 

260. Năm xuất bản: 1970 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 95 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vb 42 

 

320. Tóm tắt: Từ khóa: Xây dựng Đảng%Thanh niên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 397 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Vấn đề giải phóng phụ nữ 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: A.M.Kôlangtai 

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: a. Nơi xuất bản: H       b. Nhà xuất bản: Phụ nữ 

260. Năm xuất bản: 1961 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 94 tr 

231. Tên tập: Tập 2 

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vb 43 

 

320. Tóm tắt: Từ khóa: Phụ nữ%Giải phóng phụ nữ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 398 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Sổ tay kinh tế cho công nhân và cán bộ GTVT 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: Nguyễn Cao Thường 

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: a. Nơi xuất bản: H       b. Nhà xuất bản: Lao động 

260. Năm xuất bản: 1983 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 179 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vb 44 

 

320. Tóm tắt: Từ khóa: Giao thông vận tải%Sổ tay%Kinh tế%Công nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 399 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Vấn đề cán bộ trong thời kỳ xây dựng CNXH 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: V.Lê nin, J. Stalin 

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: a. Nơi xuất bản: H       b. Nhà xuất bản: Sự thật 

260. Năm xuất bản: 1974 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 293 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vb 45 

 

320. Tóm tắt: Từ khóa: Xây dựng Đảng%Cán bộ%Tổ chức cán bộ%Lý luận chính trị%Xây dựng 

CNXH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  
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PHIẾU NHẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH 

111. Mã số tài liệu: 400 113. Dạng tài liệu: Sách 120. Ngôn ngữ tài liệu (ISO): Vie 

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

200. Nhan đề: Cơ sở sản xuất – Vật chất của chủ nghĩa XH 

220: Nhan đề dịch ra tiếng Việt:  

210: Tác giả cá nhân: A.I.Nốt kin 

216. Tác giả tập thể:  

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

215. Người dịch: Tạ Đình Đồng% Trần Văn 

Đại 
214. Người hiệu đính:  

250. Địa chỉ xuất bản: a. Nơi xuất bản: H      b. Nhà xuất bản: Khoa học xã hội 

260. Năm xuất bản: 1968 252. Lần xuất bản:  278. Số trang: 484 tr 

231. Tên tập:  

310. Chỉ số phân loại:  

420. Địa chỉ tài liệu: a. Bộ Giao thông Vận tải;   b. Kí hiệu kho (số cá biệt): Vb 46 

 

320. Tóm tắt: Chủ nghĩa xã hội%Sản xuất%Vật chất 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330. Người xử lý: Phan Thu Hà 104. Người hiệu đính:  

 


