
DANH MỤC SÁCH NHẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU NĂM 2012 

 

STT TÊN SÁCH NĂM XB GHI CHÚ 

1 Cầu thép 2004  

2 Dự án đầu tư và quản trị dự án đầu tư trong giao thông VT 2004  

3 Điều lệ báo hiệu đường bộ 22 TCN- 237-01 2004  

4 Hướng dẫn xây dựng cầu đường giao thông nông thôn và 

miền núi 

2002  

5 Sử dụng máy xây dựng và làm đường 2001  

6 Định mức dự toán xây dựng cơ bản 1999  

7 Định mức dự toán xây dựng cơ bản các công trình trên biển 

và hải đảo 

2000  

8 Gia cố nền và móng khi sửa chữa nhà 2001  

9 Công trình biển chỉ dẫn thiết kế và thi công đê chắn sóng 2001  

10 Phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị 2002  

11 Thiết kế đường ô tô 2005  

12 Định mức chi phí thiết kế công trình xây dựng và tư vấn 

đàu tư xây dựng 

2001  

13 Thế giới : 202 Quốc gia và vùng lãnh thổ 2003  

14 Những vấn đề kiến tạo học 1977  

15 Thực hành hóa học hữu cơ – Tập 1 1976  

16 Thực hành hóa học hữu cơ – Tập 2 1977  

17 Những vấn đề địa chất Tây Bắc Việt Nam 1977  

18 Tuyển khoáng đại cương 1970  

19 Vẽ kỹ thuật 1986  

20 Cơ sở lý thuyết dẻo 1987  

21 Nền đường đắp trên đất yếu trong điều kiện Việt Nam 1994  

22 Nhũ tương nhựa bitum đại cương và ứng dụng 1995  

23 Cơ học lý thuyết 1969  

24 Sổ tay kiểm tra bằng thí nghiệm trong xây dựng 1977  

25 Sổ tay thiết kế cơ khí 1977  

26 Vật lý cơ sở dùng cho cán bộ sinh học, y học, địa chất 1978  



27 Cơ học môi trường liên tục – Tập 1 1977  

28 Tiêu chuẩn hóa trong ngành cơ khí – Tập 1 1979  

29 Địa chất công trình, địa chất công trình chuyên môn 1983  

30 Kỹ thuật phay 1979  

31 Móng cọc nêm 1979  

32 Đo đạc công trình 1979  

33 Tính toán độ bền và sự phá hủy các công trình 1980  

34 Sổ tay dầu mỡ bôi trơn xe máy thi công 1986  

35 Bê tông và vữa xây dựng 1986  

36 Kinh tế cảng biển – Tập 1 1987  

37 Hóa học chất keo – tập 1 1973  

38 Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô 1986  

39 Lý thuyết, kết cấu và tính toán động cơ máy kéo, ô tô – T.2 1986  

40 Phương pháp sai phân hữu hạn và ứng dụng giải các bài 

toán kết cấu 

1985  

41 Phương pháp sai phân giải các bài toán biên 1978  

42 Định mức lao động cho cán bộ kỹ thuật và viên chức 1982  

43 Toán học ứng dụng đối tượng logic đặc điểm các phương 

pháp 

1985  

44 Tổ hợp các phương pháp địa vật lý trong việc giải quyết các 

nhiệm vụ địa chất 

1984  

45 Sổ tay kỹ thuật đóng tàu biển – Tập 1 1978  

46 Hình học họa hình – Tập 1 1977  

47 Bảo vệ môi trường giao thông vận tải 2000  

48 Cơ học chất lỏng lý thuyết 1974  

49 Kế hoạch giảng dạy và chương trình kỹ thuật chuyên môn 

các nghề cơ khí – Tập 1 

1979  

50 Luật lệ giao thông vận tải – Tập 10 1988  

51 Làm đường và cải tạo mặt đường nông thôn 1977  

52 Xây dựng xưa và nay 1987  

53 Quy trình bảo dưỡng và hướng dẫn thực hành bảo dưỡng kỹ 

thuật ô tô 

1975  



54 Các phương pháp toán ứng dụng trong GTVT – Tập 1 1984  

55 Hỏi và đáp về khai thác hệ thống động lực điêden tàu thủy 

– Tập 1 

1993  

56 Hỏi và đáp về khai thác hệ thống động lực điêden tàu thủy 

– Tập 2 

1993  

57 Hỏi và đáp về khai thác hệ thống động lực điêden tàu thủy 

– Tập 3 

1991  

58 Chế độ làm việc của điêden tàu thủy 1990  

59 Sổ tay cán bộ giao thông nông thôn 1992  

60 Giao thông đô thị - Tập 2 1994  

61 Truyền thống giao thông vận tải Bình Định 1945-2000 2002  

62 Công nghệ thông tin và kinh tế thông tin 1995  

63 Tuyển tập các văn bản pháp quy về đào tạo, sát hạch, cấp 

đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ 

1999  

64 Y tế Giao thông vận tải 40 năm hoạt động và phát triển 1994  

65 Quy phạm kỹ thuật an toàn các bình chịu áp lực 1986  

66 Thiết bị năng lượng tàu thủy 1992  

67 Giáo trình điện tàu sông 1990  

68 Nguy cấp an toàn 1988  

69 An toàn trên tay lái  1998  

70 Giáo trình về quản lý hành chính Nhà nước – Tập 1 1996  

71 “Diễn biến hòa bình” và chống “diễn biến hòa bình” 1993  

72 Giáo trình khai thác vận tải sông 1990  

73 Điều khiển tàu sông 1990  

74 Giáo trình động cơ điêden tàu thủy 1991  

75 Công tác tàu thủy 1991  

76 Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về GTVT 1997  

77 Giao thông vận tải Việt Nam giai đoạn 1955-1965 1994  

78 Lịch sử ngành đường sông Việt Nam – Tập 2 1991  

79 Thanh niên xung phong xây dựng sân bay Sao vàng 2000  

80 50 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành ngành GTVT 

tỉnh Phú Yên (1945-1995) 

1997  



81 Hệ thống giao thông thông minh thế kỷ 21 2003  

82 Biên soạn bài chú giải và bài tóm tắt tài liệu 1998  

83 Mạng máy tính và Internet 1996  

84 Giao thông đô thị. Tập 1  1994  

85 Về Giao thông vận tải Việt Nam 1994  

86 Cơ sở lái tàu 1998  

87 Máy phụ tàu thủy. Tập 1  1993  

88 Lịch sử giao thông vận tải Nghệ An 1945-1995 1996  

89 Các vấn đề quy phạm pháp luật về hợp tác xã GTVT 1997  

90 Động cơ điêden tàu thủy 1991  

91 Hướng dẫn công tác nghiệp vụ quản lý đảng viên 1995  

92 Những tập thể anh hùng và anh hùng ngành GTVT 2000  

93 Tài liệu nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh 2003  

94 Nghị quyết kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa X 1999  

95 Tài liệu học tập chính trị cho học viên lớp bồi dưỡng kết 

nạp Đảng 

1994  

96 Thanh niên xung phong phục vụ GTVT thời chống Mỹ 1995  

97 Tài liệu học tập chính trị cho học viên lớp bồi dưỡng kết 

nạp Đảng 

1997  

98 Nhớ lại và suy nghĩ về tổ chức quản lý vận tải ô tô 1997  

99 Một số văn kiện về đổi mới và chỉnh đốn Đảng. Quyển 2 1995  

100 Các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động 1995  

101 Xây dựng, hoàn thiện Nhà nước và Pháp luật của dân, do 

dân và vì dân ở Việt Nam  

1999  

102 Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội 1997  

103 Giáo trình lịch sử và tổ chức các cơ quan Nhà nước Việt 

Nam 1945-2000 

2001  

104 Sổ tay văn bản về tổ chức và hoạt động vì sự tiến bộ của 

phụ nữ Việt Nam 

2000  

105 Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1989  

106 Công tác kiểm tra và vấn đề kỷ luật của Đảng 1987  

107 Về cương lĩnh đổi mới và phát triển 1991  



108 Báo cáo điển hình tập thể và cá nhân 2000  

109 Đảng Cộng sản Việt Nam 70 năm xây dựng và trưởng 

thành 

2000  

110 Một số quan điểm và giải pháp chuyển sang kinh tế thị 

trường theo định hướng XHCN ở nước ta hiện nay 

1994  

111 35 năm xây dựng và trưởng thành 2000  

112 Văn minh Hoa Kỳ 1998  

113 Những yêu sách đối kháng của Việt Nam và Trung Quốc ở 

khu vực bãi ngầm Tư Chính và Thanh Long trong Biển 

Đông 

1996  

114 Sự biến đổi của thang giá trị đạo đức trong nền kinh tế thị 

trường với việc xây dựng đạo đức mới cho cán bộ quản lý ở 

nước ta hiện nay 

1999  

115 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 1997  

116 Tuyến lửa những năm tháng sôi động 1993  

117 Áo đường bằng đất gia cố 1981  

118 Chiến lược diễn biến hòa bình của đế quốc Mỹ và các thế 

lực phản động quốc tế chống CNXH và chống Việt Nam 

XHCN 

1993  

119 Thanh niên xung phong những trang oanh liệt 1996  

120 Môi trường – những kiến thức phổ cập 2002  

121 Bác Hồ với ngành Đường sắt Việt Nam 1990  

122 Lịch sử Đường bộ khu V 1995  

123 Đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới vì chủ nghĩa xã hội 1996  

124 Sổ tay công thức giản đơn dùng trong tính toán kiểm tra 

thiết kế và thi công cầu. Tập 1 

1984  

125 Bộ luật dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam 

1996  

126 Văn bản hướng dẫn thực hiện đền bù thiệt hại khi Nhà nước 

thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, 

lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng 

1999  

127 Thi công cọc khoan nhồi 2000  

128 Văn bản hướng dẫn thực hiện thủ tục chuyển đổi, chuyển 

nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất 

1999  



và thế chấp góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất 

129 Văn bản mới hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý đầu tư 

và xây dựng 

2000  

130 Về công tác văn phòng cấp ủy Đảng 2001  

131 Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

2001  

132 Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

2001  

133 Tài liệu giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam 2001  

134 Các phương pháp thiết kế mặt đường của các nước phương 

Tây 

2001  

135 Tập bài giảng công tác văn thư – lưu trữ của ngành GTVT 2001  

136 Quản trị mạng Windows NT 2003  

137 Tin học phổ thông dành cho thư ký và kế toán 1997  

138 Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam. Quyển 1 2002  

139 Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật. Tập 1 1999  

140 Kỹ sư tư vấn 1995  

141 Sổ tay bê tông và cốt thép 2005  

142 Sổ tay quy hoạch giao thông đô thị 2002  

143 Phan Trọng Tuệ - Vị tướng, Bộ trưởng đức độ, tài năng 2005  

144 Giáo trình về quản lý hành chính Nhà nước. Tập 1 1996  

145 Một thời oanh liệt của nữ thanh niên xung phong 1997  

146 Sổ tay báo cáo viên 1999-2000 lý luận – Nghiệp vụ - Tư 

liệu 

1999  

147 Phương pháp luận nghiên cứu xây dựng quy hoạch tổng thể 

phát triển GTVT 

1996  

148 Luật Giao thông đường bộ 2001  

149 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Tập 2 1997  

150 Bảo vệ và phát triển Chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ 

Chí minh là nhiệm vụ quan trọng và bức thiết 

1994  

151 Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội 5 năm 1996-2000 

1996  

152 Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng thời kỷ 1975- 1996  



1995 

153 Lịch sử phong trào thanh niên Đường sắt Việt Nam 1995  

154 Thương mại điện tử 1994  

155 Giáo dục hướng tới thế kỷ 21 1998  

156 Văn kiện hội nghị thế giới lần thứ tư về phụ nữ 1995  

157 Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã 2001  

158 Chặng đường phát triển đường thủy nội địa Việt Nam thời 

kỷ đổi mới 

2001  

159 Phong trào nữ công nhân viên chức ngành GTVT 35 năm 

hoạt động và trưởng thành (1966-2001) 

2001  

160 Luật ngân sách Nhà nước 2003  

161 Hiến pháp Việt Nam (từ năm 1946 đến năm 1992) và các 

luật về tổ chức bộ máy Nhà nước 

2001  

162 Tìm hiểu luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành 2000  

163 Định mức tỷ lệ khấu hao hàng năm của các loại máy và 

thiết bị xây dựng 

2000  

164 Khảo sát thiết kế đường ô tô 1984  

165 Văn bản hướng dẫn xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ 

ở cơ sở 

2002  

166 Những vấn đề địa chất Tây Bắc Việt Nam 1977  

167 Tính toán bằng đồ thị trong công nghệ các chất vô cơ 1977  

168 Hóa kỹ thuật 1977  

169 Vật lý học hiện đại dùng cho kỹ sư 1977  

170 Cơ sở dao động công trình 1987  

171 Sổ tay cơ học. Tập 2 1977  

172 Tổng kết tóm tắt công trình cầu Thăng Long 1987  

173 Thiết kế cống đường ô tô 1987  

174 Sử dụng và sửa chữa khí cụ điện hạ thế 1978  

175 Sửa chữa điêden tàu thủy 1978  

176 Kết cấu bê tông cốt thép  1978  

177 Cơ sở của toán học hiện đại 1978  

178 Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật 1977  



179 Ứng dụng ma trận trong kỹ thuật 1978  

180 Sổ tay kiểm tra bằng thí nghiệm trong xây dựng 1977  

181 101 khoảng khắc về đại tướng Võ Nguyên Giáp 2011  

182 Hà Nội danh thắng và di tích. Tập 1 2011  

183 Danh nhân Thăng Long – Hà Nội 2010  

184 Tuyển thơ Thăng Long – Hà Nội mười thế kỷ. Tập 2 2010  

185 Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Hà Nội 2010  

186 Hà Nội danh thắng và di tích. Tập 2 2011  

187 Tư liệu văn hiến Thăng Long – HN tuyển tập văn kiện l. sử 2011  

188 Luật Giao thông Đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi 

hành. Tập 1 

2009  

189 Tư liệu văn hiến Thăng Long – Hà Nội thư mục tư liệu 

trước 1945. Tập 1 

2010  

190 Tư liệu văn hiến Thăng Long – Hà Nội thư mục tư liệu 

trước 1945. Tập 2 

2010  

191 Tư liệu văn hiến Thăng Long – Hà Nội thư mục tư liệu 

trước 1945. Tập 3 

2010  

192 Tuyển tập văn thơ Phương Đình Nguyễn Văn Siêu. Tập 1 2010  

193 Tuyển tập văn thơ Phương Đình Nguyễn Văn Siêu. Tập 2 2010  

194 Tuyển tập văn thơ Phương Đình Nguyễn Văn Siêu. Tập 3 2010  

195 Tuyển tập văn thơ Phương Đình Nguyễn Văn Siêu. Tập 4 2010  

196 Hoạt động đối ngoại trên đất Thăng Long – Hà Nội 2010  

197 Biên niên lịch sử Thăng Long – Hà Nội 2010  

198 Lịch sử Thăng Long – Hà Nội 2010  

199 Hà Nội địa chất, địa mạo và tài nguyên liên quan 2011  

200 Nghệ thuật múa Hà Nội truyền thống và hiện đại 2011  

201 Bài học kinh nghiệm trong sự nghiệp bảo vệ, giải phóng 

Thăng Long – Hà Nội  

2010  

202 Thanh thực lục quan hệ Thanh – Tây Sơn cuối thế kỷ XVIII 

đầu thế kỷ XIX 

2010  

203 Quản lý và phát triển Thăng Long – Hà Nội lịch sử và bài 

học 

2010  



204 Thăng Long – Hà Nội thư mục công trình nghiên cứu 2010  

205 Kinh tế hàng hóa của Thăng Long – Hà Nội đặc trưng và 

kinh nghiệm phát triển  

2010  

206 Thế giới biểu tượng trong di sản văn hóa Thăng Long – Hà 

Nội 

2011  

207 Địa chí Hà Tây 2011  

208 Thơ Cao Bá Quát 2010  

209 Di sản văn chương Văn Miếu Quốc Tử Giám 2010  

210 Tư liệu văn hiến Thăng Long – Hà Nội tuyển tập văn khắc  

Hán Nôm 

2010  

211 Những con đường huyền thoại 2011  

212 Võ Văn Kiệt vị Thủ tướng trọn đời vì dân 2008  

213 Luật Giao thông Đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi 

hành. Tập 2 

2011  

214 Giao thông vận tải Việt Nam 65 năm xây dựng và phát triển 

(1945-2010) 

2010  

215 Các thư viện và Trung tâm Thông tin – Thư viện 2006  

216 Toàn cảnh Giao thông vận tải Việt Nam 2008  

217 Các tổ chức nghiên cứu và phát triển công lập 2009  

218 Tuyển tập các văn bản pháp luật về đầu tư, xây dựng công 

trình giao thông 

2011  

 


