
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản Giá tiền

1 Theo dõi, đánh giá chương trình - dự án y tế Y học 2016 60,000

2
Sức khỏe môi trường: giáo trình giảng dạy cao học và 
chuyên khoa I YTCC

Y học 2016 60,000

3

Vệ sinh học môi trường và nghề nghiệp : giáo trình 
giảng dạy dành cho đối tượng cử nhân Y tế công cộng 
định hướng sức khỏe môi trường nghề nghiệp

Y học 2016 60,000

4
Sức khỏe nghề nghiệp : giáo trình đào tạo Cao học Y 
tế công cộng và Quản lý bệnh viện Y học 2016 60,000

5
Giáo trình sức khỏe bà mẹ - trẻ em : sách dành cho cao 
học và chuyên khoa I Y tế công cộng Y học 2016 70,000

6
Giáo trình sức khỏe sinh sản : sách dành cho cử nhân 
Y tế công cộng Y học 2016 90,000

7
Dịch tễ học các bệnh không truyền nhiễm : giáo trình 
dành cho cử nhân y tế công cộng Y học 2016 96,000

8
Điều tra một vụ dịch : giáo trình dành cho cử nhân y tế 
công cộng Y học 2016 67,000

9 Giáo trình dân số và phát triển Y học 2015 87,000

10
Đại cương về dinh dưỡng cộng đồng và an toàn thực 
phẩm : tài liệu giảng dạy cho CN YTCC Y học 2015 48,500

11
Đánh giá tác động chương trình y tế : giáo trình dành 
cho CN YTCC

Y học 2015 68,000

12

Quản lý chất lượng bệnh viện : áp dụng quản lý chất 
lượng toàn diện (TQM) trong bệnh viện (tái bản lần 
thứ nhất, có sửa chữa và bổ sung)

Y học 2015 68,000

13
Quản lý nguồn nhân lực : giáo trình cho học viên sau 
đại học Y học 2015 51,000

14
Sức khỏe môi trường cơ bản : giáo trình giảng dạy cho 
đối tượng CN YTCC Y học 2015 118,000

15
Sức khỏe nghề nghiệp : giáo trình cho CN YTCC định 
hướng Sức khỏe môi trường và nghề nghiệp Y học 2015 82,000

16 Sức khỏe nghề nghiệp : giáo trình đào tạo CN YTCC KHXH 2015 115,000

17
Thống kê y sinh học ứng dụng : giáo trình giảng dạy 
cho sinh viên CN YTCC định hướng Dịch tễ học Y học 2015 67,000

18
Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm: tài liệu giảng dạy 
dành cho CN YTCC

Y học 2014 77,000
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19
Dịch tễ thống kê nâng cao: dành cho đối tượng học 
viên sau đại học Y học 2014 39,000

20
Dinh dưỡng cộng đồng và an toàn thực phẩm: tài liệu 
giảng dạy cho cao học YTCC Y học 2014 52,000

21 Miễn dịch học: đối tượng Cử nhân YTCC 4 năm Y học 2014 43,500

22
Nguyên lí và các kĩ năng quản lí: sách chuyên khảo 
dành cho cán bộ QLYT và học viên YTCC Y học 2014 72,000

23 Phương pháp nghiên cứu định tính (tái bản) LĐXH 2014 100,000

24 Sinh lý bệnh: đối tượng: Cử nhân YTCC 4 năm Y học 2014 43,500

25
Sức khỏe môi trường: tài liệu giảng dạy cho đối tượng 
cử nhân chính quy Y học 2014 54,000

26
Các phương pháp đánh giá và phòng chống một số 
bệnh liên quan đến dinh dưỡng LĐXH 2012 40,000

27

Đánh giá các chương trình nâng cao sức khỏe: Tài liệu 
giảng dạy cử nhân YTCC - Định hướng truyền thông 
giáo dục sức khỏe

LĐXH 2012 41,500

28

Đánh giá nguy cơ sức khỏe môi trường nghề nghiệp: 
Giáo trình đào tạo cử nhân YTCC - Định hướng sức 
khỏe môi trường nghề nghiệp

LĐXH 2012 48,500

29

Dinh dưỡng cơ bản và xây dựng khẩu phần dinh 
dưỡng: Tài liệu giảng dạy cử nhân YTCC - Định 
hướng dinh dưỡng và an toàn thực phẩm

LĐXH 2012 54,000

30

Khái niệm cơ bản về kinh tế y tế và tài chính y tế: tài 
liệu đào tạo liên tục cho cán bộ quản lý ngành y tế 
tuyến tỉnh và tuyến trung ương

LĐXH 2012 55,500

31

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý: tài liệu dành cho học 
viên khóa học ngắn hạn về kỹ năng lãnh đạo vào quản 
lý

LĐXH 2012 37,000

32

Lập kế hoạch chương trình nâng cao sức khỏe: Tài liệu 
giảng dạy cử nhân YTCC - Định hướng truyền thông - 
giáo dục sức khỏe

LĐXH 2012 29,500

33
Lập kế hoạch y tế: Tài liệu giảng dạy cho cử nhân 
YTCC

LĐXH 2012 36,500

34 Nguyên lý quản lý và các kỹ năng quản lý cơ bản LĐXH 2012 55,000

35

Ô nhiễm thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm: 
Tài liệu giảng dạy cư nhân YTCC - Định hướng dinh 
dưỡng và an toàn thực phẩm

LĐXH 2012 53,500

36
Phương pháp lập kế hoạch can thiệp y tế: tài liệu giảng 
dạy đào tạo liên tục LĐXH 2012 57,000

37 Phương pháp nghiên cứu kết hợp LĐXH 2012 65,500



38
Quản lý an toàn thực phẩm: Tài liệu giảng dạy cử nhân 
YTCC - Định hướng dinh dưỡng và an toàn thực phẩm LĐXH 2012 53,500

39 Quản lý dịch vụ y tế LĐXH 2012 62,500

40 Quản lý Dược bệnh viện: tài liệu giảng dạy LĐXH 2012 46,000

41

Sức khỏe nghề nghiệp: Tài liệu dành cho giảng viên, 
Bộ môn: Sức khỏe an toàn nghề nghiệp, Áp dụng 
phương pháp giảng dạy dựa trên tình huống 

LĐXH 2012 43,000

42

Sức khỏe nghề nghiệp: Tài liệu dành cho học viên, Bộ 
môn: Sức khỏe an toàn nghề nghiệp, Áp dụng phương 
pháp giảng dạy dựa trên tình huống

LĐXH 2012 27,500

43
Sức khỏe trường học: Giáo trình cho cử nhân YTCC - 
Định hướng SKMT NN LĐXH 2012 66,000

44 Tiếp thị xã hội: nguyên lý và ứng dụng trong YTCC LĐXH 2012 57,500

45
Tổ chức và quản lý hệ thống y tế : tài liệu dạy học cho 
cử nhân YTCC LĐXH 2012 90,000

46
Truyền thông sức khỏe: tài liệu dành cho CN YTCC, 
định hướng truyền thông - giáo dục sức khỏe LĐXH 2012 83,000

47

Vận động trong thực hành nâng cao sức khoẻ: Tài liệu 
giảng dạy CN YTCC: định hướng truyền thông - giáo 
dục sức khỏe

LĐXH 2012 33,500

48
Nguyên lí quản lí: dành cho học viên sau đại học 
YTCC và cán bộ quản lí y tế LĐXH 2011 100,000

49 Quản lý y tế : tài liệu dạy học cho cao học YTCC LĐXH 2011 59,500

50 Nguyên lý quản lý bệnh viện LĐXH 2010 70,000

51
Sức khỏe nghề nghiệp: dùng cho đào tạo cao học và 
chuyên khoa I YTCC

Giáo dục 2008 52,000

52 Giáo trình dân số và phát triển Y học 2006 42,000

53
Hoá sinh: tài liệu giảng dạy cho sinh viên cử nhân 
YTCC

Y học 2005 97,000

54
Ký sinh trùng y học : tài liệu giảng dạy cho sinh viên 
cử nhân YTCC Y học 2005 90,000

55 Toán cao cấp : tài liệu giảng dạy cho CN YTCC Y học 2005 62,000

56
Bài giảng bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em: dùng cho cao 
học YTCC Y học 2004 40,000

57
Bài giảng sức khoẻ sinh sản: tài liệu giảng dạy cho cử 
nhân YTCC

Y học 2004 48,000

58 Giới thiệu chọn mẫu trong điều tra Y học 2004 28,000



STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản Giá tiền

1

Chương trình phòng, chống HIV/AIDS : giảng cho đối 
tượng cử nhân Y tế công cộng : tài liệu cho học viên / 
chủ biên, Đỗ Mai Hoa. - H. : Lao động xã hội, 2010 . - 
25 tr. 

LĐXH 2010 55,500

2

Dịch tễ học chấn thương : giảng cho đối tượng cử nhân 
y tế công cộng : áp dụng phương pháp giảng dạy dựa 
trên tình huống : tài liệu cho giảng viên / Trường Đại 
học Y tế công cộng, Trung tâm Nghiên cứu chính sách 
và phòng chống chấn thương . - H. : Lao động xã hội, 
2010  . - 55 tr.

LĐXH 2010 47,500

3

Dịch tễ học chấn thương : giảng cho đối tượng cử nhân 
y tế công cộng : áp dụng phương pháp giảng dạy dựa 
trên tình huống : tài liệu cho học viên / Trường Đại học 
Y tế công cộng, Trung tâm Nghiên cứu chính sách và 
phòng chống chấn thương. - H. : Lao động xã hội, 
2010 . - 40 tr. 

LĐXH 2010 47,500

4

Dịch tễ thống kê nâng cao : giảng dạy cho học viên cao 
học y tế công cộng định hướng nghiên cứu : áp dụng 
phương pháp giảng dạy dựa trên tình huống : tài liệu 
cho giảng viên / chủ biên, Vũ Thị Hoàng Lan, Phạm 
Việt Cường. - H. : Lao động xã hội, 2010 . - 39 tr. 

LĐXH 2010 127,000

5

Dịch tễ thống kê nâng cao : giảng dạy cho học viên cao 
học y tế công cộng định hướng nghiên cứu : áp dụng 
phương pháp giảng dạy dựa trên tình huống : tài liệu 
cho học viên / chủ biên, Vũ Thị Hoàng Lan, Phạm Việt 
Cường. - H. : Lao động xã hội, 2010 . - 39 tr.

LĐXH 2010 104,000

6

Dinh dưỡng cộng đồng và an toàn vệ sinh thực phẩm : 
tài liệu dành cho học viên : áp dụng phương pháp 
giảng dạy dựa trên tình huống (SBL) / biên soạn, 
Nguyễn Thanh Hà, Nguyễn Hoàng Nga, Lê Thị Thu 
Hà. - H. : Lao động xã hội, 2010 . - 36 tr. 

LĐXH 2010 52,500

7

Lập kế hoạch y tế : giảng dạy cử nhân y tế công cộng : 
áp dụng phương pháp giảng dạy dựa trên tình huống : 
tài liệu cho học viên / chủ biên, Đỗ Mai Hoa. - H. : Lao 
động xã hội, 2011 . - 28 tr. 

LĐXH 2010 52,000

SÁCH SBL



8

Nâng cao sức khỏe : giảng cho đối tượng cử nhân y tế 
công cộng : áp dụng phương pháp giảng dạy dựa trên 
tình huống : tài liệu dành cho học viên / biên soạn, 
Nguyễn Thanh Hương ... [et al.] . - H. : Lao động xã 
hội, 2010 . - 90 tr.

LĐXH 2010 74,500

9

Phòng chống thảm họa : giảng cho đối tượng cử nhân y 
tế công cộng : áp dụng phương pháp giảng dạy dựa 
trên tình huống : tài liệu cho sinh viên / chủ biên, Hà 
Văn Như. - H. : Lao động xã hội, 2010 . - 31 tr. 

LĐXH 2010 50,000

10

Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng : tài liệu cho 
học viên / Bộ môn Phục hồi chức năng dựa vào cộng 
đồng ; chủ biên, Trần Trọng Hải. - H. : Lao động xã 
hội, 2011 . - 39 tr. 

LĐXH 2011 59,500

11

Phương pháp giảng dạy dựa trên tình huống : hướng 
dẫn phát triển chương trình, tài liệu và triển khai giảng 
dạy / tham gia biên soạn, Nguyễn Thái Quỳnh Chi ... 
[et al.] ; cố vấn chuyên môn, Bùi Thị Thu Hà. - H. : 
Lao động xã hội, 2011 . - 48 tr. 

LĐXH 2011 72,000

12

Phương pháp nghiên cứu định tính : giảng cho đối 
tượng cử nhân y tế công cộng : áp dụng phương pháp 
giảng dạy dựa trên tình huống : tài liệu cho học viên / 
biên soạn, Hồ Thị Hiền. - H. : Lao động xã hội, 2010 . - 
28 tr. 

LĐXH 2010 52,500

13

Quản lý chất lượng bệnh viện : giảng dạy cho thạc sỹ 
quản lý bệnh viện : áp dụng phương pháp giảng dạy 
dựa trên tình huống - SBL : tài liệu cho học viện / chủ 
biên, Đỗ Mai Hoa. - H. : Lao động xã hội, 2011 . - 27 
tr. 

LĐXH 2010 47,500

14

Quản lý y tế : giảng dạy thạc sỹ y tế công cộng : áp 
dụng phương pháp học tập dựa trên tình huống : tài 
liệu cho giảng viên / chủ biên, Đỗ Mai Hoa. - H. : Lao 
động xã hội, 2011 . - 106 tr. 

LĐXH 2010 79,500

15

Quản lý y tế : giảng dạy thạc sỹ y tế công cộng : áp 
dụng phương pháp học tập dựa trên tình huống : tài 
liệu cho học viên / chủ biên, Đỗ Mai Hoa. - H. : Lao 
động xã hội, 2011 . - 42 tr. 

LĐXH 2010 59,500

16

Sức khỏe môi trường : tài liệu giảng dạy cho đối tượng 
cao học : áp dụng phương pháp giảng dạy dựa trên tình 
huống : tài liệu cho học viên / Trường Đại học Y tế 
công cộng, Bộ môn Sức khỏe môi trường. - H. : Lao 
động xã hội, 2011 . - 30 tr. 

LĐXH 2011 47,500



17

Sức khỏe môi trường cơ bản : tài liệu giảng dạy dành 
cho cử nhân chính quy : áp dụng phương pháp giảng 
dạy dựa trên tình huống : tài liệu dành cho học viên / 
Bộ môn sức khỏe môi trường ; chủ biên, Lê Thị Thanh 
Hương . - H. : Lao động xã hội, 2011 . - 35 tr. 

LĐXH 2011 50,000

18

Sức khỏe sinh sản : áp dụng phương pháp giảng dạy 
dựa trên tình huống (SBL) : tài liệu cho học viên / biên 
soạn, Bùi Thị Thu Hà ... [et al.]. - H. : Lao động xã hội, 
2010 . - 36 tr. 

LĐXH 2010 47,500

19

Sức khỏe và an toàn nghề nghiệp : giảng cho đối tượng 
cử nhân : áp dụng phương pháp giảng dạy dựa trên tình 
huống : tài liệu cho học viên / Bộ môn Vệ sinh lao 
động - Bệnh nghề nghiệp ; chủ biên, Nguyễn Ngọc 
Bích, Nguyễn Thúy Quỳnh. - H. : Lao động xã hội, 
2010 . - 21 tr. 

LĐXH 2010 43,000

20

Tiếp thị xã hội : giảng cho đối tượng cử nhân y tế công 
cộng : áp dụng phương pháp giảng dạy dựa trên tình 
huống : tài liệu cho học viên / biên soạn, Nguyễn Thái 
Quỳnh Chi. - H. : Lao động xã hội, 2010 . - 76 tr. 

LĐXH 2010 77,000


