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Kính gửi Quý doanh nghiệp!
Lời đầu tiên, thay mặt Chương trình Tủ sách Nhân ái, chúng tôi rất hân
hạnh được gửi tới Quý doanh nghiệp lời chúc sức khỏe, thành công và lời chào
trân trọng!
Chương trình Tủ sách Nhân ái là một chương trình hoạt động nhân ái
trong lĩnh vực giáo dục tập trung vào việc xây dựng các tủ sách, thư viện và kiến
tạo văn hóa đọc trong cộng đồng (tại các trường học, mái ấm tình thương, nhà
chùa, nhà thờ, nhà tù, bệnh viện, nhà văn hóa xã, thôn xóm, thư viện cộng đồng,
thư viện tư nhân, tủ sách tại nhà,…), trong đó đặc biệt chú trọng đến trẻ em –
những mầm non tương lai của đất nước.
Mục đích của chương trình là:
- Huy động và trao tặng sách nhằm giải quyết phần nào vấn đề thiếu hụt
sách của các trường học và cộng đồng dân cư, đặc biệt ở khu vực vùng sâu,
vùng xa, biên giới, hải đảo, nông thôn, miền núi.
- Khơi gợi lại niềm đam mê đọc sách của người Việt; góp phần phát triển
văn hóa đọc, tinh thần chia sẻ tri thức.
- Đưa hoạt động nhân ái trở thành một phần của văn hóa, thành lối sống
và lẽ sống của mỗi cá nhân, gia đình người Việt.
Trong suốt quá trình hoạt động từ đầu năm 2017 đến nay chúng tôi đã huy
động và trao tặng hàng trăm nghìn quyển sách hay trao tận tay các em học sinh
nói riêng và các cá nhân ở mọi lứa tuổi nói chung trên khắp mọi miền Tổ quốc.
Tính đến tháng 10/2018, số liệu thống kê cụ thể như sau:
- Tổng số địa phương đã nhận sách: hơn 80 huyện của 40 tỉnh thành trên
cả nước.
- Tổng số trường học đã nhận sách: hơn 600 trường học.
- Tổng số lớp học đã có tủ sách nhân ái đặt trong lớp: hơn 4.000 lớp học.
- Tổng số lượng sách đã trao tặng: hơn 200.000 cuốn
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- Tổng số tiền sách đã trao ước tính theo giá bìa: 8.500.000.000đ.
- Tă ̣ng sách online tới từng cá nhân thông qua viêc̣ đăng ký trực tiế p trên
facebook: khoảng 5.000 cuố n sách đươ ̣c trao.
- Tổ chức sự kiê ̣n “Mừng tuổ i sách-Khai lô ̣c tri thức” trong đêm giao thừa
và những ngày lân câ ̣n tế t: hơn 5.000 cuố n sách đã đươ ̣c mừng tuổ i.
Thành quả đạt được:
- 100% các lớp học được trao tặng tủ sách đã đẩy mạnh việc đọc và chia
sẻ sách, mỗi lớp đều có Ban thư viện để tự quản việc đọc và cho mượn sách,
hàng tuần có 01 tiết đọc và chia sẻ sách ngay tại lớp học. Đặc biệt, vào giờ chào
cờ đầu tuần, các em học sinh đại diện các lớp đã tự tin lên trước toàn trường giới
thiệu những cuốn sách hay mà mình đã đọc trong tuần qua để truyền cảm hứng
đọc sách cho nhau.
- Qua các hoạt động đọc, chia sẻ, giới thiệu sách bằng viết cảm nhận,
thuyết trình, kể chuyện, diễn kịch, hội thi,..., các em đã tạo lập thói quen yêu
thích đọc sách và học được những điều bổ ích về kỹ năng sống, phát minh khoa
học, tìm hiểu cuộc đời các danh nhân Việt Nam và thế giới, nuôi dưỡng ước mơ,
hình thành phẩm cách, biết chia sẻ, cảm thông và giúp đỡ cộng đồng …
- Đam mê đọc sách đã lan tỏa không chỉ trong các em học sinh mà còn
ảnh hưởng tích cực đến các thầy cô giáo, phụ huynh học sinh, các cơ quan, đơn
vị... Chương trình đã nhận được rất nhiều đề nghị được tư vấn để trang bị tủ
sách tại các thư viện, phòng đọc giáo viên, tủ sách ngay trong mỗi gia đình, tại
các cơ quan, doanh nghiệp, phòng làm việc, phòng khách…
Được biết Quý doanh nghiệp là đơn vị rất coi trọng việc thực hiện trách
nhiệm xã hội và đã từng thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện vì cộng
đồng. Vì vậy hôm nay chúng tôi trân trọng gửi đến Quý doanh nghiệp Thư Ngỏ
này với mong muốn nhận được sự chung tay, đồng hành của Quý doanh nghiệp
trong thời gian sắp tới.
Tủ sách Nhân ái đã và đang là một chương trình hoạt động xã hội có uy
tín, chất lượng và sức lan tỏa rộng khắp. Những cuốn sách mà Quý doanh
nghiệp gửi tặng, sẽ được đội ngũ tình nguyện viên, các giáo viên ở các trường
triển khai hiệu quả tới các em học sinh. Đồng hành cùng chương trình không chỉ
giúp Quý doanh nghiệp quảng bá được thương hiệu, mà hơn hết đây là hoạt
động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc đem lại thặng dư giá trị bền vững cho xã hội.

SOCIAL ENTERPRISE – COMPASSION BOOKS COMPANY LIMITED
Address : 111/8/2/100 Dang Thuy Tram Street, Ward 13, Binh Thanh District, HCMC, Viet Nam
Hotline: 0986.874.728 – 0903.031.035 – (028)363.628.15
Email: tusachnhanai@gmail.com

Website: http://www.tusachnhanai.org

Group: https://www.facebook.com/groups/tusachnhanai/

Quý doanh nghiệp có nhu cầu tài trợ hoặc muốn biết thêm chi tiết về
Chương trình xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:
Email: tusachnhanai@gmail.com
Website: http://www.tusachnhanai.org/
Facebook: https://www.facebook.com/tusachnhanai10/
Group: https://www.facebook.com/groups/tusachnhanai/
Fanpage: https://www.facebook.com/tusachnhanai/
Chân thành cảm ơn Quý doanh nghiệp đã dành thời gian quan tâm đến
Thư Ngỏ này.
Trân trọng kính chào!
Tủ sách Nhân ái
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THƯ MỜI
V/v: Đồng hành cùng chương trình Tủ sách Nhân ái, xây dựng tủ sách/thư viện cho các
trường học, thôn xóm và các cộng đồng dân cư khác trên đất nước Việt Nam.

Kính gửi: Quý doanh nghiệp!
Chương trình Tủ sách Nhân ái là một chương trình hoạt động nhân ái trong
lĩnh vực giáo dục tập trung vào việc xây dựng các tủ sách, thư viện, kiến tạo văn
hóa đọc và lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.
Theo ước tính sơ bộ, cả nước có khoảng 600.000 lớp học từ cấp Tiểu học,
cấp THCS và THPT. Chương trình Tủ sách Nhân ái tự đặt cho mình mục tiêu
dài hạn là huy động và trang bị đủ 600.000 tủ sách cho tất cả các lớp học này.
Đến thời điểm hiện tại, sau khoảng hơn hai năm huy động, Tủ sách Nhân ái đã
trao tặng hơn 5.000 tủ sách. Theo thống kê ban đầu của chúng tôi thì các nhóm
khác cũng đã trao tặng ước chừng hơn mười ngàn tủ sách. Như vậy nhu cầu thực
tế vẫn còn quá lớn với hơn 580.000 tủ sách cho lớp học, chưa tính hàng trăm
ngàn tủ sách cho các cộng đồng dân cư khác như thư viện thôn xóm, tủ sách
bệnh viện, nhà tù, nhà chùa, giáo xứ, mái ấm tình thương, cô nhi viện…
Chúng tôi kêu gọi Quý Doanh nghiệp trích một phần chi phí trong ngân
sách cho hoạt động CSR (Corporate Social Responsiblility) hàng năm, đồng
hành cùng chúng tôi trong sứ mệnh này.
1/ Chương trình Tủ sách Nhân ái đã thực hiện :
- Mỗi tủ sách lớp học trị giá 1.200.000 VNĐ (giá bìa là hơn 1.700.000
VNĐ do được chiết khấu cao) tương đương 30-80 đầu sách tùy cấp học.
- Mỗi thư viện trường/thôn xóm trị giá 20.000.000 VNĐ (giá bìa
28.000.000 VNĐ) tương đương 300 -500 đầu sách tùy danh mục cho từng độ
tuổi/cấp học.
Tính đến tháng 12/2018, số liệu thống kê cụ thể như sau:
- Tổng số địa phương đã nhận sách: hơn 80 huyện của hơn 40 tỉnh thành
trên cả nước.
- Tổng số trường học đã nhận sách: hơn 600 trường học.
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- Tổng số lớp học đã có tủ sách nhân ái đặt trong lớp: hơn 5.000 lớp học.
- Tổng số lượng sách đã trao tặng: hơn 200.000 cuốn
- Tổng số tiền sách đã trao ước tính theo giá bìa: 8.500.000.000đ.
- Tă ̣ng sách online tới từng cá nhân thông qua viêc̣ đăng ký trực tiế p trên
facebook: khoảng 5.000 cuố n sách đươ ̣c trao.
- Tổ chức sự kiêṇ “Mừng tuổ i sách - Khai lô ̣c tri thức” trong đêm giao thừa
và những ngày lân câ ̣n tế t: hơn 5.000 cuố n sách đã đươ ̣c mừng tuổ i.
2/ Quyền lợi doanh nghiệp khi tham gia đồng hành cùng chương trình
Tủ sách Nhân ái:
- Đóng dấu truyền thông (Logo và slogan của doanh nghiệp…) trên từng
quyển sách trao tặng cho các em học sinh và cộng đồng dân cư theo chương
trình mà doanh nghiệp đồng hành.
- Logo và slogan của doanh nghiệp sẽ xuất hiện trên từng thùng sách trao
đi.
- Những đại sứ hoặc người nổi tiếng đồng hành cùng Tủ sách Nhân ái trong
từng chương trình cụ thể sẽ giới thiệu, giúp lan tỏa thương hiệu của doanh
nghiệp tùy tình hình thực tế và khi có yêu cầu.
- Treo bandrole với logo, slogan truyền thông doanh nghiệp tại địa điểm
trao tặng sách.
- Chương trình Tủ sách Nhân ái và cá nhân các thành viên, đại sứ, các cộng
tác viên của Tủ sách Nhân ái viết bài chia sẻ hoạt động đồng hành của doanh
nghiệp trên website chính thức, facebook, fanpage, group facebook, báo chí và
trên nhiều phương tiện truyền thông khác. Ngoài ra, những độc giả, người hâm
mộ yêu mến Tủ sách Nhân ái lại tiếp tục chia sẻ, lan tỏa rộng rãi thêm.
- Báo chí truyền thông đồng hành cùng Tủ sách Nhân ái cũng sẽ đưa tin về
hoạt động CSR của doanh nghiệp. Đã só những chương trình, doanh nghiệp chỉ
tặng vài chục tủ sách nhưng có hàng chục cơ quan truyền thông trực tiếp/gián
tiếp đưa tin do sự lan tỏa của TSNA cũng như sự tham dự vào hoạt động tặng
sách của nhiều người nổi tiếng.
- Doanh nghiệp được bố trí các Phòng-Ban-Bộ Phận-Nhóm-Cá nhân phụ
trách truyền thông của mình đi viết bài để quảng bá thương hiệu.
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- Doanh nghiệp được cử cán bộ nhân viên trực tiếp tham gia các hoạt động
của Tủ sách Nhân ái ở nhiều mức độ để lan toả tinh thần nhân ái trong toàn
doanh nghiệp.
- Tủ sách Nhân ái xuất hóa đơn đỏ theo từng chương trình hoặc theo
tháng/quý/năm.
Trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp đồng hành cùng Chương trình Tủ sách
Nhân ái!
TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm
Chân thành cảm ơn!
TỦ SÁCH NHÂN ÁI
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1. Sự ra đời chương trình TỦ SÁCH NHÂN ÁI
Là con người, cuộc sống của bất kỳ ai trong mỗi chúng ta đều dựa trên lao
động của nhiều người, cả những người còn sống và những người đã mất, rằng
mỗi chúng ta phải nỗ lực để trao lại tương xứng với những gì mình đã nhận
được và còn nhận được.
Xuất phát từ nhân sinh quan đó, hiện nay cùng với các hoạt động TỪ
THIỆN NHÂN ĐẠO, nhằm cứu giúp người trong những hoàn cảnh khốn khó,
hiểm nghèo, xã hội đã và đang dành sự quan tâm nhiều hơn tới HOẠT ĐỘNG
NHÂN ÁI, là các hoạt động hỗ trợ (mang tính gián tiếp, căn cơ và bền vững),
giúp cho những người thụ hưởng có thể tự lực vươn lên bằng năng lực, tri thức
và đức hạnh của chính mình, để rồi lại tiếp tục trở lại nâng đỡ những người khác
- coi đó như là sự trả ơn gửi lại cuộc đời này. Với hoạt động nhân ái, bất cứ ai dù
khó khăn đến mấy, đều có thể trở thành một thành viên tích cực và hữu ích cho
xã hội mà không còn phải nhờ vào của từ thiện hay bố thí.
Để góp phần kiến tạo nên tương lai tươi đẹp đó, chúng tôi chọn SÁCH TRI THỨC là món quà giàu tính nhân ái để gửi tặng tới mọi người và kêu gọi
mọi người chia sẻ cho nhau. Đó chính là lý do đưa đến sự ra đời của chương
trình TỦ SÁCH NHÂN ÁI.
2. Các thành viên và đội ngũ cộng tác viên
Chương trình TỦ SÁCH NHÂN ÁI hình thành vào đầu năm 2017
(09/01/2017) với 6 thành viên. Sau hơn một năm hoạt động, hiện nay Ban điều
hành chương trình gồm có 12 thành viên chủ chốt, gồm:
1. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Doanh nhân – TP.HCM.
2. Ông Phan Ngọc Anh Cương, Doanh nhân – TP.HCM.
3. Ông Trần Thanh Hoài, Doanh nhân – TP.HCM.
4. Ông Phan Đăng Chương, Doanh nhân – TP.HCM.
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5. Ông Nguyễn Quốc Huy – Doanh nhân, TP.HCM.
6. Bà Châu Thiên Trúc Quỳnh – Doanh nhân, TP.HCM.
7. Ông Tạ Quang Lâm, Nhà đầu tư – TP.HCM.
8. Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hằng, Doanh nhân – Singapore.
9. Bà Đinh Uyên Minh, Doanh nhân - Hoa Kỳ.
10. Bà Nguyễn Thi ̣Thúy, Doanh nhân - Hà Nội.
11. Ông Dương Anh Vũ – Kỷ lục gia trí nhớ thế giới, TP.HCM.
12. Bà Đặng Ngọc Hân, Nhà thiết kế thời trang, Hoa hậu Việt Nam 2010.
Từ những ngày đầu cho đến nay, tất cả các thành viên đều trước hết trích
một phần thu nhập của bản thân để xây dựng các tủ sách và kêu gọi bạn bè, đồng
nghiệp cùng tham gia.
Ngoài ra, chương trình còn có một đội ngũ cộng tác viên đông đảo và tâm
huyết ở hàng chục tỉnh thành trên cả nước. Các cộng tác viên bao gồm các thầy
cô giáo, các bậc cha mẹ, các bạn học sinh, sinh viên hoặc những cựu học sinh
của các trường. Tất cả đều có chung một tấm lòng nhiệt huyết, mong muốn gieo
mầm thói quen đọc sách cho học sinh và con em của mình.
3. Sứ mệnh, mục tiêu và giải pháp thực hiện:
Ngay từ những ngày đầu hoạt động, những thành viên sáng lập đã vạch rõ
sứ mệnh và đề ra mục tiêu cho chương trình như sau:
- Xây dựng tủ sách/thư viện cho tất cả các trường học, lớp học phổ thông
trên cả nước (từ mầm non tới THPT – khoảng 600.000 lớp học), trước hết là ở
khu vực nông thôn, miền núi, biên giới và hải đảo; giúp nuôi dưỡng tinh thần
hiếu tri, hình thành văn hóa đọc và năng lực tự học để học tập suốt đời cho các
em học sinh.
- Xây dựng tủ sách cho những nơi có nhu cầu đọc sách và có thiết chế
quản lý phù hợp như giáo xứ, nhà chùa, bệnh viện, trại giam, mái ấm, lớp học
tình thương, các tủ sách cộng đồng, tại nhà nhằm khơi gợi hứng thú và từng
bước tạo lập thói quen đọc sách cho người Việt.
- Xây dựng một chương trình tiên phong và hàng đầu về hoạt động nhân
ái ở Việt Nam, góp phần lan tỏa năng lượng nhân ái một cách rộng rãi trong xã
hội, đưa hoạt động nhân ái trở thành một phần của văn hóa Việt.
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- Xây dựng một tổ chức chuyên nghiệp trong việc kết nối và giúp các
doanh nghiệp Việt Nam thực hiện trách nhiệm xã hội (CSR) một cách hiệu quả
và đem lại giá trị bền vững cho cộng đồng.
Để hiện thực hóa những mục tiêu đó, những người thực hiện chương trình
đã, đang và tiếp tục nỗ lực thực hiện hiệu quả một số đầu việc cụ thể sau:
- Tuyển chọn các đầu sách hay, thuộc nhiều thể loại, phân loại hợp lý theo
độ tuổi để đem tới nhiều đối tượng độc giả khác nhau. Các nhà xuất bản và công
ty sách uy tín được chọn gồm: NXB Kim Đồng, Trẻ, First News, Alphabooks,
Sputnik, Đông A, Long Minh, Quảng Văn, Nhã Nam, Saigonbooks, Anbooks,
Đông Tây, Đinh Tỵ, NXB Tri thức, Thái Hà Books, Phương Nam,
DTBOOKS,…
- Phối hợp với các nhóm, chương trình, dự án khác như Sách và trẻ thơ,
We Love Reading, Làm bạn với sách,… tổ chức các hoạt động training, tập
huấn cho giáo viên về cách tổ chức các tiết/buổi đọc sách, các giái pháp khuyến
đọc, hình thành kỹ năng đọc sách cho học sinh.
- Thúc đẩy tinh thần thực học, thực làm thông qua hoạt động tủ sách, các
câu lạc bộ nghệ thuật, STEM, tiếng Anh ở các trường học và cộng đồng. Phối
hợp Liên minh STEM triển khai tập huấn và nhân rộng mô hình câu lạc bộ
STEM ra cả nước.
- Bên cạnh làm tủ sách, chúng tôi còn tặng sách lẻ cho tất cả mọi người
hữu duyên với hàng ngàn cuốn sách đã đươ ̣c gửi tặng mỗi năm, ngõ hầu lan tỏa
năng lượng nhân ái tới thật nhiều người hơn nữa. Trong đó, hoạt động MỪNG
TUỔI SÁCH là một trong những điểm nhấn vào mỗi dịp giao thừa và đầu năm
mới, nhằm góp phần xây dựng một nét đẹp văn hóa cho mọi người và mọi nhà,
để khai lộc tri thức, khai lộc nhân ái cho một năm mới an lành và hạnh phúc.
- Chúng tôi sẽ không ngừng cân nhắc và phát triển thêm các hoạt động
khả dĩ khác trong tương lai nhằm mục đích KHUYẾN ĐỌC, KHUYẾN HỌC.
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TỰA SÁCH LỚP 1A
Cẩm nang sinh hoạt bằng tranh cho bé Tập 1:
Kĩ năng trong sinh hoạt thường ngày
Cẩm nang sinh hoạt bằng tranh cho bé Tập 2:
Kĩ năng khi ăn uống
Bé học tiếng Việt: 100 từ mới Hoa, quả, rau củ
Bé học tiếng Việt: 100 từ mới Làng quê của
em
Bé học vệ sinh - Ai làm giường ướt
Ehon kỹ năng sống - Đánh răng súc miệng
Ehon kỹ năng sống - Bé gái đi toilet
Ehon kỹ năng sống - Em làm việc nhà
Sách lật tương tác - Đi cứu hộ cùng chú lính
cứu hỏa
Trái tim cất trong chai
Trường học của Leon
Tàu điện tới rồi (Bộ "Phương tiện giao thông")
Cây sồi
Màu của bầu trời (TB)
Bí mật của trái tim (Bộ "Sự kỳ diệu của cơ
thể")
Cùng nhau đi dã ngoại
Đi dã ngoại ngày mưa
Bí mật của giấc ngủ - Sự kỳ diệu của cơ thể
Ehon - Thỏ có thể làm được thôi
Ehon - Gấu xám ơi, chúng mình cùng chơi nhé
Ehon - Cậu bé Rừng Xanh - The Jungle Book
Ehon - Người đẹp và Quái vật - Beauty and the
Beast
Những cuộc Phiêu lưu của cậu bé Pinocchio The Adventures of Pinocchio
Ehon - Nhìn kìa! Ốc sên đanh bò
Hãy cùng cá voi ngắm biển xanh nào! 6+
Toán phát triển tư duy lớp 1 và 2 - Tiếng Việt
Bé Học Lễ Giáo - Biết Ơn (Song Ngữ)
Bé Học Lễ Giáo - Đáng Tin Cậy (Song ngữ)

NXB/CÔNG
TY SÁCH

GIÁ BÌA

KIM ĐỒNG

32,000

KIM ĐỒNG

32,000

NHÃ NAM

45,000

NHÃ NAM

45,000

NHÃ NAM
NHÃ NAM
NHÃ NAM
NHÃ NAM

29,000
50,000
50,000
88,000

NHÃ NAM

60,000

NHÃ NAM
NHÃ NAM
THÁI HÀ
THÁI HÀ
THÁI HÀ

55,000
52,000
39,000
39,000
35,000

THÁI HÀ

39,000

THÁI HÀ
THÁI HÀ
THÁI HÀ
THÁI HÀ
THÁI HÀ
THÁI HÀ

49,000
49,000
39,000
39,000
39,000
49,000

THÁI HÀ

49,000

THÁI HÀ

49,000

THÁI HÀ
THÁI HÀ
THÁI HÀ
FIRST NEWS
FIRST NEWS

49,000
49,000
119,000
16,000
16,000
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Bé Học Lễ Giáo - Lịch Sự Và Tôn Trọng (Song
Ngữ)
Bé Học Lễ Giáo - Tinh Thần, Trách Nhiệm
(Song ngữ)
Bé Học Lễ Giáo - Vị Tha Và Trắc Ẩn (Song
Ngữ)
Bé Học Lễ Giáo - Yêu Thương (Song Ngữ)
Truyện Tranh Song Ngữ - Câu Chuyện Về Bi
& Gấu
Truyện Tranh Song Ngữ - Câu Chuyện Về Na
& Méo
IQ - Bé Nhanh Trí 1
IQ - Bé Nhanh Trí 3
Khu Vườn Trên Sân Thượng - Bộ kỹ Năng Cho
Trẻ Từ 1-6 Tuổi
Phát Triển Sáng Tạo CQ - Làm Quen Với Vẽ
Phát Triển Sáng Tạo CQ - Thế Giới Của Bé
Phát Triển Toàn Diện Giác Quan IQ - Nhìn Kỹ
Đoán Nhanh
Phát Triển Toàn Diện Giác Quan IQ - Thử Tài
Quan Sát
Phát Triển Toàn Diện Giác Quan IQ - Toán
Học Vui
Phát Triển Trí Não IQ - Học Toán Thật Vui
Tránh Xa Người Lạ - Bộ kỹ Năng Cho Trẻ Từ
1-6 Tuổi
Vì sao tớ không nên cẩu thả
Vì sao tớ không nên mè nheo
Động vật thời tiền sử
Khoa học kì thú
Thế giới tự nhiên

FIRST NEWS

16,000

FIRST NEWS

16,000

FIRST NEWS

16,000

FIRST NEWS

16,000

FIRST NEWS

29,000

FIRST NEWS

29,000

FIRST NEWS
FIRST NEWS

10,000
10,000

FIRST NEWS

22,000

FIRST NEWS
FIRST NEWS

16,000
16,000

FIRST NEWS

17,000

FIRST NEWS

17,000

FIRST NEWS

17,000

FIRST NEWS

16,000

FIRST NEWS

22,000

KIM ĐỒNG
KIM ĐỒNG
KIM ĐỒNG
KIM ĐỒNG
KIM ĐỒNG

15,000
15,000
26,000
29,000
29,000
1,700,000
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TỰA SÁCH LỚP 1B
Cẩm nang sinh hoạt bằng tranh cho bé - Các kĩ
năng cơ bản
Cẩm nang sinh hoạt bằng tranh cho bé Tập 3:
Kĩ năng đi ra ngoài
Cẩm nang sinh hoạt bằng tranh cho bé Tập 4:
Kĩ năng giao tiếp
Bé học tiếng Việt: 100 từ mới Tàu thuyền, xe
cộ
Bé học tiếng Việt: 100 từ mới Thành phố mến
yêu
Bé học vệ sinh - Tớ phải đi đây
Ehon kỹ năng sống - Bé trai đi toilet
Ehon kỹ năng sống - Chào hỏi lịch sự
Ehon kỹ năng sống - Em làm việc nhà
Cùng xây nhà nào (Bộ "Phương tiện giao
thông")
Xe tuần tra, cố lên nào (Bộ "Phương tiện giao
thông")
Báu vật của Neru và Mari
Dấu chấm (TB)
Thật là (TB)
Bí mật của thân nhiệt (Bộ "Sự kỳ diệu của cơ
thể")
Tiến lên xe cứu hỏa
Tàu điện di chuyển nào
Bí mật của móng tay - Sự kỳ diệu của cơ thể
Ehon - Ba chú chim kêu cúc cu
Ehon - Rồng ơi, đợi một chút thôi
Ehon - Nàng Tiên cá - The Little Mermaid
Aladdin và Cây Đèn Thần - Aladdin and the
Magic Lamp
Ehon - Nhìn kìa! Giun đang ngọ nguậy
Hãy cùng khủng long dạo chơi nào! 6+
Toán phát triển tư duy lớp 1 và 2 - Tiếng Việt
Bé Học Lễ Giáo - Khiêm Nhường (Song Ngữ)
Bé Học Lễ Giáo - Kiên Trì (Song Ngữ)
Bé Học Lễ Giáo - Trung Thực (Song Ngữ)

NXB/CÔNG
TY SÁCH

GIÁ BÌA

KIM ĐỒNG

99,000

KIM ĐỒNG

32,000

KIM ĐỒNG

32,000

NHÃ NAM

45,000

NHÃ NAM

45,000

NHÃ NAM
NHÃ NAM
NHÃ NAM
NHÃ NAM

29,000
50,000
50,000
88,000

THÁI HÀ

39,000

THÁI HÀ

39,000

THÁI HÀ
THÁI HÀ
THÁI HÀ

39,000
35,000
35,000

THÁI HÀ

39,000

THÁI HÀ
THÁI HÀ
THÁI HÀ
THÁI HÀ
THÁI HÀ
THÁI HÀ

49,000
49,000
39,000
39,000
39,000
49,000

THÁI HÀ

49,000

THÁI HÀ
THÁI HÀ
THÁI HÀ
FIRST NEWS
FIRST NEWS
FIRST NEWS

49,000
49,000
119,000
16,000
16,000
16,000
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Bé Học Lễ Giáo - Tử Tế (Song Ngữ)
Bò Rừng Tìm Chỗ Ngủ
Gấu Nâu Trốn Ngủ
Ai Cũng Được Vui - Bộ kỹ Năng Cho Trẻ Từ
1-6 Tuổi
Bé Nấm Đi Siêu Thị - Bộ kỹ Năng Cho Trẻ Từ
1-6 Tuổi
IQ - Bé Tập Suy Nghĩ rau củ và hoa quả
IQ - Bé Tập Suy Nghĩ vật dụng hằng ngày
MiLu Ơi Về Thôi! - Bộ kỹ Năng Cho Trẻ Từ 16 Tuổi
Phát Triển Sáng Tạo CQ - Bé Nhanh Trí Khéo
Tay
Phát Triển Trí Não IQ - Làm Quen Với Toán
Phát Triển Trí Não IQ - Làm Toán Đâu Có Khó
Phát Triển Tư Duy Logic IQ - Đố Vui Đoán
Giỏi
Phát Triển Tư Duy Logic IQ - Nhìn Nhanh
Đoán Trúng
Phát Triển Tư Duy Logic IQ - Thử Trí Thông
Minh
Xin Lỗi và Cảm Ơn - Bộ kỹ Năng Cho Trẻ Từ
1-6 Tuổi
Vì sao tớ không nên chơi ăn gian
Vì sao tớ không nên nói xấu
Vì sao tớ nên nghe lời
Những người sống quanh em - Cô hướng dẫn
viên du lịch
Bí ẩn về Con người
Những hiện tượng Vật lí - Hóa học
Thực vật rất nhạy cảm
TỔNG CỘNG

FIRST NEWS
FIRST NEWS
FIRST NEWS

16,000
32,000
32,000

FIRST NEWS

22,000

FIRST NEWS

22,000

FIRST NEWS
FIRST NEWS

10,000
10,000

FIRST NEWS

22,000

FIRST NEWS

16,000

FIRST NEWS
FIRST NEWS

16,000
16,000

FIRST NEWS

17,000

FIRST NEWS

17,000

FIRST NEWS

17,000

FIRST NEWS

22,000

KIM ĐỒNG
KIM ĐỒNG
KIM ĐỒNG

15,000
15,000
15,000
15,000

KIM ĐỒNG
KIM ĐỒNG
KIM ĐỒNG
KIM ĐỒNG

29,000
29,000
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SOCIAL ENTERPRISE – COMPASSION BOOKS COMPANY LIMITED
Address : 111/8/2/100 Dang Thuy Tram Street, Ward 13, Binh Thanh District, HCMC, Viet Nam
Hotline: 0986.874.728 – 0903.031.035 – (028)363.628.15
Email: tusachnhanai@gmail.com

Website: http://www.tusachnhanai.org

Group: https://www.facebook.com/groups/tusachnhanai/

