
ĐINH TỊ BOOKS
ĐƠN VỊ XUẤT BẢN

        SÁCH THIẾU NHI 
HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAMHÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM

 Bên cạnh khả năng tìm kiếm, khai thác các bản thảo có giá trị về giáo dục 
truyền thống, giáo dục tri thức, kiến thức, giải trí… trên các lĩnh vực Văn học, Sử học, 
Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội, Khoa học Thường thức và các lĩnh vực của đời 
sống xã hội… Đinh Tị Books còn khẳng định tên tuổi của mình trong làng xuất bản 
với thành công của hai dòng sách lớn: Sách Thiếu nhi và Sách Văn học. Trong đó 
phải kể tới sự phát triển mang tính đột phá, tiên phong trên thị trường xuất bản với  
Tủ sách Tương tác Đinh Tị dành cho thiếu nhi.

 Gắn liền với khẩu hiệu “Trao tri thức - Nhận niềm tin”, Đinh Tị Books không 
ngừng nỗ lực mang đến cộng đồng những dòng sản phẩm chất lượng nhất, hàm 
chứa tri thức và sức mạnh của thời đại. Lấy tri thức và niềm tin làm kim chỉ nam cho 
mọi hoạt động sáng tạo, Đinh Tị Books kỳ vọng trở thành một trong những đơn vị xuất 
bản tư nhân lớn nhất tại Việt Nam. 



SỨ MỆNH - TẦM NHÌN
GIÁ TRỊ CỐT LÕIGIÁ TRỊ CỐT LÕI

SỨ MỆNH

TẦM NHÌN

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Khai thác và xuất bản những tựa sách chất lượng cả về nội dung và hình thức.

Đổi mới và ứng dụng công nghệ giúp gia tăng trải nghiệm cho người đọc.

Hiện thực hóa khát vọng “Người Việt làm sách cho trẻ em Việt”.

Lan tỏa mạnh mẽ và nâng cao văn hóa đọc tại Việt Nam.

Là doanh nghiệp có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, năng động, phát triển 

năng lực cá nhân và sự đoàn kết trong tập thể nhân viên.

Lấy tri thức và niềm tin làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động sáng tạo.

Trở thành đơn vị xuất bản Sách Thiếu nhi hàng đầu tại Việt Nam. 

Trở thành thương hiệu mạnh, thương hiệu uy tín trên thị trường xuất bản.

Đề cao chất lượng và giá trị tri thức trong từng sản phẩm. 

Cân bằng lợi ích giữa nhà phân phối, đối tác, khách hàng và xã hội.

Lấy chữ ‘‘Tín’’ làm tiền đề, xây dựng niềm tin và định hướng phát triển bền vững. 



07/02/2006 
Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Văn hóa 
Đinh Tị chính thức được thành lập. 3 tháng sau, 
những cuốn sách đầu tiên được xuất bản: 108 
truyện cổ tích thế giới hay nhất; 108 truyện đồng 
thoại hay nhất thế giới... Sau hơn 10 năm xuất 
bản, những cuốn sách này vẫn được nhiều thế 
hệ độc giả nhí chuyền tay nhau tìm đọc. 

2007
Đinh Tị Books đã có thêm Tủ sách Đời sống và 
đặc biệt là Tủ sách Bác Hồ với các tác phẩm nổi 
tiếng: Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thủ đô Hà Nội, 
108 chuyện vui đời thường của Bác Hồ, Bác Hồ 
với Hà Nội, Hồ Chí Minh cứu tinh dân tộc Việt… 

2008
Lần đầu tiên Đinh Tị Books chính thức chào làng 
xuất bản khi tham gia Hội sách đầu tiên được 
tổ chức tại Giảng Võ. Năm 2008 cũng là năm 
đánh dấu bước chuyển mình của Tủ sách thiếu 
nhi Đinh Tị với việc mua bản quyền từ Pháp 2 
bộ sách văn học cổ điển: Truyện cổ Grimm hay 
nhất và Truyện cổ Andersen. 

2009 
Đinh Tị Books “nam tiến” 
mở văn phòng phát hành 
tại Thành phố Hồ Chí Minh.

HÀNH TRÌNH XÂY DỰNG

VÀ PHÁT TRIỂN VÀ PHÁT TRIỂN 
2010 

Đánh dấu sự phát triển rực 
rỡ của Đinh Tị Books với 
dòng sách viết về Bác Hồ. 
Báo chí đã liên tục nhắc 
đến Giám đốc Nguyễn 
Quang Tuấn với danh hiệu: 
Người trẻ đam mê dòng 
sách về Bác Hồ.

2011 - 2016
Đinh Tị Books tiếp tục phát 
triển mạnh mẽ với 2 dòng 
sách lớn: Sách Thiếu nhi và 
Sách Văn học. 

2017 
Đinh Tị Books tiên phong mua 
bản quyền từ các nhà xuất 
bản danh tiếng, nghiên cứu và 
xuất bản thành công những 
cuốn sách tương tác cho thiếu 
nhi lần đầu tiên xuất bản tại 
Việt Nam.

2018
Đinh Tị Books phát triển vượt 
bậc, định vị Tủ sách Tương tác 
Đinh Tị trở thành tủ sách chiến 
lược với sự đầu tư lớn về nguồn 
lực và chất lượng. 

2019
Đã có đến hơn 300 tựa sách 
tương tác dành cho thiếu 
nhi được xuất bản. Trong đó 
đáng tự hào có đến 100 tựa 
sách nằm trong dự án “Người 
Việt làm sách cho trẻ em Việt” 
mang thương hiệu Đinh Tị - 
100% do đội ngũ Đinh Tị Books 
biên soạn và phát hành.



THẾ MẠNH NỀN TẢNGTHẾ MẠNH NỀN TẢNG

 Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đinh Tị Books đã chọn cho mình một 
lối đi riêng. Lấy sách thiếu nhi làm trọng tâm phát triển, luôn tâm niệm làm sách 
cho thiếu nhi không dễ dàng, đòi hỏi sự đầu tư kỹ lưỡng: Từ lựa chọn nội dung 
phù hợp cho đến hình thức thể hiện sáng tạo, đẹp mắt, cuốn hút. Bởi Đinh Tị 
Books hiểu, những cuốn sách đầu tiên chính là nền tảng giúp các bé hình thành 
vốn ngôn ngữ, là “cánh cửa thần kỳ” đưa các em bước vào thế giới tươi đẹp. 

ĐIỀU KIỆN KIẾN TẠO NÊN

MỘT CUỐN SÁCH 

HOÀN HẢO

ĐAM MÊ,
KHÁT VỌNG

KINH NGHIỆM

NĂNG LỰC
SÁNG TẠO

 
KHÁCH HÀNG 
TIN TƯỞNG

ĐỘC GIẢ 
YÊU MẾN

CHỈ SỐ HOẠT ĐỘNG 

HIỆU QUẢHIỆU QUẢ

Hơn 

300 
tựa sách thuộc  

Tủ sách Tương tác 
Đinh Tị lần đầu tiên 

xuất bản tại Việt Nam.

Hơn 

700
 tựa sách thuộc  

Tủ sách Ươm mầm 
cho cha mẹ và trẻ.

Gần

 500 
tựa sách  

Bách khoa tri thức 
để trẻ khám phá 

thế giới.

Hơn

 450
tựa sách thuộc  

Tủ sách Sáng tạo 
để trẻ tự tin làm 
điều mình thích.

Gần

1000 
truyện cổ tích,  

sách văn học thiếu nhi 
đọc trước giờ đi ngủ.

Hơn

 400 
tựa sách từ Văn học Kinh điển, 

Văn học Trinh thám đến 
 Văn học Việt Nam được  

Đinh Tị Books xuất bản dành 
cho độc giả yêu sách.



 

SỰ KHÁC BIỆT CHỈ CÓ Ở 

ĐINH TỊ BOOKS 

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TỐT

Luôn đặt lợi ích và sự hài lòng của khách hàng là cao nhất.

Tư vấn chọn sách và mở cửa hàng sách chuyên nghiệp.

Chính sách bán hàng linh hoạt và tiện lợi.

Cung ứng và vận chuyển nhanh chóng kịp thời.

Đội ngũ bán hàng và chăm sóc khách hàng nhiệt tình, thân thiện.

SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG CAO

Sáng tạo và sở hữu tủ sách tương tác dành cho thiếu nhi lớn nhất Việt Nam.

Hàng trăm bộ sách tương tác và sách kỹ năng sống do đội ngũ sáng tạo Đinh Tị Books 

lên ý tưởng và xuất bản với tâm niệm “Người Việt viết sách cho trẻ em Việt”.

Dẫn đầu trong khai thác bản thảo giá trị, định vị đúng nhu cầu, độ tuổi của độc giả.

Dẫn đầu về chất lượng in ấn, gia công, đảm bảo thẩm mĩ trong từng chi tiết.

KCS - Kiểm soát chặt chẽ trước khi phát hành.

Chất lượng sách đạt chuẩn quốc tế mà giá trong nước.

 

TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC 
GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 

Đồng hành cùng sự phát triển của Đinh Tị Books là sự tin tưởng lựa chọn của khách hàng, đối 
tác và sự quan tâm, chia sẻ của độc giả trên mọi miền đất nước. Nhờ đó, Đinh Tị Books có 
thêm nhiều cơ hội để tiếp tục phát huy thế mạnh của mình: Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển.

Sản phẩm: Chất lượng - Bền đẹp; An toàn cho trẻ - Tiết kiệm cho cha mẹ; Thân thiện   
với môi trường.

Trở thành biểu tượng về chất lượng và dịch vụ với chỉ số niềm tin cao nhất.

Mục tiêu tăng trưởng dòng sách tương tác dành cho thiếu nhi từ 15% - 20% mỗi năm.

Trở thành một trong những đơn vị xuất bản tư nhân lớn nhất Việt Nam.  

GIAI ĐOẠN 2020 - 2025
ĐINH TỊ BOOKS 



SẢN PHẨM NỔI BẬT CỦA
 ĐINH TỊ BOOKS ĐINH TỊ BOOKS

 Tại Việt Nam, chưa có một đơn vị xuất bản nào sở hữu Tủ sách Tương tác 
dành cho thiếu nhi chất lượng như Đinh Tị Books. Bên cạnh danh mục các dòng 
sách khoa học, sách bách khoa tri thức, sách văn học thiếu nhi, sách kĩ năng sống 
cho trẻ thì Tủ sách Tương tác được ví như vị “thuyền trưởng” dẫn đầu về cả nội 
dung cũng như hình thức mới lạ, độc đáo. 

  Sách tương tác vốn được biết đến là dòng sách của nước ngoài, những năm về 
trước còn khá mới mẻ tại Việt Nam. Nhưng với mong muốn trẻ em Việt Nam sớm được 
trải nghiệm dòng sách tuyệt vời này, đội ngũ nghiên cứu và sản xuất của Đinh Tị Books đã 
tâm huyết và thực hiện thành công việc mua bản quyền những bộ sách tương tác độc 
đáo của nhiều nhà xuất bản danh tiếng thế giới như: Campbell, Nathan, Usborne, 
Tourbillon S.A… Lần đầu tiên, những cuốn sách tương tác được sản xuất tại Việt Nam đã 
trở thành những cuốn sách ‘‘best-seller’’ mà phần lớn các bậc phụ huynh đều biết tới 
như các bộ sách: Big Book khổng lồ hay Chuyển động thông minh đa ngữ Việt - Anh - Pháp, 
Sách đa tương tác, Sách âm thanh, Sách biến hóa mô hình, Bedtime shadow - Truyện kể 
trên tường, Lộn xộn mà trật tự, Sách trong suốt… 

 Khác với các loại sách truyền thống, sách tương tác là dòng sách sáng tạo cao, 
kết hợp công nghệ xuất bản hiện đại nhằm mở rộng biên độ trải nghiệm, giúp người đọc 
tham gia tương tác đa chiều với nội dung trong sách. 

 Sách tương tác có kết cấu đặc biệt, độc đáo với nhiều hình thức vận động tinh 
như: kéo - đẩy, lật mở, chuyển động, chiếu bóng, Pop-up, 3D… giúp kích thích sự sáng 
tạo của trẻ, giúp trẻ phát triển khả năng tư duy đa chiều. 

TỦ SÁCH  
TƯƠNG TÁC TƯƠNG TÁC



TỰ HÀO VỚI TỦ SÁCH TƯƠNG TÁC 
100% SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM

 Ngay từ những ngày đầu hoạt động, người sáng lập nên thương hiệu 
Đinh Tị Books đã mang trong mình hoài bão lớn: “Người Việt làm sách cho trẻ 
em Việt”. Để hiện thực hóa giấc mơ đó, Đinh Tị Books không ngừng nỗ lực, đến 
nay đã trở thành một trong những đơn vị tiên phong trong các dự án sách 
mang trí tuệ Việt - thương hiệu Việt, 100% do chính đội ngũ Đinh Tị Books biên 
soạn và phát hành. Trong đó có rất nhiều đầu sách đã trở thành sản phẩm 
“độc nhất vô nhị”, được giới chuyên môn đánh giá cao và các bạn nhỏ thì 
“mê” ngay từ cái nhìn đầu tiên.

RẠP CHIẾU PHIM TRONG SÁCH
Với gần 20 tựa sách đã xuất bản như: Tấm Cám; Thánh 
Gióng; Cô bé Quàng khăn đỏ; Nàng Bạch Tuyết; Ru hời, 
ru hỡi - À ơi bé ngủ; Có có không không - Bé tập tầm 
vông; Phương tiện giao thông; Các loài động vật nuôi; 
Nàng tiên cá… Theo đó, dự án sách chiếu bóng sẽ được 
nghiên cứu và phát hành liên tục trong thời gian tới. 

SÁCH CHIẾU BÓNG  

CINEM
A BOOK



LIFT-THE-FLAP
LẬT MỞ KHÁM PHÁ

 Đây là series đặc biệt 100% do ekip Đinh Tị sáng tạo và thiết kế từ nội dung đến 
hình thức. Sách chuẩn “made in Vietnam” nên toàn bộ từ vựng, hình ảnh đến cách phối 
màu, sắp đặt đều rất gần gũi, thân thiện với trẻ em Việt.

 Mỗi cuốn sách là tổng hợp của rất nhiều từ vựng song ngữ Việt - Anh về một chủ 
đề riêng biệt như: phương tiện giao thông, động vật, thực vật, số đếm… Đặc biệt, chuỗi 
từ vựng này sẽ được chia thành các nhóm nhỏ và xuất hiện cùng trong một bức tranh 
để trẻ dễ dàng nhận thấy mối liên kết của các sự vật. Đây là điểm mà những tấm thẻ 
flash card dạy từ không thể hiện được.

 Bên cạnh các tựa sách nổi bật, còn rất nhiều bộ sách là “con đẻ” mang thương 
hiệu Đinh Tị Books như: Chuyển động đếm số, Chuyển động ghép hình, The amazing 
book - Cuốn sách diệu kỳ.

 Khởi đầu với những cuốn sách luôn nằm trong ‘‘top bestseller’’ dành 
cho trẻ em như: 365 trò chơi khoa học - Khó mà dễ, dễ mà khó; 365 ý tưởng 
sáng tạo - Biến giấy báo, bìa carton bỏ đi thành các món đồ có giá trị; Ý 
tưởng sáng tạo - Chơi cùng khoa học - 50++ trò ‘‘ma thuật’’ kỳ thú,  Step 
by step drawing - Vẽ cơ bản từ A-Z… Tủ sách Sáng tạo của Đinh Tị Books đã 
nhận được sự tin cậy và yêu mến của hàng nghìn bạn nhỏ cùng các bậc 
phụ huynh. Mỗi cuốn sách sáng tạo lại mở ra một thế giới của những ý tưởng 
và sáng kiến mới mẻ. Trẻ có thể tập làm họa sĩ vẽ tranh, thử làm nhà sinh 
học, nhà vật lý, nhà hóa học qua những hướng dẫn làm thí nghiệm dễ hiểu 
và trực quan từ trang sách. Chừng nào các bạn nhỏ còn tò mò về thế giới, 
thích tự mình khám phá những kiến thức mới mẻ thì chừng đó, những cuốn 
sách sáng tạo của Đinh Tị còn đồng hành cùng các em.

TỦ SÁCH 
SÁNG TẠO

 
SÁNG TẠO



 SÁCH DÀNH CHO CON gồm nhiều tựa sách có 
nội dung dễ thương, màu sắc tươi sáng, bắt mắt giúp 
các bé dễ nhận biết, dễ ghi nhớ, được Đinh Tị Books khai 
thác từ nhiều bản quyền chất lượng trong nước và quốc 
tế. Đây cũng là những cuốn sách nuôi dưỡng tình yêu 
thương ngay từ những năm đầu đời của trẻ, giúp trẻ hình 
thành những thói quen tốt từ thuở ấu thơ.

TỦ SÁCH
ƯƠM MẦM

 
ƯƠM MẦM

 SÁCH DÀNH CHO CHA MẸ: Những năm qua, Đinh Tị Books cũng đã mang đến cho các 
bậc phụ huynh rất nhiều tựa sách ý nghĩa cùng con đọc hiểu và cùng con trưởng thành như 
bộ sách: Học Montessori để dạy trẻ theo phương pháp Montessori được mua bản quyền từ Nhà 
xuất bản Nathan của Pháp, là bộ sách được hàng triệu cha mẹ yêu thích và ứng dụng thành công.

 Những cuốn sách mang thông điệp kết nối, chia sẻ giữa cha mẹ và các con để tăng yêu 
thương, tăng thấu hiểu như: Đừng chỉ yêu, hãy yêu con đúng cách; Con khỏe mẹ nhàn, giảm 
ngàn stress; Tâm bình khí hòa cả nhà cùng học… cũng được nhiều bậc phụ huynh rất tâm đắc. 

 Hay những bộ sách là nỗi lòng của cha mẹ, gắn với tính thời sự trong xã hội của Nhà 
văn Hoàng Anh Tú như: 30 ngày cùng con học hiểu về chống xâm hại; Cùng con nhận biết và 
phòng chống bạo hành; Con cái chúng ta khổ thật và chúng ta cũng thế; Học nói lời cảm ơn; 
Học nói lời xin lỗi…



 Bách khoa tri thức là dòng sách chứa đựng đầy 
đủ, toàn vẹn nhất những kiến thức cần thiết cho trẻ. Dòng 
sách với những cuốn sách nội dung hay, đề cập đến rất 
nhiều vấn đề mà trẻ muốn biết: từ vũ trụ, Trái Đất đến giới 
động vật, thực vật; từ khoa học kỹ thuật đến xã hội cuộc 
sống. Sách được minh họa bằng những bức tranh sinh 
động, ngôn từ đơn giản, dễ hiểu. Mỗi một chủ đề giúp 
trẻ nhận thức thế giới, tăng cường tri thức, nâng cao khả 
năng sáng tạo và trí tưởng tượng của trẻ. 

TỦ SÁCH
BÁCH KHOA  
TRI THỨC TRI THỨC  Là những bộ sách giúp trẻ học hỏi, nâng cao kĩ năng sống, kĩ năng thực hành 

ứng dụng trong học tập và cuộc sống. Tủ sách Cùng con Trưởng thành của Đinh Tị 
Books với những xuất bản phẩm “đắt giá” có nội dung và chủ đề thiết thực, phù hợp 
với từng độ tuổi và từng giai đoạn phát triển của trẻ. 

 Song hành với các tủ sách kể trên, Đinh Tị Books cũng sở hữu khối lượng sách 
danh nhân trong nước và thế giới hay các sách giáo dục đạo đức dành cho học sinh.

CÙNG CON TRƯỞNG THÀNHCÙNG CON TRƯỞNG THÀNH
TỦ SÁCH 



 Thấu hiểu vai trò quan trọng của một đơn vị phát hành sách cho thiếu nhi 
nên khi xây dựng ý tưởng những tựa sách văn học thiếu nhi, Đinh Tị Books luôn đặt 
yếu tố phù hợp lên hàng đầu. Đó là những tựa sách thấm đẫm chất nhân văn và 
những bài học cuộc sống được thể hiện bằng các hình thức thơ hay văn xuôi, giàu 
hình ảnh, giàu vần điệu. 

 Những nhân vật có trong các tác phẩm văn học thiếu nhi trở nên gần gũi 
và đáng yêu, giúp các bạn nhỏ dễ đọc, dễ nhớ nội dung. Đồng thời, giúp trẻ có 
thể phát hiện và cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên, của những điều thú vị 
của cuộc sống, hình thành những cảm xúc đẹp và nhân văn, nuôi dưỡng tâm hồn, 
tình yêu với văn học của trẻ. Bởi thế mà văn học thiếu nhi luôn tạo nên sức hấp 
dẫn, lôi cuốn đối với trẻ. 

 Những bộ sách làm nên tên tuổi trong Tủ sách Văn học thiếu nhi của 
Đinh Tị Books: Thời thơ ấu, Hai vạn dặm dưới đáy biển, Đảo giấu vàng, Cánh buồm 
đỏ thắm, Miền quê ngoại, Bao giờ cho đến ngày xưa, Khi mẹ vắng nhà…

TỦ SÁCH 
VĂN HỌC
THIẾU NHI THIẾU NHI 

TỦ SÁCH 

 Văn học kinh điển là những tác phẩm có giá trị tư tưởng cao đẹp và giữ 
được nguyên sức ảnh hưởng của mình bằng cách đứng vững trước những thử 
thách khắc nghiệt của thời gian. 

 Hiểu được giá trị của những tác phẩm bất hủ đó, Đinh Tị Books đã dành 
nhiều thời gian và tâm huyết cho dòng sách này nhằm mục đích đưa các tác 
phẩm kinh điển đến gần hơn với nhu cầu đọc của độc giả. Những cố gắng 
của Đinh Tị Books đã được đón nhận nồng nhiệt và được giới chuyên môn 
đánh giá cao. Bởi tinh thần đổi mới, làm mới các tác phẩm kinh điển bằng việc 
lựa chọn các bản quyền sách hay, dịch giả uy tín cũng như sự đầu tư công phu 
cho thiết kế, minh họa làm mới bìa trên chất liệu giấy tốt. 

 Một số tác phẩm được yêu thích của Đinh Tị Books: Không gia đình, 
Thép đã tôi thế đấy, Nhà thờ Đức Bà Paris, Tiếng gọi của hoang dã, Nanh trắng, 
Chuông nguyện hồn ai... 

 Đinh Tị Books cũng được biết đến là đơn vị tiên phong trong việc “thay 
đổi diện mạo” cho các tác phẩm văn học kinh điển thế giới, rất nhiều tác 
phẩm văn học kinh điển, cổ điển mang dấu ấn của thời gian, mang giá trị sống 
được Đinh Tị Books giữ gìn và tiếp tục phát huy.

KINH ĐIỂN
VĂN HỌC 



 Xuất phát từ nền tảng của một đơn vị phát hành chuyên nghiệp, đội ngũ Đinh Tị 
Books đã nắm bắt nhanh xu hướng và thị hiếu của mọi lứa tuổi độc giả. Mở rộng vùng đất 
cho các tác phẩm văn học trinh thám, Đinh Tị Books xác định rõ mục tiêu, đó phải là những 
tác phẩm đỉnh cao của những tác giả nổi tiếng trên thế giới. Do vậy, trong số những tác 
phẩm văn học trinh thám mà Đinh Tị Books đã mua bản quyền và xuất bản có không ít 
tuyệt tác được nhận giải thưởng kinh dị hay nhất và chuyển thể thành các bộ phim bom 
tấn như: Dracul của Dacre Stoker & J.D. Barker, 4MK của J.D.Barker, Trước khi nhắm mắt 
của Keigo Higashino, Vòng hoa cúc của Sharon Bolton, Căn hầm tối và Trảng đất trống 
của Robert Dugoni, Cánh cửa mặt trăng của Asami Ishimochi, Tiếng thét của Hamanaka 
Aki, Con búp bê chắp vá của Irene Hannon, Bướm đuôi nhạn của Mitsutaka Yuuki, Mặt nạ 
hoàn hảo của Ryōhei Sasamoto… Cùng với những tác phẩm văn học trinh thám nêu trên, 
thời gian tới Đinh Tị Books tiếp tục xuất bản series trinh thám của nhiều tác giả lừng danh 
trên thế giới.  

TỦ SÁCH
VĂN HỌC TRINH THÁM VĂN HỌC TRINH THÁM 

 Lưu giữ và phát huy giá trị của các tác phẩm văn học Việt Nam cũng là sứ mệnh mà 
Đinh Tị Books đã đặt ra. Và khi nhắc đến Tủ sách Văn học Việt Nam của Đinh Tị Books, bạn đọc 
hẳn sẽ nhớ ngay đến tên tuổi nhà văn Ma Văn Kháng, Hồ Biểu Chánh, Chu Lai - những cây đại 
thụ của làng văn, cũng là những “người đương thời” trong thế hệ vàng son của nền văn học 
Việt Nam. Các tuyển tập Đinh Tị Books đã phát hành như: 100 truyện ngắn Ma Văn Kháng (tập 
1, 2, 3); Ở theo thời, Hai khối tình, Chút phận linh đinh, Cay đắng mùi đời của nhà văn Hồ Biểu 
Chánh hay tuyển tập các tác phẩm của Nhà văn Chu Lai như: Ăn mày dĩ vãng, Mưa đỏ, Phố, 
Nắng đồng bằng… đã nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến của các thế hệ độc giả. 

 Bên cạnh đó, còn có các tác phẩm văn học trẻ mang đến cho độc giả những cảm 
xúc dạt dào, những góc nhìn mới mẻ về tình yêu, về niềm hạnh phúc của nhà văn Hoàng Anh 
Tú, Tâm Phan, Phan Ý Yên, Hamlet Trương… 

 Không chỉ đón nhận những cuốn sách viết về tình yêu, về các đề tài xã hội mà lội 
ngược dòng lịch sử mới đây, Đinh Tị Books còn xuất bản cuốn tiểu thuyết dã sử phiêu lưu có tên 
Săn mộ của tác giả trẻ Hoàng Yến. Đinh Tị Books kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối, góp phần nuôi 
dưỡng đam mê của nhiều cây bút trẻ nhằm chia sẻ với độc giả và cộng đồng những cuốn 
sách mang phong cách hiện đại, mang hơi thở cuộc sống.

TỦ SÁCH
VĂN HỌC VIỆT NAM

 

VĂN HỌC VIỆT NAM



LAN TỎA - NÂNG CAO 
VĂN HÓA ĐỌCVĂN HÓA ĐỌC

 Hơn một thập kỷ xây dựng và phát triển cùng sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ 
nghiên cứu và sản xuất, Đinh Tị Books đã mang đến cho độc giả trong và ngoài nước hàng 
triệu tựa sách ý nghĩa. Đinh Tị Books không chỉ góp phần lan tỏa tình yêu đọc sách mà còn 
giúp nâng cao nhận thức về thẩm mĩ và văn hóa đọc trong việc định hướng giáo dục sớm 
cho trẻ.

 Song song với việc đẩy mạnh sáng tạo nội dung và hình thức sách, Đinh Tị Books còn 
tổ chức rất nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực nhằm lưu giữ giá trị của sách cũng như 
nét đẹp học đường trong nhiều trường học.



TRAO YÊU THƯƠNG 
CHUNG TAY XÂY ĐIỂM TRƯỜNG VÙNG CAO CHUNG TAY XÂY ĐIỂM TRƯỜNG VÙNG CAO 

 Tháng 9/2019, Đinh Tị Books đồng hành cùng Báo Nông thôn ngày nay, Báo điện tử Dân 
Việt và các nhà hảo tâm đã tổ chức thành công Lễ khánh thành và bàn giao điểm trường mầm 
non tại bản Huổi Dạo 2, xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Đinh Tị Books tự hào là đơn 
vị xuất bản sách thiếu nhi duy nhất trong dự án này, trao gửi yêu thương, đóng góp ngân sách và 
xây dựng tủ sách cho điểm trường Huổi Dạo 2. 

 Luôn tâm niệm phát triển doanh nghiệp song hành cùng lợi ích của cộng đồng và xã hội, 
bằng việc tham gia rất nhiều hoạt động từ thiện, Đinh Tị Books đã lan toả và nhân lên những giá 
trị nhân văn tốt đẹp. Thông điệp của những cuốn sách chính là cầu nối trao truyền cảm hứng, tri 
thức đến với bạn đọc và cộng đồng.

 Việc tham gia xây dựng điểm trường vùng cao nằm trong dự án phát triển tủ sách tương 
tác. Từ tháng 3/2019, dự án sách tương tác đã được phủ rộng trên hệ thống online, hệ thống nhà 
sách offline của Fahasa, Nhân Văn, Cá Chép, Tiền Phong, ADC… và đã đến với gần 10 trường 
mầm non trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng như tại các sự kiện hội sách thường niên. 

 Chuỗi workshop “Vui chơi cùng sách tương tác - Đánh thức giác quan trong con” cũng là 
chuỗi các hoạt động ý nghĩa. Bên cạnh việc giới thiệu lợi ích, giá trị gia tăng mà dòng sách độc 
đáo này có thể mang đến cho các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn nhỏ thì mỗi 
cuốn sách tương tác đã đóng góp 1.000đ vào quỹ xây điểm trường vùng cao. 

 Với sự cộng hưởng đến từ cộng đồng yêu sách, Đinh Tị Books đã có 
những con số ấn tượng trên các Fanpae chính:

 Sách Thiếu nhi Đinh Tị: 68.000 thành viên.

 Sách Văn học Đinh Tị : 41.700 thành viên

 Dạy trẻ theo phương pháp Montessori: 35.000 thành viên.

 Website: https://dinhtibooks.com.vn/  
 đã có hơn 23.000 khách hàng theo dõi và mua thành công.

 Đặc biệt dự án “Vui chơi cùng sách tương tác - Đánh thức giác quan 
trong con” đã đến với hàng nghìn các bạn nhỏ mầm non trên địa bàn thành 
phố Hà Nội và các tỉnh thành lân cận.
 Kỳ vọng từ năm 2020 - 2025, Đinh Tị Books sẽ phấn đấu trở thành đơn 
vị kết nối và xây dựng cộng đồng lớn mạnh gấp 5 lần hiện tại. 



 

ĐỐI TÁCĐỐI TÁC

ĐỐI TÁC NƯỚC NGOÀI 
 Uy tín đến từ thương hiệu và chất lượng nằm trong mỗi sản phẩm. Tính đến nay, Đinh Tị Books đã trở 
thành đối tác của rất nhiều nhà xuất bản danh tiếng thế giới như: NXB Usborne (Anh),  NXB Nathan (Pháp), 
NXB Rainbow (Ý), NXB Hemma (Bỉ), NXB Peter Pauper Press (Mỹ)… với hàng nghìn đầu sách mua bản quyền 
đã được xuất bản tại Việt Nam.  

ĐỐI TÁC VÀ CÁC NHÀ PHÂN PHỐI TRÊN TOÀN QUỐC 
 Bên cạnh các đối tác quốc tế,  Đinh Tị Books còn có sự gắn kết bền chặt với nhiều đối tác khách 
hàng lớn như : Hệ thống nhà sách Fahasa, Phương Nam, ADC books, Tiền Phong, Trí Tuệ, Giáo dục... trên toàn 
quốc. Thương hiệu sách của Đinh Tị Books tự hào đã có mặt tại hàng trăm đại lý, nhà sách, dự án, cơ quan 
trường học trải dài trên khắp mọi miền đất nước. 
 Hệ thống online; Tiki.vn, Fahasa.com, Shopee.vn, Nhanvan.vn, Phuongnam.com.vn, Thanhhabook.com, 
Gigabook.vn… và hệ thống các trường mầm non, tiểu học, trung học trên khắp các tỉnh thành cả nước.

HỆ THỐNG ĐẠI LÝHỆ THỐNG ĐẠI LÝ




