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HƯỚNG DẪN TRA CỨU CƠ SỞ DỮ LIỆU HEINONLINE 

I. GIỚI THIỆU 

Cơ sở dữ liệu (CSDL) Heinonline là cơ sở dữ liệu nghiên cứu pháp luật lớn 

nhất thế giới. Để sử dụng CSDL HeinOnline, có thể thực hiện như sau: 

Đăng nhập vào địa chỉ https://heinonline.org/  màn hình xuất hiện (Hình 1), 

click chọn “LOG IN” góc phải màn hình 

 

 

Hình 1. Trang chính 

Người sử dụng dùng máy tính của Trung tâm Thông tin – Thư viện trường 

Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh hoặc máy tính cá nhân, điện thoại sử dụng hệ thống 

wifi của Nhà trường, trang tra cứu Heinonline sẽ tự động xuất hiện mà không cần 

đăng nhập Username và Passworld.  

Để truy cập cơ sở dữ liệu Heinonline ngoài khuôn viên trường, người sử 

dụng liên hệ email library@hcmulaw.edu.vn để được cấp Username và Passworld. 

Giao diện tra cứu CSDL Heinonline 

 

 

https://heinonline.org/
mailto:library@hcmulaw.edu.vn
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Diễn giải: 

 Search for a term, title, author or citation: tìm theo thuật ngữ, nhan đề, tác giả, 

trích dẫn. Advanced Search: Tra cứu nâng cao 

 All Database: tất cả dữ liệu 

 Browse Databases by Category: CSDL theo phân loại 

 Browse Databases by Name: CSDL theo tên  

II. TRA CỨU CƠ SỞ DỮ LIỆU (CSDL) HEINONLINE  

Có nhiều cách để tra cứu CSDL. Sau đây sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tra 

cứu CSDL như sau: 
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1. Tra cứu nhanh 

Di chuyển con trỏ vào ô tìm kiếm, gõ từ khóa “HUMAN RIGHT”, tìm All 

Database, click vào biểu tượng tìm. Kết quả thể hiện như sau: 

 

Diễn giải: 

 Sử dụng các biểu tượng này để chỉnh sửa kết quả tìm tin, tìm trong phạm vi kết 

quả của lệnh tìm hoặc mở rộng tất cả các trang thỏa mãn lệnh tìm. 

 Sử dụng các công cụ này để tải tài liệu với định dạng PDF, sử dụng các tùy chọn 

print/download, gửi email đường link tới tài liệu cho người sử dụng khác. 

2. Tra cứu nâng cao 

Để tra cứu một cách chi tiết hơn, bạn có thể dùng tra cứu nâng cao 

(Advanced Search). Tìm kết hợp nhiều trường gồm nội dung, nhan đề, tác giả, 

quốc gia, thời gian. Sử dụng toán tử AND, OR, NOT 
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Kết quả như sau: 

 

 

Chọn vào từng biểu tượng để tải file dạng PDF, tải với nhiều lựa chọn hoặc gửi 

email. 

3. Tra cứu theo tên tạp chí 

Từ màn hình chính, ta chọn tên tạp chí “LAW JOURNAL LIBRARY” 
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Màn hình xuất hiện, ta có thể tìm theo tên tạp chí hay chủ đề của tài liệu 

 

 

Chọn danh sách tạp chí trong bảng chữ cái. 

Ví dụ: Chúng ta muốn tìm tạp chí Harvard Law Review, Harvard bắt đầu bằng chữ 

cái “H”, bấm vào chữ cái “H”, kết quả có rất nhiều tên tạp chí có chữ cái “H”, ta 

chọn cái chúng ta cần tìm.  

 

Kết quả cho thấy tên tạp chí chúng ta cần tìm có số Vols 1 – 134 (từ năm 

1887 – 2021). Click chọn vào “Tên tạp chí” cho thấy số tạp chí mới nhất xuất hiện 

đầu tiên. 
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Ví dụ: chọn số 134 (2020 – 2021), hệ thống cho kết quả, bạn có thể dùng mũi tên 

lui/ tới  để xem. Bạn cũng có thể tải nội dung tài liệu để đọc toàn văn ở định dạng 

file PDF, có thể gửi email… 

 

Hoặc cũng có thể tìm tài theo nhan đề, tác giả, chú thích trong bộ sưu tập của tạp 

chí 
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4. Tra cứu theo chú thích của tài liệu (Citation Navigator) 

Muốn tìm kiếm dạng chú thích, chúng ta phải tuân theo chuẩn của cuốn 

“Blue Book Citation” – tìm theo chú thích (chuẩn này được sử dụng rộng rãi ở 

Châu Âu, đặc biệt là ở Mỹ) 

Ví dụ: Vol. 15 Abbriviation: Harv. L. Rev. page 10 

Sau khi đưa thông tin cần tìm, bấm chọn “GET CITATION” 

 

Kết quả cho chúng ta chính xác tài liệu cần tìm 

 



8 
 

 

5. Tra cứu án lệ (Case Law) 

Chúng ta có thể tìm nhanh các vụ án trong Heinonline,  

 

 

Chúc các bạn thành công! 

 

 

 

 


