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HƯỚNG DẪN TRA CỨU THƯ VIỆN SỐ  

I. HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP 

Để sử dụng nguồn tài nguyên thông tin số của Trung tâm Thông tin – Thư 

viện, người sử dụng có thể đăng nhập vào 1 trong 2 cách sau: 

Cách 1: Đăng nhập vào địa chỉ http://library.hcmulaw.edu.vn/ , màn hình xuất hiện 

giao diện cổng thông tin thư viện, chọn “Thư viện số” 

 

Cách 2: Đăng nhập vào địa chỉ http://thuvienso.hcmulaw.edu.vn/ , màn hình xuất 

hiện giao diện website thư viện số 

 

Để được sử dụng, người sử dụng chọn “Đăng ký tài khoản” ở góc phải màn 

hình. Sau khi đăng ký thành công, sẽ nhận được thông báo về tài khoản đăng ký. 

http://library.hcmulaw.edu.vn/
http://thuvienso.hcmulaw.edu.vn/
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Đồng thời, nộp bản “Cam kết sử dụng” có chữ ký cho Trung tâm Thông tin – Thư 

viện để được kích hoạt tài khoản.  

II. HƯỚNG DẪN TRA CỨU  

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống, người sử dụng “Đăng nhập”, sử dụng “Tên 

đăng nhập” và “Mật khẩu” đã đăng ký. 

 

 

Bước 2: Sau khi đăng nhập, giao diện tra cứu xuất hiện 

 

 

Tìm nhanh ở đây hoặc vào “Tra cứu thư viện số”, gõ cụm từ cần tìm.  

Ví dụ “Giải quyết tranh chấp” chọn tìm theo “nhan đề” (hoặc tìm theo tác giả 

hoặc tìm tất cả…), sau đó click chọn tìm kiếm. Kết quả thể hiện cụm từ cần tìm sẽ 

hiện chữ có liên quan và được tô vàng như sau: 
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Chọn tài liệu để xem thông tin chi tiết của tài liệu. 

 

Đọc toàn văn nội dung tài liệu, bấm vào “tệp tin số” để đọc. 
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Trường hợp bài viết có thông tin về “nguồn gốc, số tạp chí và link liên 

kết”, người sử dụng “Copy Link” và mở trình duyệt mới, “Dán Link” vừa copy, 

sau đó enter sẽ truy cập vào trang tạp chí truy cập mở đọc toàn văn nội dung bài 

viết. 

 

Toàn văn nội dung bài viết đăng trên tạp chí 

 

Chúc các bạn thành công! 

 


