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I. CÁCH THỨC TRUY CẬP 

Truy cập vào địa chỉ: www.oecd-ilibrary.org => Chọn Login để đăng nhập  

 

 

 

 

Nhập tên đăng nhập và mật khẩu đã được cấp => Click biểu tượng mũi tên để đăng 

nhập 

Lưu ý: Không cần thực hiện bước này nếu thư viện đăng ký sử dụng theo IP  

 

Click 

http://www.oecd-ilibrary.org/


 

Giao diện chính 

 

 

 

  



II. HƯỚNG DẪN TRA CỨU  

1. Tìm kiếm cơ bản  

 

 

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Nhập thuật ngữ tìm kiếm trong thanh Search (kết quả tìm kiếm sẽ chính xác 

hơn khi từ khóa được đặt trong dấu ngoặc kép) 

Bước 2: Nhấn biểu tượng mũi tên hoặc Enter 

Bước 3: Sắp xếp kết quả tìm kiếm theo: Năm xuất bản, loại hình tài liệu và nhan đề 

tài liệu  

Bước 4: Lựa chọn tài liệu và định dạng phù hợp với nhu cầu của người dùng  
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2. Tìm kiếm nâng cao  

 

 

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Chọn Advanced Search => Xuất hiện giao diện tìm kiếm nâng cao  

Bước 2: Lần lượt lựa chọn các yếu tố cần thiết, phù hợp với nhu cầu của người dùng  

1. Search for: Nhập từ khóa và lựa chọn các trường tìm kiếm, các toán tử tương ứng 

2. Date: Giới hạn năm xuất bản của tài liệu  

3. Imprints: Lựa chọn cơ quan xuất bản tài liệu. (Tài liệu trong OECD-iLibrary 

ngoài các ấn phẩm của OECD còn có nhiều tài liệu từ các cơ quan lớn như: Cơ 

quan năng lượng quốc tế IEA, Cơ quan năng lượng hạt nhân NEA, Diễn đàn giao 

1 
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thông quốc tế ITF,…). Bạn đọc có thể để All Imprints để tìm kiếm tài liệu trong 

tất cả các cơ quan xuất bản.  

4. Language(s): Lựa chọn ngôn ngữ của tài liệu. 2 ngôn ngữ phổ biến là tiếng Anh 

và tiếng Pháp. Ngoài ra, bạn đọc có thể lựa chọn một số ngôn ngữ khác trong mục 

Other Languages  

5. Content Section(s): Lựa chọn loại hình tài  

6. Theme/Country: Xác định chủ đề và quốc gia mà tài liệu đề cập đến 

7. Sort by: Lựa chọn tiêu chí hiển thị kết quả được tìm thấy  

Bước 3: Nhấn Submit để hoàn thành và xem kết quả tìm kiếm  

 

3. Tìm và duyệt tài liệu theo chủ đề  

  

1 



 

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Chọn tab Browse by Theme => Chọn chủ đề cần tìm  

Bước 2: Chọn 1 loại hình tài liệu cụ thể  

Bước 3: Lựa chọn xem tài liệu/số liệu thống kê mà bạn đọc cần tìm  
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4. Tìm và duyệt tài liệu theo quốc gia/khu vực  
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Các bước thực hiện:  

Bước 1: Chọn tab Browse by Country => chọn 1 quốc gia/khu vực bất kì  

Bước 2: Xem tổng số kết quả trả về liên quan đến quốc gia/khu vực bạn đọc vừa lựa 

chọn  

Bước 3: Sắp xếp và lọc kết quả tìm kiếm  

Bước 4: Chọn xem hoặc tải về 1 tài liệu phù hợp với nhu cầu của bạn đọc  

 

5. Tìm và duyệt tài liệu theo chủ đề kết hợp với quốc gia/khu vực 

 

 

  

1 

2 

2 
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Các bước thực hiện:  

Bước 1: Chọn tab Borowse Theme & Country  

Bước 2: Chọn chủ đề và quốc gia/khu vực bất kì (có thể lựa chọn nhiều chủ đề hoặc 

nhiều quốc gia/khu vực)  

Bước 3: Nhấn biểu tượng mũi tên để thực hiện tìm kiếm => xuất hiện màn hình hiển 

thị kết quả tìm kiếm  

Bước 4: Thực hiện sắp xếp, lọc kết quả tìm kiếm phù hợp với nhu cầu của bạn đọc   

Bước 5: Lựa chọn 1 tài liệu với định dạng tùy thuộc vào nhu cầu thực tế của bạn đọc  

  

4 

5 



6. Tìm và duyệt theo loại hình tài liệu  

• Tìm sách điện tử 

 

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Chọn tab Catalogue => Books  

Bước 2: Một màn hình mới xuất hiện, phân chia sách thành 3 loại khác nhau:  

- Themes: Tập hợp sách theo từng chủ đề  

- Annuals & Outlooks: Ấn phẩm xuất bản hàng năm  

- Book Series: Sách nhiều tập / xuất bản phẩm nhiều kì  

Để tìm kiếm tài liệu phù hợp, chọn 1 chủ đề hoặc tài liệu bất kì trong danh sách đã 

được liệt kê của 3 loại hình trên.   



Hoặc:  

- Giới hạn tài liệu cần tìm kiếm theo nhan đề => chọn Title Index 

- Giới hạn tài liệu cần tìm kiếm theo năm xuất bản => chọn Year Index 

- Tìm kiếm tất cả sách viết về 1 quốc gia => Chọn Country trong mục View books by 

=> Click biểu tượng mũi tên để tìm kiếm  

- Tìm kiếm tất cả sách viết bằng 1 ngôn ngữ cụ thể => Chọn Language trong mục View 

books by => Click biểu tượng mũi tên để tìm kiếm 

 

 

  

Lựa chọn 

quóc gia hoặc 

ngôn ngữ  

Click  



• Tìm báo/tạp chí điện tử  

 

 

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Chọn tab Catalogue => Papers  

Bước 2: Một màn hình mới xuất hiện, phân chia báo/tạp chí thành 3 loại khác nhau:  

- Journals: Tập hợp các loại tạp chí được xuất bản bởi OECD   

- Annuals & Outlooks: Ấn phẩm xuất bản hàng năm  

- Working Papers & Policy Papers: Văn bản dự thảo   

Để tìm kiếm tài liệu phù hợp, chọn 1 tên tạp chí bất kì trong danh sách đã được liệt 

kê của 3 loại hình trên.   



Hoặc:  

- Giới hạn tài liệu cần tìm kiếm theo nhan đề => chọn Title Index 

- Giới hạn tài liệu cần tìm kiếm theo năm xuất bản => chọn Year Index 

- Tìm kiếm tất cả sách viết về 1 quốc gia => Chọn Country trong mục View books by 

=> Click biểu tượng mũi tên để tìm kiếm  

- Tìm kiếm tất cả sách viết bằng 1 ngôn ngữ cụ thể => Chọn Language trong mục View 

books by => Click biểu tượng mũi tên để tìm kiếm 

• Tìm kiếm chỉ số, số liệu thống kê, phân tích  
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Các bước thực hiện:  

Bước 1: Chọn tab Catalogue => Statistics hoặc chọn trực tiếp tab Statistics trên thanh 

công cụ  

Bước 2: Một màn hình mới xuất hiện, phân chia các số liệu thống kê thành 3 loại 

khác nhau:  

- OECD.Stat: Gồm 245 số liệu thống kê về 12 lĩnh vực nghiên cứu chính, dành 

cho người dùng có kinh nghiệm; có thể tùy biến và tạo lập bảng biểu riêng phù hợp 

với nhu cầu thực tế của bạn đọc  

- Country table: Gồm các nguồn thống kê, các chỉ số thông dụng từ OECD về 

các nước phát triển; dành cho người dùng phổ thông; chỉ có thể sao chép dữ liệu mà 

không thể tùy biến  

Indicator: Bảng thống kê của các nước về các chỉ số kinh tế, xã hội, việc làm,…trong 

vòng 8 năm gần đây nhất. Bao gồm các nước thành viên OECD và một số nước không 

thuộc OECD 

- Factbook (sách dữ kiện): Bảng thống kê toàn diện được xuất bản hàng năm của 

OECD về các chỉ số kinh tế - xã hội quan trọng dành cho các nước thành viên và các 

quốc gia lớn.  

Bạn đọc lựa chọn 1 chỉ số bất kì trong 3 loại trên tùy thuộc vào nhu cầu nghiên cứu 

thực tế.  

Bước 3: Ngoài việc lựa chọn các loại chỉ số, số liệu trên, bạn đọc có thể lựa chọn để 

xem số liệu thống kê liên quan đến 1 quốc gia/khu vực bất kì bằng cách chọn quốc 

gia/khu vực đó trong danh sách Search by Country 



• Tìm kiếm Factbook (sách dữ kiện) 

 

 

1 



 

 

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Chọn tab Catalogue => Factbook  

Bước 2: Chọn ấn phẩm với năm xuất bản phù hợp với nhu cầu của bạn đọc  

Bước 3: Chọn 1 định dạng bất kì để xem toàn bộ nội dung tài liệu hoặc lựa chọn từng 

chủ đề cụ thể để xem chi tiết theo từng chủ đề 

  

2 

3. Xem 

toàn bộ 

tài liệu  

3. Xem 

theo từng 

chủ đề  



• Tìm kiếm ấn phẩm về các thuật ngữ chuyên ngành (Glossaries) 

 

 

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Chọn tab Catalogue => Glossaries  

Bước 2: Có thể thực hiện 1 trong số tùy chọn sau:  

- Xem tất cả ấn phẩm về các thuật ngữ chuyên ngành hiện có trong bộ cơ sở dữ liệu 

tại mục All Glossaries  

- Giới hạn tài liệu tìm kiếm theo nhan đề tại mục Title Index  

- Giới hạn tài liệu cần tìm kiếm theo năm xuất bản tại mục Year Index  

1 

3. Xem 

tài liệu 

phù hợp  

2. Xem tất 

cả ấn phẩm 

hiện có  

2. Giới hạn 

tài liệu theo 

nhan đề, năm 

xuất bản 

2. Xem theo 

quốc gia / 

ngôn ngữ  



- Xem tài liệu theo 1 quốc gia/khu vực hoặc ngôn ngữ bất kì => chọn Country hoặc 

Language tương ứng trong phần View Glossaries by  

Bước 3: Lựa chọn xem tài liệu với định dạng bất kì phù hợp với nhu cầu của bạn 

đọc  

  



 

 

Hướng dẫn sử dụng thực hiện trên trình duyệt Google Chrome. Khách hàng sử 

dụng trình duyệt khác nếu gặp vấn đề xin liên hệ với Công ty IDT để được hỗ trợ. 

CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ 

Công ty Cổ phần Thông tin và Công nghệ số 

Tòa nhà 188 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội 

ĐT: 024-6291-1401 

Email: anhnt@idtvietnam.vn 

CHÚC QUÝ VỊ THÀNH CÔNG! 

mailto:anhnt@idtvietnam.vn

