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THÔNG BÁO 

Về việc khai thác nguồn tài nguyên số tại Thư viện 

 

Nhằm hỗ trợ việc tìm kiếm tài liệu cho độc giả trong Nhà trường được thuận lợi, 

đặc biệt trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, việc học online luôn 

được ưu tiên hàng đầu thì việc tìm kiếm tài liệu qua thư viện số chiếm một phần quan 

trọng cho người học và người dạy. 

Về tài liệu số của Thư viện: hiện nay có khoảng hơn 600 tải liệu luận án, luận văn. 

Để truy cập tài liệu số, bạn đọc vui lòng vào đường link sau: 

http://thuvien.tump.edu.vn/tim-kiem-ebook/tim-kiem.html  

Về cơ sở dữ liệu HINARI: Được xây dựng bởi tổ chức Y tế thế giới (WHO) và 

cung cấp nguồn tài nguyên thông tin có giá trị từ các Nhà xuất bản nổi tiếng trên thế giới. 

Đây là nguồn học liệu quan trọng giúp cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, giảng 

viên có thể tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn. Để truy cập vào CSDL 

HINARI bạn đọc có thể truy cập vào đường link sau: https://www.who.int/hinari/en/ (Bộ 

phận Thư viện tìm lấy giúp độc giả những tài liệu theo chính sách tài khoản riêng). 

Phòng CNTT – Thư viện xin thông báo cho các độc giả trong Nhà trường có thể 

khai thác nguồn tài liệu số và CSDL số trên. Trong quá trình khai thác tài liệu có khó 

khăn bạn đọc có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận Thư viện. 
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