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THÔNG BÁO 
Về việc hướng dẫn truy cập thư viện điện tử phục vụ học tập 

học kỳ I năm học 2021 – 2022 đối với sinh viên khoá 18, 19, 20 
 

- Căn cứ tình hình dịch bệnh covid19 đang diễn biến phức tạp; 

- Căn cứ các văn bản, chỉ thị hướng dẫn về việc phòng, chống dịch bệnh của các cấp. 

Thư viện áp dụng hình thức phục vụ trực tuyến cho tất cả các hoạt động hỗ trợ việc 

dạy, học và nghiên cứu khoa học đối với Người học. Nay Thư viện thông báo về 

việc truy cập thư viện điện tử đối với sinh các khoá 18,19,20 như sau: 

1. Đối tượng áp dụng 

Sinh viên các khoá 18, 19, 20  

2. Cách thức đăng ký cấp tài khoản  

Đối với những bạn sinh viên chưa có tài khoản thư viện điện tử các bạn vui lòng 

thực hiện theo hướng dẫn dưới đây 

Gửi phiếu đăng ký cấp tài khoản về thư viện theo địa chỉ email do thư viện cung 

cấp: thuvien@uel.edu.vn 

Quy trình đăng ký 

- Điền đầy đủ thông tin vào danh sách đăng ký cấp tài khoản truy cập CSDL 

thông qua đường link sau:  

- https://lib.uel.edu.vn/noi-quy-144/bieu-mau-1150  (Mẫu PV4) 

- Thư viện sẽ xử lý dữ liệu trong vòng 3 ngày làm việc (trong điều kiện bình 

thường) 

- Thư viện Trường sẽ gửi thông báo thông tin tài khoản, mã số thư viện và mật 

khẩu, qua email mà người đề nghị cấp tài khoản đã đăng ký. 

Phí đăng ký cấp tài khoản lần đầu và gia hạn tài khoản 

- Phí cấp tài khoản lần đầu: 45.000 VNĐ 

- Phí gia hạn tài khoản: 25.000 VNĐ 

3. Hướng dẫn truy cập  

Truy cập bộ sưu tập số, bao gồm các tài liệu là luận án, luận văn, đề tài NCKH, sách 

giáo trình, tài liệu học tập cho các môn học  

Bước 1: Đăng nhập vào đường dẫn này: https://ir.vnulib.edu.vn/ 

Bước 2: Chọn biểu tượng “Đăng nhập” bên góc phải màn hình để đăng nhập theo 

các thông tin sau: 

https://lib.uel.edu.vn/noi-quy-144/bieu-mau-1150


- Username: 160+Mã số SV (VD:1600K18123456) 

- Password: 12345678 (đây là mật khẩu dùng cho lần đăng nhập đầu tiên) 

Sau đó Người dùng nên đổi mật khẩu (password) để bảo vệ tài khoản  

4. Thời hạn của tài khoản 

Đối với những bạn sinh viên đã có tài khoản nhưng thời gian sử dụng đã qua 12 

tháng, vui lòng kích hoạt gia hạn tài khoản theo hướng dẫn như dưới đây 

- Sinh viên khoá 18, 19 hiện nay tài khoản đã hết hạn do vậy các bạn cần kích hoạt 

lại tài khoản bằng cách: 

Bước 1: Điền thông tin xin gia hạn tài khoản vào link sau:  

https://docs.google.com/forms/d/1HCzrzslelX5iu9J_piw0U_-

L640zNBACF5dapKH4_tw/edit 

Bước 2: Chuyển khoản thanh toán phí gia hạn tài khoản: 25.000 VNĐ/sinh viên/12 

tháng sử dụng 

Bước 3: Trong vòng 3 -5 ngày làm việc sinh viên kiểm tra email đã đăng ký gia 

hạn để nhận tài khoản, mật khẩu và kích hoạt sử dụng  

- Sinh viên Khoá 20 tài khoản vẫn còn hạn sử dụng đến hết tháng 3/2022, do vậy các 

bạn thực hiện các bước đăng nhập tài khoản như hướng dẫn ở trên và không phải 

thực hiện các bước đăng ký hay gia hạn 

5. Hướng dẫn truy cập các CSDL điện tử . 

Bước 1: Truy cập vào Wesite Thư viện Trường tại link này: https://lib.uel.edu.vn/ 

Bước 2: Trên thanh menu ngang, Click chọn mục TÀI NGUYÊN 

Bước 3: Click chọn CSDL điện tử, sau đó có thể chọn các mục:  

- Trường Đại học Kinh Tế - Luật: Bao gồm các CSDL điện tử gắn với các 

chuyên ngành của trường cụ thể: SAGE e-Journals Collection, sách điện tử đa ngành 

IG Publishing eBooks collection, sách điện tử chuyên ngành kinh tế Springer 

eBooks collection, sách điện tử cơ bản chuyên ngành kinh tế (trước năm 2017) 

Elsevier eBooks Collection, Emerald e-Journals Collection , CSDL pháp luật trực 

tuyến HeinOnline, Thư viện pháp luật, Turnitin. 

Do một số CSDL cần phải truy cập từ IP tĩnh của trường, nên khi tìm được bài cần 

đọc nhưng các bạn không thể xem được toàn văn các bạn vui lòng email về thư viện 

để được hỗ trợ cung cấp bài (chỉ áp dụng khi học trực tuyến) 

- Hệ thống thư viện ĐHQG HCM: Bao gồm các CSDL điện tử đa ngành, đa 

lĩnh vực cụ thể: Proquest Central, ScienceDirect, SpringerLink, Havard Business 

Review,  IG Publishing, Ovid, OXFORD SCHOLARSHIP ONLINE, MIT Open 

Courseware, IEEE XPLORE DIGITAL LIBRARY, MATHSCINET, Tạp chí Phát 

https://lib.uel.edu.vn/


triển Khoa học và Công nghệ,  CSDL nội sinh/ Hệ thống học liệu ĐHQG-HCM, Tài 

liệu Khoa học & Công nghệ của Cục KH&CN Quốc gia Việt Nam, Sachweb.vn. 

- Học liệu số Dspace: bao gồm luận án, luận văn, đề tài NCKH, sách giáo 

trình, tài liệu học tập cho các môn học  

6. Thông tin thanh toán phí yêu cầu cấp tài khoản/gia hạn  

Sinh viên chọn 1 trong 2 hình thức thanh toán sau: 

- Thanh toán qua ví momo. 

 
 

- Thanh toán bằng chuyển khoản  

Tên người thụ hưởng: Phạm Thị Nhàn 

Số tài khoản: 101873399789.  

Ngân hàng: Vietinbank chi nhánh, Hà Huy Giáp. Quận 12 

 

Khi cần thêm thông tin vui lòng liên hệ về Thư viện Trường  

Email: thuvien@uel.edu.vn  

Hotline: Thầy Tuấn – 0979 394 995 hoặc cô Huệ 0986 650 191(dùng để giải 

quyết các trường hợp cấp bách). 

Trân trọng thông báo!  

Thư viện UEL      

 

Ngày ban hành 15/9/2021  

mailto:thuvien@uel.edu.vn

