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THÔNG BÁO 
Về việc đăng ký và kích hoạt tài khoản cá nhân truy cập từ xa 

CSDL EMERALD E-JOURNALS COLLECTION 

Emerald e-Journals Collection Emerald e-Journals Collection bao gồm: 160 tạp 

chí khoa học chất lượng cao chuyên ngành Kinh tế, Kinh doanh, Kế toán và Tài chính, 

Thuế và Kiểm toán, Kinh tế Xây dựng và Môi trường, Đạo đức Kinh doanh và Pháp luật, 

Kinh tế, Giáo dục, Doanh nghiệp và Đổi mới, Quản lý Môi trường, Kinh tế Tài nguyên, 

Quản lý Đất đai, Quản lý chăm sóc sức khỏe và các vấn đề xã hội, Quản lý nguồn nhân 

lực, Quản lý tri thức, Kinh doanh quốc tế, Nghiên cứu phát triển, Khoa học thư viện và 

quản lý thông tin, Tiếp thị, Quản lý trong kỹ thuật và công nghiệp, Quản lý hậu cần, 

Nghiên cứu tổ chức, Đo lường hiệu suất và quản lý, Nghiên cứu quản lý khu vực, Định 

giá / Thẩm định, Bất động sản, Kinh tế ứng dụng, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế chính trị, 

Nghiên cứu xã hội và chính sách công, Nghiên cứu chiến lược, Du lịch - Nhà hàng & 

Khách sạn, Quản lý dự án, v.v. Đây là nguồn tài nguyên chia sẻ dùng chùng thuộc Dự án 

Thư viện điện tử (SAHEP). 

Bạn đọc có nhu cầu truy cập từ xa CSDL Tạp chí điện tử chuyên ngành kinh tế: 

Emerald e-Journals Collection thực hiện các bước sau để được đăng ký cấp tài khoản cá 

nhân truy cập: 

1. Bạn đọc đăng ký thông tin tại link sau (sử dụng email với domain của trường 

để đăng ký):  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfexUReIr7N6VKR21RCs4sPmDvWZCTI6

shoEybKdpiQj7n-eg/viewform  

2. Thư viện sẽ kiểm tra, xét duyệt và cấp tài khoản cho bạn đọc theo email đăng 

ký.  

3. Sau khi cán bộ thư viện kích hoạt tài khoản trên hệ thống, người dùng sẽ nhận 

được email thông báo của Emerald và kích hoạt tài khoản cá nhân theo hướng dẫn tại link 

sau: https://docs.google.com/document/d/1tH_sdB0tLXI-vxyHrULg8ZlFS6GRXnrN/edit  

Tài liệu hướng dẫn sử dụng CSDL Emerald: 

https://drive.google.com/drive/folders/1SLSPepIghLVyNgJX3xSgyF8sfyCbYSPJ  

Mọi chi tiết hoặc cần hỗ trợ liên hệ: Email: referencelib@uel.edu.vn  

Trân trọng. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, TV. 
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(Đã ký) 

 

Trần Thị Hồng Xiêm 
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