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Mục lục

1. Thông tin về thư viện (About the Library)

2. Thành viên thư viện (Library Membership)

3. Nguồn tài nguyên thông tin (Information 
resources)

4. Sản phẩm - Dịch vụ thư viện (Library 
services)

• Mượn trả, gia hạn và đặt trước tài liệu 
(Book loans, Renews & Reserve)

• Cấp quyền truy cập Cơ sở dữ liệu (Account)

• Hỗ trợ nghiên cứu (Research Support)

• Tập huấn Kỹ năng thông tin (Library & 
Information literacy)

• Kiểm tra sự trùng lắp và/hoặc sao chép các 
sản phẩm khoa học trước và sau công bố 
(Plagiarism check)

• Hợp tác - Liên kết (Collabration)

• Thẻ thư viện (Library card)

5. Không gian & Tiện ích (Spaces & Facilities)
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Thư viện là trái tim của Trường Đại học. 
UEL Library có sứ mạng hỗ trợ nghiên cứu, 
học tập và khai phá năng lực tiềm ẩn trong 
mỗi giảng viên, học viên và sinh viên UEL. 
Thư viện thúc đẩy sự tự học, tự nghiên cứu 
của Người dùng thông qua các nguồn tài 
nguyên và dịch vụ có sẵn tại Thư viện, trực 
tuyến và liên kết với các thư viện trong và 
ngoài lãnh thổ Việt Nam.

6. Dịch vụ xuất bản & Phát hành (UEL 
Publishing)

7. Tình nguyện viên thư viện (UEL Library 
volunteers)

8. Các hoạt động khác (Other Activities)

9. Liên hệ thư viện (Contact the Library)
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2. Thành viên thư viện (Library Membership)
► Giảng viên
► Nghiên cứu viên
► Viên chức, người lao động
► Nghiên cứu sinh
► Học viên sau đại học
► Sinh viên
► Cựu sinh viên
► Các thành viên hệ thống ĐHQG-HCM
► Đối tác có ký hợp tác và chia sẻ

3. Nguồn tài nguyên thông tin (Information 
resources)

Nguồn tài liệu in ấn: Với hệ thống kho 
sách mở, Người dùng dễ dàng tìm kiếm được 
tài liệu mà mình mong muốn thông qua số 
ký hiệu xếp giá.

1. Thông tin về thư viện (About the Library)

► Lịch làm việc: Từ 7h30h đến 17h 

thứ 2 đến thứ 7, chủ nhật và ngày lễ không 

phục vụ.

► Địa điểm: 

 Cơ sở chính: Thư viện, Tòa nhà 

KTL B2, Trường Đại học Kinh tế - Luật, 

ĐHQG TP.HCM, 669 Quốc lộ 1, khu phố 3, 

phường Linh Xuân, Thành phố Thủ Đức, 

TP.HCM.

 Cơ sở 45 Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, 

Q. 1, TP. HCM
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kinh tế, kỹ thuật, tự nhiên, xã hội của các 
nhà xuất bản uy tín trong và ngoài nước 
nhằm phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu 
và giảng dạy của người dạy, người học và 
người làm nghiên cứu.

4. Sản phẩm - Dịch vụ thư viện (Library 
services)

► Mượn trả, gia hạn và đặt trước tài liệu 
(Book loans, Renews & Reserve)

▪  Mượn trả, gia hạn và đặt trước 
tài liệu

Là dịch vụ cung cấp tài liệu đọc tại chỗ, 
cho mượn về và các hỗ trợ cần thiết cho 

Tài liệu in ấn gồm:
► Sách
► Báo - Tạp chí
► Luận văn - Luận án
► Khóa luận tốt nghiệp
► Đề tài nghiên cứu khoa học, Kỷ yếu 

hội thảo

Nguồn tài liệu số 
Tài liệu số gồm các tài liệu có bản quyền 

thuộc sở hữu của Trường đại học Kinh tế - 
Luật như bài giảng, giáo trình, khóa luận, 
đồ án, luận văn, luận án, đề tài nghiên cứu 
khoa học, bài báo khoa học…Các tài liệu số 
được tìm thấy và sử dụng thông qua Cổng 
thông tin của Thư viện. Để sử dụng tài liệu 
số, bạn đọc sẽ được cấp tài khoản truy cập 
Cổng thông tin của Thư viện; đăng nhập là 
yêu cầu bắt buộc cho việc xem/tải nguồn 
tài liệu số.

Nguồn tài liệu điện tử
Thư viện cung cấp quyền truy cập từ 

xa đến các CSDL điện tử bao gồm các cơ 
sở dữ liệu trực tuyến thuộc nhiều lĩnh vực 
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▪  Mượn tài liệu của Hệ thống thư viện 
ĐHQG-HCM (VNU HCM Interlibrary loan)

Mượn tài liệu trong Hệ thống Thư viện 
ĐHQG-HCM (MTLHT) là dịch vụ cho 
mượn tài liệu giữa các thư viện trong Hệ 
thống Thư viện ĐHQG-HCM (HTTV) 
nhằm khai thác tối đa và hiệu quả nguồn 
tài liệu bản in của các thư viện, đáp ứng tốt 
hơn nhu cầu sử dụng tài liệu của độc giả.

Thông tin chi tiết: 

Scan mã QR này

việc tiếp cận và sử dụng hiệu quả các tài 
liệu này. Các dịch vụ triển khai bao gồm: 
đọc tại chỗ, cho mượn về, gia hạn tài liệu, 
đặt giữ chỗ tài liệu.

Thông tin chi tiết: 

Scan mã QR này

Hướng dẫn tra cứu tài liệu: 

Scan mã QR này
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+ Hoặc nhận phiếu đăng ký tại Thư 
viện trường ĐH Kinh tế - Luật, điền đầy 
đủ thông tin vào phiếu đăng ký sau đó gửi 
về Thư viện, địa chỉ: B.001, Tầng G tòa 
nhà B2, trường ĐH Kinh tế - Luật, KP3, 
Phường Linh Xuân, Thành phố Thủ Đức, 
TP.HCM, ĐT: 028.37244555 – 6421; 
Email: thuvien@uel.edu.vn

Hướng dẫn đăng nhập CSDL 

Scan mã QR này

► Hỗ trợ nghiên cứu (Research Support)
Thư viện Trường đại học Kinh tế-Luật 

sẽ hỗ trợ:
• Thực hiện cung cấp thông tin, tài liệu 

theo yêu cầu cho cá nhân hoặc tổ chức;

► Cấp quyền truy cập Cơ sở dữ liệu 
(Account)

Thư viện trường Đại học Kinh tế - Luật 
đã và đang cấp quyền truy cập các CSDL 
điện tử trong toàn hệ thống thư viện ĐHQG 
HCM, đặc biệt với Thư viện Trung tâm 
ĐHQG HCM. Để sử dụng được nguồn tài 
nguyên dưới đây, cần phải đăng ký mở tài 
khoản trước khi sử dụng.

Hướng dẫn mở tài khoản: có thể thực 
hiện một trong các cách sau đây

+ Tải file đính kèm trên trang website của 
thư viện Trường, điền đầy đủ thông tin, gửi 
bản scan đến email: thuvien@uel.edu.vn
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• Hỗ trợ bạn đọc tìm kiếm tư liệu, thông 
tin để hoàn thành tốt các đề tài nghiên cứu, 
các bài báo cáo, luận án, luận văn, tiểu luận, 
bài tập, chuyên đề.

► Tập huấn Kỹ năng thông tin 
(Library & Information literacy)

Thư viện xây dựng chương trình hướng 
dẫn & đào tạo kiến thức thông tin cho bạn 
đọc nhằm mục đích giúp người sử dụng 
hiểu biết về thư viện, biết cách sử dụng thư 
viện và khai thác hiệu quả nguồn lực thông 
tin; phát triển kỹ năng tra cứu khi sử dụng 
các công cụ tra cứu của Thư viện cũng như 
trên mạng internet.

• Thực hiện cung cấp bài báo, sách do 
Thư viện Trường mua quyền truy cập, các 
bài báo khoa học, các chuyên đề khoa học, 
tài liệu trong các bộ sưu tập do thư viện 
xây dựng;

• Thực hiện tìm kiếm thông tin, tài liệu 
bản in/điện tử từ các thư viện trong và 
ngoài hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM, các 
nguồn uy tín, có chất lượng;

• Thực hiện các khóa tập huấn theo 
yêu cầu của các đơn vị: Kỹ năng khai thác 
thông tin, trích dẫn tài tiệu, lập và quản lý 
danh mục tài liệu tham khảo,...
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► Kiểm tra sự trùng lắp và/hoặc sao 
chép các sản phẩm khoa học trước và 
sau công bố (Plagiarism check)

Dịch vụ Kiểm tra sự trùng lắp và/hoặc 
sao chép các sản phẩm khoa học là dịch vụ 
kiểm tra và phát hiện tỷ lệ tương đồng trong 
công bố khoa học giữa sản phẩm được kiểm 
tra với các sản phẩm khoa học đã công bố 
trước đó bằng công cụ chuyên nghiệp đã 
được trường đại học Kinh tế - Luật mua 
quyền truy cập và sử dụng.

► Hợp tác – Liên kết (Collabration)

Hợp tác – Liên kết là hoạt động hữu 
ích giữa các thư viện nhằm hỗ trợ Người 
dùng thực hiện các giao dịch mượn tài 
liệu, Tổ chức hướng dẫn và đào tạo Kỹ 
năng thông tin cho đội ngũ Cán bộ thư 
viện và Người dùng trong hệ thống Hợp 
tác – Liên kết liên thư viện giữa Thư viện 
UEL và các Thư viện liên kết trong và 
ngoài nước.

Hệ thống Hợp tác - Liên kết giữa Thư 
viện UEL và các Thư viện:

Thư viện trong nước

• Hệ thống thư viện Đại học Quốc gia 
TP. HCM

• Phân hiệu Đại học Quốc gia TP. HCM 
tại TP. HCM  Tỉnh Bến Tre

• Liên hiệp Thư viện Trường Đại học 
phía Nam (VILASAL)

• Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn 
tin khoa học và công nghệ NASATI

• Trung tâm Thông tin và Thống kê 
Khoa học & Công nghệ TP. HCM 

• Mạng lưới tài nguyên giáo dục mở 
(bao gồm Trung tâm Thông tin và Thư 
viện các trường đại học, viện nghiên cứu, 
học viện).

Thư viện ngoài nước

• Mạng lưới Thư viện của các Trường 
Đại học Đông Nam Á (AUNILO)
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► Thẻ thư viện 

Thẻ viên chức, người lao động, Thẻ 
Nghiên cứu sinh, Thẻ học viên, Thẻ sinh viên 
được dùng để sử dụng thư viện Trường và các 
thư viện thành viên thuộc Hệ thống Thư viện 
ĐHQG HCM, bao gồm các dịch vụ: 

• Dịch vụ tại thư viện Trường và các thư 
viện trong Hệ thống thư viện ĐHQG-HCM;

• Dịch vụ mượn trả tài liệu giữa các 
thư viện trong Hệ thống thư viện ĐHQG-
HCM; các thư viện có liên kết phục vụ với 
thư viện Trường.

• Đăng ký cấp quyền truy cập sử dụng 
tài liệu điện tử của các trường đại học và 
nhà xuất bản uy tín trên thế giới.

5. Không gian & Tiện ích (Spaces & 
Facilities)

Thư viện được thiết kế và cung cấp các 

khu vực chức năng đa dạng như Không 

gian cho các dịch vụ gồm các quầy thông 

tin, khu vực máy tính, các điểm truy cập 

nhanh, các trạm in ấn, scan, photo đa chức 

năng, trạm mượn-trả sách tự động; Phòng 

Research & Development, Không gian 

học yên tĩnh; không gian thảo luận nhóm, 

Không gian giao lưu học tập chung.

UEL Library được trang bị các thiết bị 

quản lý tự động theo công nghệ RFID gồm: 

Hệ thống máy mượn - trả sách tự động; 

Cổng an ninh; Hệ thống kiểm soát ra vào, 

máy in đa chức năng và nhiều giải pháp 

công nghệ hàng đầu hỗ trợ tối đa khả năng 

tiếp cận và khai thác tất cả các tài nguyên 

được Nhà trường trang bị tại Thư viện cho 

bạn đọc.
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Tất cả nhằm giúp cho người sử dụng chủ 
động trong nghiên cứu, tự học; và công tác 
quản lý Thư viện trở nên đơn giản, cần ít 
nhân sự nhưng chuyên nghiệp và hiệu quả.

6.  Dịch vụ xuất  bản & Phát  hành 
(UEL Publishing)

Thư viện cung cấp dịch vụ phát hành 

giáo trình phục vụ các môn học do các 

Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ và các giảng 

viên, chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực của 

Trường biên soạn, biên dịch và xuất bản. 

Các sách giáo trình bao gồm các lĩnh vực: 

Kinh tế - Luật và quản lý.

Định hướng đến năm 2025, Thư viện 
thông minh UEL sẽ tích hợp thành công 
công nghệ 4.0 vào thư viện. Sự kết hợp bao 
gồm các chuỗi:

• Quản lý thông minh 
• Dịch vụ học thuật và sản phẩm điện tử/ 

sản phẩm số; 

• Môi trường mở và thân thiện;

• Kích thích sự tự học, tự nghiên cứu;

• Được giám sát và tiết kiệm năng lượng.

o
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• Phổ biến và giới thiệu các hoạt động, 
dịch vụ, sản phẩm thông tin của Thư viện.

• Góp phần phát triển văn hóa đọc và 
học tập suốt đời trong sinh viên.

• Kênh thông tin tin cậy góp phần cải tiến 
và nâng cao chất lượng phục vụ của Thư viện.

• Huy động nguồn nhân lực trẻ, năng 
động, yêu thích các hoạt động hỗ trợ tại 
Thư viện hướng đến phục vụ 24/7. Đồng 
thời có thể giúp đỡ cán bộ thư viện giải 
quyết khối lượng công việc và truyền tải 
các hoạt động phục vụ của thư viện đến gần 
hơn với người dùng

• Sân chơi lành mạnh góp phần phát 
triển các kỹ năng cộng đồng của người 
tham gia hoạt động tình nguyện.

• Các công việc tình nguyện: Phục vụ 
Độc giả; xử lý kỹ thuật đối với tài liệu bản 
in; tổ chức kho sách; hoạt động truyền thông; 
tham gia tổ chức sự kiện

• Các hoạt động bao gồm: Sinh hoạt 
chuyên đề; tư vấn học thuật; tham dự các 

Địa điểm: Thư viện, Tầng G, tòa nhà 

KTL B2. 

7. Tình nguyện viên thư viện (UEL Library 
volunteers)

Đội ngũ tình nguyện viên (TNV) được 
xây dựng tại Thư viện nhằm tạo sân chơi 
trải nghiệm việc làm và thực tập bổ ích 
cho các bạn sinh viên qua các hoạt động 
tình nguyện, đồng hành cùng sự phát triển 
của Thư viện. Để xây dựng đội ngũ TNV, 
Thư viện tổ chức tuyển chọn hồ sơ, phỏng 
vấn chia sẻ và tập huấn đội ngũ thông qua 
những nội dung liên quan đến công tác tình 
nguyện và với mục tiêu: 
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Hội nghị, Hội thảo chuyên ngành; tham gia 
các lớp kỹ năng thông tin cơ bản và nâng 
cao, tham gia các hoạt động xã hội, giao lưu 
văn nghệ - thể thao.

8. Các hoạt động khác (Other Activities)
Tận dụng tối đa vòng xoay tri thức đến 

những người thích đọc sách và góp phần phát 
triển văn hóa đọc trong UEL, thư viện thường 
xuyên tổ chức các hoạt động như Ngày hội 
đọc sách, Tọa đàm về các danh nhân kinh tế 
và luật, Không gian triển lãm sách xuất bản 
và phát hành của UEL, Tủ sách UEL kết nối, 
Tủ sách tài trợ bởi Quỹ Rosa Luxemburg, 
Tủ sách Câu lạc bộ Sách & Hành Động.

9. Liên hệ thư viện (Contact the Library)
Add. 669, QL1, Khu phố 3, P. Linh 

Xuân, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM.
Tel Library: 028. 37 244 555 ext. 6421 – 

6422 – 6423 – 6424 
Tel UEL Publishing: 028. 37 244 555 

ext. 6426

Email: thuvien@uel.edu.vn 
reference@uel.edu.vn

Website:  lib.uel.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/uel.lib


