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  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

THƯ VIỆN 

Số: 11/TB-TV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 09 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Về việc triển khai sử dụng và khai thác các cơ sở dữ liệu trực tuyến 

http://csdl.hcmute.edu.vn 

 

 

 Kính gửi: Quý Thầy Cô & Các Bạn Sinh viên 

  

 

Nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu của tập thể giảng viên và sinh 

viên của nhà trường, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo và nâng vị thế 

của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh lên tầm cao mới, xứng 

đáng là một trong những trường đại học hàng đầu của khu vực, nhà trường đã 

tiến hành mua quyền sử dụng tài khoản truy cập các cơ sở dữ liệu trực tuyến 

để giảng viên và sinh viên của trường khai thác. Việc khai thác các tư liệu điện 

tử, các CSDL trực tuyến sẽ góp phần tạo thêm nhiều cơ hội tiếp cận với các 

kho tư liệu học thuật và nghiên cứu có giá trị cao và được phổ biến trên toàn 

thế giới.  

 Để triển khai sử dụng và khai thác các cơ sở dữ liệu trực tuyến đạt hiệu 

quả, Thư viện xin thông báo đến Quý Thầy Cô & Các Bạn Sinh viên về nội dung 

triển khai và sử dụng CSDL như sau: 

 Thông tin triển khai sử dụng: 

- Truy cập Web, không giới hạn số lượng người sử dụng, hỗ trợ việc truy 

cập cho 40.000 sinh viên và gần 1.000 giảng viên, cán bộ viên chức của nhà 

trường. 

 

1. Cơ sở dữ liệu SpringerLink 

- Địa chỉ truy cập: http://www.cesti.gov.vn/trang-chu-thu-vien/ 

- Tài khoản truy cập: dhspkt 

- Mật khẩu: dhspkt 

- Thời hạn truy cập: Từ 29/04/2022 đến 29/04/2023 

- Springer Nature là một trong các nguồn tin điện tử hàng đầu thế giới, chứa 

các ấn phẩm của nhà xuất bản Springer, bao gồm hơn 2.743 tên tạp chí 

khoa học và công nghệ thuộc các lĩnh vực như: các ngành kỹ thuật, hóa 

học, khoa học vật liệu, khoa học máy tính, y học,… Các tạp chí được xếp 

theo các sưu tập chuyên đề, giúp tra cứu dễ dàng. Ngoài ra bạn đọc có 

thể xem  hơn 170 tài liệu tham khảo và trên 45.000 cuốn sách điện tử toàn 
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văn do nhà xuất bản Springer xuất bản. Springer Link là nguồn dữ liệu ưu 

tiên cho các nhà nghiên cứu ở trường đại học các doanh nghiệp và các 

trung tâm nghiên cứu quan trọng khác. 

2. Thư viện điện tử IEEE Xplore Digital Library 

- Địa chỉ truy cập: http://www.cesti.gov.vn/trang-chu-thu-vien/ 

- Tài khoản truy cập: dhspkt 

- Mật khẩu: dhspkt 

- Thời hạn truy cập: Từ 29/04/2022 đến 29/04/2023 

- Hình thức truy cập: Theo IP đăng kí của nhà trường. 

- Thư viện điện tử IEEE Xplore Digital Library của IEEE (Viện các kỹ sư điện tử 

Hoa Kỳ) có thể cung cấp trên 4.500.000 tài liệu toàn văn chất lượng cao 

nhất thế giới về các lĩnh vực khoa học và công nghệ mũi nhọn như công 

nghệ thông tin, điện tử-viễn thông, tự động hóa, năng lượng,... Các tài liệu 

này được đăng trên 160 tạp chí của IEEE tổ chức. Thư viện được cập nhật 

hàng tuần với hơn 20.000 tài liệu mới hàng tháng trong đó có cả các bài 

được phép cung cấp trước khi xuất bản. 

3. CSDL WIPS Global 

- Địa chỉ truy cập: http://www.cesti.gov.vn/trang-chu-thu-vien/ 

- Tài khoản truy cập: Cesti05 

- Mật khẩu: cestihcm@79 

- Thời hạn truy cập: Từ 29/04/2022 đến 29/04/2023 

- Cung cấp hơn 100 triệu hồ sơ sáng chế trên toàn thế giới thuộc các lĩnh 

vực khác nhau như: công nghệ thông tin, điện – điện tử, hóa thực phẩm, 

xây dựng, cơ khí, sinh học, hóa học, y học,…đặc biệt, CSDL cung cấp 

công cụ phân tích xu hướng công nghệ trực tuyến trên cơ sở phân tích 

biểu đồ sáng chế. 

 

4. CSDL OECD iLibrary 

- Địa chỉ truy cập: http://www.cesti.gov.vn/trang-chu-thu-vien/ 

- Tài khoản truy cập: dhspkt 

- Mật khẩu: dhspkt 

- Thời hạn truy cập: Từ 29/04/2022 đến 29/04/2023 

- Cung cấp hơn 16.295 sách điện tử; 266.030 bảng số liệu & biểu đồ; 2.550 

bài viết; 7.090 bài nghiên cứu; 44 cơ sở dữ liệu thống kê với khoảng 7 tỉ 

điểm dữ liệu thuộc các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, tài khoản quốc gia, 

bảo hiểm, thương mại, thuế, khoa học công nghệ. 

5. CSDL ProQuest 

- Địa chỉ truy cập: 

https://cesti.idm.oclc.org/login?url=https://search.proquest.com/centra...id

=39958 

- Tài khoản truy cập: dhspkt 

http://www.cesti.gov.vn/trang-chu-thu-vien/
http://www.cesti.gov.vn/trang-chu-thu-vien/
https://cesti.idm.oclc.org/login?url=https://search.proquest.com/centra...id=39958
https://cesti.idm.oclc.org/login?url=https://search.proquest.com/centra...id=39958
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- Mật khẩu: dhspkt 

Thời hạn truy cập: Từ 29/04/2022 đến 29/04/2023 

- Proquest Central là bộ cơ sở dữ liệu lớn bao gồm 25 cơ sở dữ liệu đa 

ngành, xử lý trên 19.000 tạp chí, trong đó hơn 13.000 tạp chí toàn văn. Dữ 

liệu của Proquest Central bao quát trên 160 lĩnh vực chủ đề khác nhau 

thuộc các ngành khoa học nòng cốt như: Kinh tế - kinh doanh, Y học, 

Công nghệ, Khoa học xã hội,… Ngoài ra, Proquest Central còn cung cấp 

toàn văn của 56.000 luận văn trong các lĩnh vực tâm lý học, kinh doanh, 

khoa học vật lý, y tế, giáo dục,… và đưa ra các thông tin cô đọng về kinh 

tế, kinh doanh thông qua các báo cáo từ hàng trăm ngành công nghiệp 

tại 90 quốc gia, cung cấp 43.000 hồ sơ doanh nghiệp, thu thập trên 1.000 

tài liệu hội nghị và 1.300 tờ báo quốc tế, bao gồm cả những tờ báo hàng 

đầu của Mỹ như The Wall Street Jounal,… 

6. Mạng liên kết nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ 

- Địa chỉ truy cập: http://stinet.gov.vn/ 

- Thời hạn truy cập: Vĩnh viễn 

- STINET (Science & Technology Information Network) - Mạng liên kết nguồn 

lực thông tin khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh được tổ 

chức thực hiện theo Quyết định số 6770/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 

2016 do Ủy ban Nhân dân Thành phố phê duyệt. Hiện tại, STINET có 44 

đơn vị thành viên tham gia đóng góp gần 524.000 tài liệu thư mục, trong 

đó có hơn 109.000 toàn văn; phục vụ hơn 179.000 lượt truy cập. Hệ thống 

cho phép người dùng truy cập và tra cứu các tài liệu được chia sẻ từ 

các đơn vị thành viên theo cơ chế mở, không giới hạn quyền truy cập và 

không thu phí. Với sự tham gia của 5 đơn vị trong năm 2022, hệ thống sẽ 

có thêm nhiều nguồn thông tin, tài liệu KH&CN phong phú, cho phép 

người dùng dễ dàng tiếp cận và khai thác phục vụ cho hoạt động 

nghiên cứu, giảng dạy, học tập, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển 

sản xuất kinh doanh… Các dạng tài liệu chủ yếu là sách, tạp chí, luận 

văn, luận án, giáo trình, kết quả nhiệm vụ KH&CN, tài liệu hội thảo – hội 

nghị,… được chia sẻ từ các đơn vị thành viên của hệ thống. Điển hình 

như nguồn lực được chia sẻ từ Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN 

(CESTI), Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM), ĐH Quốc tế 

(ĐHQG-HCM), Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, Thư viện Trung tâm 

ĐHQG TP.HCM, ĐH Sài Gòn, ĐH Công nghiệp TP.HCM, ĐH Tài nguyên và 

Môi trường TP.HCM, Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM, Viê ̣n Nghiên 

cứu phát triển TP.HCM, ĐH Ngân hàng TP.HCM, ĐH Y dược TP.HCM, ĐH 

Công nghệ TP.HCM, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, ĐH Kiến trúc TP.HCM, 

ĐH Bách khoa TP.HCM,… Người dùng có thể tra cứu và xem trực tuyến 

các tài liệu toàn văn có sẵn hoặc có link liên kết toàn văn đến website 

của từng đơn vị thành viên. Đặc biệt, các tài liệu dạng đề tài nghiên cứu 

(kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN), luận văn luận án và tài liệu hội thảo 

http://stinet.gov.vn/
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hội nghị của TP.HCM được chia sẻ toàn văn trên hệ thống, cho phép 

người dùng xem trực tuyến nội dung toàn văn của các đề tài nghiên cứu 

khoa học, các luận văn luận án và các tài liệu hội thảo khoa học. 

7. CSDL Tạp chí chuyên ngành KH&CN trong nước 

- Địa chỉ truy cập: http://www.cesti.gov.vn/thu-vien/7/tap-chi-chuyen-

nganh-khcn 

- Tài khoản truy cập: dhspkt 

- Mật khẩu: dhspkt 

- Thời hạn truy cập: Từ 29/04/2022 đến 29/04/2023 

- Hơn 216.000 bài nghiên cứu được đăng trên các tạp chí chuyên ngành 

trong nước, bao quát các chủ đề về kinh tế, nông nghiệp, khoa học và 

công nghệ, môi trường... được cập nhật hàng ngày. 

8. CSDL tiêu chuẩn Việt Nam 

- Địa chỉ truy cập: http://www.cesti.gov.vn/thu-vien/4/tieu-chuan 

- Tài khoản truy cập: dhspkt 

- Mật khẩu: dhspkt 

- Thời hạn truy cập: Từ 29/04/2022 đến 29/04/2023 

- CSDL hiện có hơn 14.000 tiêu chuẩn và quy chuẩn từ  năm 1963 đến nay. 

Gồm các chủ đề: vệ sinh an toàn thực phẩm, thủy sản, xây dựng, bảo vệ 

môi trường, giao thông,... luôn được cập nhật thường xuyên. 

9. CSDL thông tin khảo sát đề tài 

- Địa chỉ truy cập: http://www.cesti.gov.vn/thu-vien/12/thong-tin-khao-sat-

de-tai-nghien-cuu 

- Tài khoản truy cập: dhspkt 

- Mật khẩu: dhspkt 

- Thời hạn truy cập: Từ 29/04/2022 đến 29/04/2023 

- CSDL hiện có hơn 2.000 thông tin khảo sát của đề tài nghiên cứu thuộc 

mọi lĩnh vực: khoa học công nghệ, kinh tế, văn hóa xã hội, y dược... được 

cập nhật từ năm 2000 đến nay. 

10. CSDL sách điện tử Việt văn – sachweb.vn 

- Địa chỉ truy cập: https://sachweb.com/module/addonlibrary.aspx 

- Số lượng sách điện tử gồm: 1815 ebook. 

11. Thư viện số 

- Địa chỉ truy cập: http://thuvienso.hcmute.edu.vn/ 

- Đăng nhập vào Sinh viên, giảng viên : 

theo địa chỉ email của cán bộ …@hcmute.edu.vn 

theo địa chỉ email của sinh viên …@student.hcmute.edu.vn 

- Khai thác hơn 2 triệu tài liệu, bài giảng, giáo trình, luận văn, báo cáo,… từ 

Website Tailieu.vn. 

- Khai thác nguồn tài nguyên của 85 trường Đại học, Cao đẳng liên kết. 

https://sachweb.com/module/addonlibrary.aspx
http://thuvienso.hcmute.edu.vn/
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12. Thư viện 

- Địa chỉ truy cập: http://thuvien.hcmute.edu.vn/ 

- Đăng nhập vào Sinh viên, giảng viên : 

theo địa chỉ email của cán bộ …@hcmute.edu.vn 

theo địa chỉ email của sinh viên …@student.hcmute.edu.vn 

13. Các cơ sở dữ liệu trực tuyến 

- Địa chỉ truy cập: http://csdl.hcmute.edu.vn 

 

Thông tin hỗ trợ kỹ thuật: 

Trong quá trình sử dụng, quý thầy cô và bạn đọc cần hỗ trợ kỹ thuật xin vui 

lòng liên hệ: 

Cô Trần Thị Ngọc Ý, Số ĐT 0919888975, email: yttn@hcmute.edu.vn 

 Thư viện trân trọng thông báo đến Quý Thầy Cô và Các Bạn Sinh viên biết 

để sử dụng và khai thác các cơ sở dữ liệu trực tuyến đạt hiệu quả. 

 Trân trọng! 

 

Giám đốc Thư viện 

(đã ký) 

                                    

 

 

 

ThS. VŨ TRỌNG LUẬT 

 

 

 

http://thuvien.hcmute.edu.vn/
http://csdl.hcmute.edu.vn/

