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THÔ NG BÁ O 

Về đăng ký sử dụng tài khoản truy cập các cơ sở dữ liệu của 

 Thư viện Trung tâm Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

 
Căn cứ kế hoạch công tác năm học 2021 – 2022, để đảm bảo nguồn học liệu phục 

vụ nhu cầu học tập, giảng dạy, nghiên cứu của viên chức, người học và làm cơ sở cho 

việc đề xuất trang bị tài khoản truy cập các cơ sở dữ liệu của Thư viện Trung tâm, Đại 

học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thông tin – Thư viện xin thông báo đến 

viên chức về việc đăng ký tài khoản truy cập các cơ sở dữ liệu cụ thể như sau: 

1. Đăng ký tài khoản truy cập tại liên kết: https://bit.ly/37wwpYe 

2. Thời gian sử dụng tài khoản: 01 năm kể từ thời điểm Viên chức nhận được 

email thông báo kích hoạt tài khoản; 

3. CSDL truy cập bao gồm: Danh mục sách, tạp chí điện tử và các cơ sở dữ liệu 

của Thư viện Trung tâm, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã mua quyền sử dụng. 

Thông tin về các cơ sở dữ liệu hiện có của Thư viện Trung tâm ĐH Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh, viên chức có thể tham khảo thêm tại liên kết: https://bit.ly/3Az02op 

Ban TT-TV kính đề nghị Quý Viên chức đăng ký tài khoản sử dụng từ ngày ra 

thông báo đến hết ngày 21/8/2021. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- BGĐ (để báo cáo); 

- Các viên chức (để thực hiện); 

- Đăng S.doc (để thông báo); 

- Lưu: TTTV. 
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