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THÔNG BÁO 

Về chính sách phục vụ tài liệu số cho Viên chức và Người học 

tại Thư viện Cơ sở II 

Cơ sở II thông báo về chính sách phục vụ tài liệu số cho Viên chức và Người học tại 

Thư viện như sau: 

1. Các hệ thống lưu trữ, phục vụ tài liệu số, bao gồm:  

- Cơ sở dữ liệu thương mại: Viên chức và người học xem danh mục CSDL, tài 

khoản truy cập, hướng dẫn sử dụng (nếu có) tại liên kết: https://bit.ly/3oEqlpa 

- Cơ sở dữ liệu nội bộ FTU2 (OPAC); 

2. Cơ sở dữ liệu nội bộ FTU2 

2.1. Liên kết truy cập 

Tùy thuộc vào dịch vụ mạng đang sử dụng, viên chức và người học truy cập vào 

một trong hai liên kết sau: 

- Truy cập qua mạng nội bộ của Cơ sở II: http://10.2.0.223:88/ 

- Truy cập qua mạng internet toàn cầu: http://thuvien.cs2.ftu.edu.vn:88 

- Hướng dẫn truy cập và sử dụng: https://bit.ly/3bbLpQE 

2.2. Tài khoản truy cập 

Tên tài khoản và mật khẩu: Mã số viên chức/học viên/sinh viên; 

Viên chức và người học có thể thay đổi mật khẩu trong lần đăng nhập đầu tiên. 

2.3. Chính sách phục vụ 

STT Nguồn gốc tài liệu 

Chính sách phục vụ truy cập và sử dụng 

Đối tượng 

phục vụ 

Đọc trong 

hệ thống 

máy trạm 

tại Thư viện 

Đọc trực 

tuyến bằng 

thiết bị 

của cá nhân 

Tải 

về 

thiết 

bị 

1 
Cơ sở II mua: eBooks, 

báo, tạp chí, … 

Viên chức và 

Người học 

   

2 

Tài liệu nhận từ nguồn 

biếu, tặng và có giấy 

phép chuyển dạng, khai 

thác, phân phối. 

Tùy thuộc vào nội dung quyền sử 

dụng được cấp từ cá nhân/tổ chức 

biếu tặng, Ban Thư viện sẽ có thông 

báo cụ thể về chính sách phục vụ khi 

nhận được những nguồn tài liệu này 

3 

Tài liệu được khai thác 

từ các hệ thống truy cập 

mở trong và ngoài 

nước. 

Không giới 

hạn đối 

tượng 

   

https://bit.ly/3oEqlpa
http://10.2.0.223:88/
http://thuvien.cs2.ftu.edu.vn:88/
https://bit.ly/3bbLpQE
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STT Nguồn gốc tài liệu 

Chính sách phục vụ truy cập và sử dụng 

Đối tượng 

phục vụ 

Đọc trong 

hệ thống 

máy trạm 

tại Thư viện 

Đọc trực 

tuyến bằng 

thiết bị 

của cá nhân 

Tải 

về 

thiết 

bị 

4 

Tài liệu nội sinh: luận 

văn, luận án, khóa luận 

tốt nghiệp, đề cương 

môn học, báo cáo 

nghiên cứu khoa học 

các cấp, … 

Viên chức và 

Người học 
   

5 

Tài liệu được số hóa từ 

bản giấy không đủ điều 

kiện phục vụ 

Viên chức và 

Người học 

đang thực 

hiện các đề 

tài nghiên 

cứu khoa học 

cấp cơ sở   

trở lên 

   

3. Cơ sở dữ liệu thương mại 

4. Nguyên tắc trong sử dụng tài liệu số và các thiết bị công nghệ, hỗ trợ cho 

thực hiện chính sách áp dụng đối với viên chức và người học sử dụng tài liệu số của 

thư viện 

4.1.  Đảm bảo an ninh dữ liệu và tài sản trong quá trình sử dụng máy vi tính: 

Không được tự ý cài đặt các chương trình, phần mềm vào máy tính tại Thư viện 

khi chưa được phép. Máy tính chỉ phục vụ nhu cầu tra cứu, tìm kiếm thông tin, đọc tài liệu 

trực tuyến và các mục đích cho học tập/nghiên cứu khác; 

4.2. Chấp hành quy định về sở hữu trí tuệ khi sử dụng tài liệu của Thư viện 

a) Viên chức và người học phải tôn trọng quyền tác giả và quyền liên quan khi sử 

dụng tài liệu; 

b) Không sử dụng tài khoản của người khác để truy cập hệ thống lưu trữ tài liệu 

số của Thư viện và không cung cấp tài khoản truy cập thư viện số do Thư viện cấp cho 

bất kỳ ai khác; 

c) Không download, in ấn, sao chép, chụp hình và phân phối một phần hay toàn 

bộ tài liệu khi chưa được cấp phép; Thư viện Cơ sở II chỉ cung cấp tài liệu hoặc thông 

tin thư mục về tài liệu căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành. Thư viện không 

chịu trách nhiệm về các hoạt động download, sao chụp, scan và phân phối tài liệu,… vi 

phạm các quy định về sở hữu trí tuệ của VC & NH. 
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4.3.  Xử lý vi phạm 

Nội dung 

vi phạm 

Mức độ 

vi phạm 
Hình thức xử lý vi phạm 

Mục 2.1 

và Điểm 

b, Mục 2.2 

của văn 

bản này 

Vi phạm 

lần đầu 

Tùy vào mức độ vi phạm, xác định mức bồi thường các tổn 

thất về tài sản/tài liệu/dữ liệu (nếu có), Thư viện ngừng phục 

vụ 6 tháng 

Vi phạm 

lần hai 

Tùy vào mức độ vi phạm, xác định mức bồi thường các tổn 

thất về tài sản/tài liệu/dữ liệu (nếu có); Thư viện ngừng phục 

vụ 1 năm. 

5. Liên hệ khi cần hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn 

- Trực tiếp tại Thư viện; 

- Fanpage Thư viện Cơ sở II: https://www.facebook.com/thuvien.CS2 

- Email: tv.cs2@ftu.edu.vn 

- Điện thoại: 028 3512 7254, số nội bộ: 852 (Ms Na) hoặc 855 (Mr Hạ) 

Thời gian áp dụng: Từ ngày ra thông báo cho đến khi nhà trường ban hành quy định khác. 

Nơi nhận: 

- Ban Giám đốc (để báo cáo); 

- Các Ban và Bộ môn (để thực hiện và thông báo 

cho người học); 

- Lưu: VT, TV, S.doc. 

TL. GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG BAN THƯ VIỆN 

 

 

 

ThS Bùi Thị Hoàng Oanh 
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