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THÔNG BÁO 

Về việc triển khai cung cấp dùng thử các cơ sở dữ liệu 

của nhà xuất bản Gale 

Nhằm gia tăng khả năng tiếp cận thông tin học thuật, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, 

giảng dạy và học tập của Viên chức và Người học, Cơ sở II ban hành thông báo về việc 

dùng thử các cơ sở dữ liệu (CSDL) của nhà xuất bản Gale, cụ thể: 

1. Các cơ sở dữ liệu của Gale 

- Business Insights_Global và Gale OneFile_Business: CSDL dành cho người 

học khối ngành kinh tế. Nguồn tài liệu tập trung vào các lĩnh vực như: kế toán, kinh tế, 

tài chính, tiếp thị, quản lý và chiến lược được cập nhật hàng ngày. 

- Gale Business_Entrepreneurship: CSDL dành cho doanh nghiệp. Nguồn tài 

liệu đa dạng về loại hình và tập trung vào các lĩnh vực như kế toán, tài chính, nhân sự, 

quản lý tiếp thị, thuế,… 

- Xem thêm danh sách các nhan đề được phép truy cập dùng thử TẠI ĐÂY  

2. Truy cập, sử dụng và đánh giá 

2.1. Liên kết truy cập CSDL: https://link.gale.com/apps/menu?u=vnftu 

2.2. Sử dụng: 

Sử dụng email do FTU cấp để xem mật khẩu truy cập và hướng dẫn sử dụng CSDL 

tại liên kết: https://bit.ly/3KsmGTK 

Thời gian dùng thử: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/05/2022 

2.3. Đánh giá 

Viên chức và người học vui lòng đánh giá các CSDL của Gale và gửi đề xuất bổ 

sung liên kết: https://bit.ly/3MV4HXY 

Thời gian gửi đánh giá và đề xuất: Từ ngày ra thông báo đến hết 15/06/2022  

3. Thông tin liên hệ 

Mọi thắc mắc liên quan đến việc truy cập, tìm kiếm và sử dụng CSDL, Viên chức 

và Người học vui lòng liên hệ: 

- Điện thoại: (028) 35 127 254 (Ext: 852) 

- Zalo/Viber: 0935 876 992 (ThS Nguyễn Lê Na – Chuyên viên Ban Thư viện) 

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

- Fanpage: FTU2 Lib 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
TL. GIÁM ĐỐC 

TB. THƯ VIỆN 
- Ban Giám đốc (để báo cáo); 

- Ban QLĐT, Ban CTCT&SV, Ban ĐTQT (để thông báo cho NH); 

- Các đơn vị (để thông báo cho viên chức); 

- Lưu: VT, TV, S.doc. 

 

(đã ký) 

 

 

ThS Bùi Thị Hoàng Oanh 
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