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1. GIỚI THIỆU THƯ VIỆN 
 Vị trí : Phòng A. 304  
 Số 15, Đường D5, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM 
 Giờ mở cửa : Thứ 2 – thứ 6: 07h30 – 18h00, thứ 7: 08h00 – 12h00  
 Cơ sở vật chất, trang thiết bị: 111 chỗ ngồi, 43 máy tính 
 Hệ thống wifi: Tên wifi: FTU2  password : hcmftu1510 

2. HƯỚNG DẪN MƯỢN TRẢ TÀI LIỆU TẠI THƯ VIỆN CƠ SỞ II 

T
T 

Thông tin 
Chi tiết 

Người học Viên chức 

1 Thẻ TV 
Thẻ SV, HV, xuất trình thẻ khi 
mượn.  Thẻ VC 

2 
Loại tài 
liệu được 
mượn 

Tài liệu dán nhãn trắng, xanh ở 
gáy sách.  

3 Thời hạn 2 tháng (60 ngày) 1 học kỳ 
4 Số lượng 2 tài liệu/lần 5 tài liệu/lần 
5 Gia hạn  1 lần - 2 tháng (60 ngày) 1 lần - 1 học kỳ 

6 Phạt quá 
hạn 

+ Dưới 01 tháng: trừ 03 điểm rèn 
luyện đồng thời khóa thẻ 1 tuần; 
+ Trên 01 tháng: trừ 05 điểm rèn 

luyện đồng thời khóa thẻ 1 tháng. 
(Danh sách SV vi phạm sẽ được 
gửi đến Ban CTCT&SV để trừ 
điểm rèn luyện vào cuối mỗi học 
kỳ). 

Được nhắc nhở qua email, 
nếu sau 3 ngày làm việc 
VC không trả TV sẽ báo 
cáo BGĐ,Trưởng/ 
Phó đơn vị để ghi nhận 
vào xếp loại lao động. 

7 Mất sách 

- Bồi thường đúng quyển sách đã làm mất.  
- Nếu phiên bản làm mất có tái bản hay phiên bản mới, có thể 
bồi thường phiên bản mới hơn. 
- Nếu sách mất hiện không thể mua trên thị trường, không còn 
xuất bản thì phải bồi thường sách có nội dung tương tự với giá 
tiền cao hơn phiên bản đã làm mất. 

8 Lưu ý 

- Sách mượn phải được giữ gìn cẩn thận; không được: làm mất, 
viết hoặc làm bẩn, làm rách hoặc tẩy xoá, mất trang, mất nhãn 
dán sách. Hoàn trả sách đúng tên và ký hiệu như trên phần mềm 
quản lý TV; 
- Vi phạm những quy định trên, tùy vào từng trường hợp cụ thể 
sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành. 
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3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC HỌC LIỆU SỐ 
 

1 
Tài liệu số hóa (luận văn, khóa luận) 

− Đăng ký tài khoản qua Link bằng email tên miền @ftu.edu.vn 

− Truy cập Link Hướng dẫn sử dụng 

2 Bộ sưu tập sách điện tử đa ngành IG Publishing 

− Truy cập Link, đăng nhập Tên tài khoản: ftu - Mật khẩu: igp2021! 

− Dùng email tên miền @ftu.edu.vn tạo tài khoản cá nhân để quản lý 
quá trình khai thác thông tin trên CSDL (lưu kết quả tìm kiếm, lưu 
danh sách các sách, xem lại các sách vừa đọc,… 

 

3 CSDL sách điện tử chuyên ngành kinh tế Springer eBooks collection 

− Đăng ký truy cập : Link 

− Hướng dẫn truy cập : Link 

4 CSDL sách điện tử cơ bản chuyên ngành kinh tế (trước năm 2017) 

Elsevier eBooks Collection 

Dùng email tên miền @ftu.edu.vn truy cập theo hướng dẫn Link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPFZ_vo7Fh3GOSfJjtWzkwIDkI-77R556bMinw1w--brxVuQ/viewform
http://thuvien.ftu.edu.vn/sites/BookSearch.aspx
http://cs2.ftu.edu.vn/thu-vien/thong-bao-thu-vien-2/thong-bao-ve-cach-truy-cap-khoa-luan-luan-van-tren-website-thu-vien-tru-so-chinh-ha-noi/
https://portal.igpublish.com/iglibrary/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfL58LqLxdwG7fKSJGSgfQFKd8Pbp581PUNSA0oZCpPXS7BbQ/viewform?fbclid=IwAR1PATU9sBA6ikhno-mbf2pATU5aryibbjg_yEKa-JiRzJBazYKQqW4yOsY
https://bit.ly/3i3WELJ
https://bit.ly/3iK5gWM
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5 Cơ sở dữ liệu (CSDL): 

1. Proquest Central Link 

(Tên truy cập và Mật khẩu: ftu2) 

2. Bộ CSDL của Thư viện Trung tâm FTU Link 
 Link Hướng dẫn sử dụng 

3. Tạp chí SAGE (sử dụng đường truyền CSII) 

https://journals.sagepub.com/ 

Link Hướng dẫn sử dụng 

4. Tạp chí EMERALD (sử dụng đường truyền CSII) 

https://www.emerald.com/insight 

Link   Hướng dẫn sử dụng 

5. 20 CSDL của Thư viện Trung tâm ĐH Quốc gia Tp. HCM (phục vụ 

người học tại các máy tính khu tra cứu của Thư viện)  

 Link 

6 Học liệu số hóa lưu hành nội bộ tại CSII : 

Truy cập Link trên website TV bằng email tên miền@ftu.edu.vn, truy cập các 
Thư mục về: 

- Giáo trình, tài liệu, bài báo tham khảo 

- Báo cáo thực tập, tiểu luận 

- Công trình nghiên cứu khoa học giảng viên 

- Đề tài nghiên cứu khoa học SV 

https://about.proquest.com/en/products-services/ProQuest_Central/
http://thuvien.ftu.edu.vn/sites/default.aspx
http://cs2.ftu.edu.vn/thu-vien/thong-bao-thu-vien-2/huong-dan-truy-cap-tai-lieu-so-thu-vien-trung-tam-2/
https://journals.sagepub.com/
https://drive.google.com/file/d/1yuNEPn4uVhs6u94WxUR1Nde3Pky8fvt6/view
https://www.emerald.com/insight
http://cs2.ftu.edu.vn/tin-tuc/thong-bao/tb-so-1438-tb-csii-ve-viec-su-dung-co-so-du-lieu-tap-chi-emerald/?fbclid=IwAR2qRccnFX8PBZZwhyR3djgdzhgmmNsdFhEIQFtfbLt9gFt4TdNLO-YvZiw
https://opac.vnulib.edu.vn/screens*vie/database_vie.html#1
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BE7UNgxoxqIVGMZcejEESr9lwQ1ed4hD
mailto:mi%E1%BB%81n@ftu.edu.vn
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7 Tra cứu tài liệu TV qua OPAC 

Truy cập website: http://cs2.ftu.edu.vn/thu-vien/ 

 

Hoặc link:   

Dùng mạng nội bộ CSII truy cập OPAC: http://10.2.0.223:88/  

Dùng mạng Internet truy cập OPAC: http://thuvien.cs2.ftu.edu.vn/  

- Đăng nhập tài khoản: Tên truy cập và mật khẩu: Mã số Viên chức/Người 
học để đọc tài liệu trực tuyến (Bộ sưu tập tài liệu số) theo phân quyền của loại 
tài liệu. 

- Tra cứu thông tin nguồn học liệu theo nhiều phương thức: tìm nhanh, tìm 
kiếm cơ bản, tìm kiếm nâng cao, tìm kiếm theo từng bộ sưu tập chuyên ngành. 

8 
Bổ sung tài liệu theo yêu cầu 

Thư viện tiếp nhận yêu cầu bổ sung trực tiếp qua Phiếu yêu cầu bổ sung tài 
liệu tại Quầy phục vụ, qua Link yêu cầu hoặc liên hệ qua mail: 
tv.cs2@ftu.edu.vn. 

Tư vấn, hỗ trợ sử dụng TV, tìm tài liệu dạng in và điện tử, CSDL, tìm bài nghiên 
cứu/ebook được phục vụ trực tuyến trong và ngoài giờ hành chính qua Fanpage, 
Email và hotline : 

− Website: http://cs2.ftu.edu.vn/thu-vien/ 
− Fanpage: Thư viện FTU- CSII 
− Email : tv.cs2@ftu.edu.vn 
− Điện thoại: 028.3512 7254 (852/854/301) 
CSDL/Nghiên cứu Tiện ích Mượn trả/Công nợ 

Nguyễn Lê Na Nguyễn Nhật Hạ Nguyễn Thị Ngọc Hà 

nguyenlena.cs2@ftu.edu.vn nguyennhatha.cs2@ftu.edu.vn nguyenthingocha.cs2@ftu.edu.vn 

0935 876 992 0976 706  662 0978 201 908 
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