Giới thiệu
Cổng Thông tin Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM đã được đưa vào vận
hành thử nghiệm tại địa chỉ:

http://thuvien.hufi.edu.vn
Giúp bạn đọc dễ dàng tiếp cận và khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên đa dạng của thư viện
cũng như các nguồn tài liệu điện tử toàn văn trong nước và nước ngoài bao gồm:
1. Thư viện số: Khai thác nguồn tài nguyên khổng lồ với hơn 1.300.000 tài liệu gồm giáo trình, ebook,
luận văn, báo cáo,…và nguồn tài nguyên số của hơn 100 trường ĐH-CĐ khác trong hệ thống liên
kết của Tailieu.VN
2. Cơ sở dữ liệu KH&CN nước ngoài: Bộ sưu tập này là các Cơ sở dữ liệu của các nhà xuất bản uy
tín thế giới như SpringerLink, Proquest Central, Science@Direct, IEEE Xplore Digital Library, ACS,
Scopus,… bao gồm bao gồm các bài báo, ebook,... thuộc nhiều ngành, nhiều lĩnh vực.
3. Cơ sở dữ liệu tạp chí KH&CN trong nước: CSDL tập hợp hơn 110.000 những bài nghiên cứu các
ngành được đăng trên các tạp chí trong nước. Hỗ trợ tham khảo trong công tác nghiên cứu, phát
triển, ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống bao gồm tất cả các chủ đề được cập nhật hàng ngày.
4. Cơ sở dữ liệu Pháp luật Việt Nam: Đây là Cơ sở dữ liệu luật toàn văn, cung cấp đầy đủ các văn
bản luật của Việt Nam, được cập nhật thường xuyên.
5. Tài liệu nội sinh (HUFI): Từ đầu năm 2017, thư viện tiến hành xây dựng bộ sưu tập tài liệu nội sinh.
Các tài liệu được đưa vào bộ sưu tập bao gồm: Luận án, luận văn, khóa luận tốt nghiệp; báo cáo
đề tài nghiên cứu khoa học các cấp được bảo vệ trong và ngoài Trường; giáo trình do cán bộ,
giảng viên trong trường biên soạn; các bài trích báo, tạp chí, sách số,...
6. Tài liệu bản in: Nguồn tài liệu bản in của Thư viện hiện có 8.734 đầu ấn phẩm tương ứng với
31.357 bản bao gồm: Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo; luận án, luận văn,đề tài
nghiên cứu khoa học, khóa luận tốt; báo, tạp chí,… Nội dung vốn tài liệu bao quát tất cả các chủ
đề phù hợp với các chuyên ngành đào tạo đại học và sau đại học của nhà trường.
7. Nguồn học liệu mở: Học liệu mở (Open Course Ware) là các tài liệu học tập có chất lượng, được
số hóa trong các chương trình học chính thức, có thể truy cập mở tại những khóa học miễn phí trên
mạng. Sáng kiến này cho phép các trường ĐH khắp thế giới có thể tham gia cung cấp và mở rộng
việc truy cập tài liệu học tập; tạo cơ hội cho những người không có điều kiện (hạn chế về không
gian, thời gian, tài chính) tham gia hoạt động giảng dạy và học tập.
Thông tin liên hệ:
Khi cần chỉ dẫn hoặc có thắc mắc liên quan đến việc sử dụng nguồn tài nguyên, các dịch vụ cũng
như các tiện ích của thư viện, vui lòng liên hệ với cán bộ thư viện tại quầy thông tin tầng trệt nhà E,
hoặc liên lạc qua:

Điện thoại: (028) 38161673 - 137

Email: thuvienhufi@yahoo.com

Hướng dẫn sử dụng
& tra cứu các nguồn Cơ sở dữ liệu
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Thư viện số

Bạn truy cập và sử dụng nguồn tài liệu này từ bất kỳ máy tính nào có kết nối internet và sử
dụng mã số sinh viên để đăng nhập vào hệ thống.
Hướng dẫn tra cứu
Bước 1: Truy cập vào website http://thuvien.hufi.edu.vn
Bước 2: Chọn mục Thư viện số
Bước 3: Nhập thông tin tài khoản: Tên đăng nhập và mật khẩu là mã số sinh viên

http://thuvien.hufi.edu.vn

http://thuvienso.cntp.edu.vn

Đăng nhập tài khoản Thư viện số
Đăng nhập

Tài khoản đăng nhập:
Tên đăng nhập = Mã số sinh viên
Mật khẩu = Mã số sinh viên.

Tìm kiếm tài liệu
Nhập từ khóa ở đây

Chọn Nguồn tìm kiếm

Khai thác tài liệu
Xem tài liệu trực tuyến.
Chọn

để download tài liệu

(Lưu ý: nhập mã xác nhận để download)
Khám phá những chức năng thú vị bên dưới mỗi tài liệu:
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Cơ sở dữ liệu KH&CN nước ngoài

Bạn truy cập và sử dụng nguồn tài liệu này từ các máy tính đặt tại phòng đọc của Thư viện
hoặc sử dụng tài khoản do thư viện cấp để truy cập từ bất kỳ máy tính nào có kết nối internet.
Hướng dẫn tra cứu:
Bước 1: Truy cập website http://thuvien.hufi.edu.vn
Bước 2: Vào mục “Tra Cứu Tài Liệu” - > “Tài nguyên điện tử” -> “CSDL KH&CN nước ngoài”

Bước 3: Chọn CSDL quan tâm -> Nhập từ khóa cần tìm -> Chọn giới hạn tìm theo loại hình tài liệu
và theo nhan đề, tác giả, chủ đề,…
Bước 4: Sử dụng một trong những tài khoản sau để đăng nhập vào hệ thống
User

Password

Lưu ý

- Vì tài khoản sử dụng chung cho
tất cả bạn đọc, rất mong các bạn
không thay đổi mật khẩu.
Bạn đọc liên hệ trực tiếp
tại phòng đọc của thư
viện hoặc xem trong Sổ
tay Sinh viên “Mục 2.2.3.
Xem, download tài liệu
điện tử”

- Mỗi tài khoản được sử dụng 5 lượt
truy cập/1 ngày
- Thời gian cho mỗi phiên truy cập
là 90 phút/phiên, quá thời gian đó
hệ thống sẽ tự động ngắt kết nối.
- Khi đăng nhập tài khoản phải sử
dụng ngay, quá 5 phút không sử
dụng hệ thống cũng sẽ tự động
ngắt kết nối

Tìm kiếm cơ bản: Giúp tìm tài liệu bằng cách nhập thuật ngữ hoặc cụm từ về chủ đề muốn
tìm. Cách này giúp tìm ra tất cả những loại hình tài liệu như báo, tạp chí, chuyên khảo của tất cả
các dạng thông tin như tóm tắt, toàn văn.
Ví dụ: Tìm kiếm cơ bản trong Cơ sở dữ liệu SpringerLink
Bước 1: Nhập từ khóa tìm kiếm (Kết quả tìm sẽ chính xác hơn khi từ khóa được đặt trong dấu
ngoặc kép)
Bước 2: Nhấp nút “New Search”
Bước 3: Sắp xếp và lựa chọn kết quả thích hợp

Tìm kiếm nâng cao: Các bước thực hiện tương tự tìm kiếm cơ bản, tuy nhiên, tìm kiếm nâng
cao còn đưa ra một số chức năng giúp giới hạn (dùng toán tử AND và NOT) hoặc mở rộng (dùng
toán tử OR) phạm vi tìm kiếm đối với hình thức cung cấp (tóm tắt, toàn văn,…), loại hình tài liệu
(báo, tạp chí,…), thời gian xuất bản tài liệu…
Ví dụ: Tìm kiếm cơ bản trong Cơ sở dữ liệu SpringerLink
Bước 1: Nhấn “Advanced search”
Bước 2: Giới hạn/mở rộng phạm vi nội dung tìm kiếm
Bước 3: Giới hạn từ khóa chỉ xuất hiện trong nhan đề
tài liệu
Bước 4: Giới hạn tác giả/nhà biên tập (Nếu có)
Bước 5: Giới hạn thời gian xuất bản tài liệu (Nếu có)
Bước 6: Nhấn nút “Search”

Tìm kiếm theo chủ đề: Giúp tìm kiếm tất cả tài liệu có trong bộ sưu tập của cơ sở dữ liệu theo
từng chủ đề cụ thể.
Ví dụ: Tìm kiếm theo chủ đề trong Cơ sở dữ liệu SpringerLink
Bước 1: Chọn chủ đề tìm kiếm trong mục “Browse by discipline”
Bước 2: Giới hạn loại hình tài liệu (Nếu có)
Bước 3: Chọn chủ đề cụ thể
Bước 4: Chọn phụ đề (Cho chủ đề ở bước 3)
Bước 5: Chọn nơi xuất bản tài liệu
Bước 6: Chọn ngôn ngữ tài liệu

Ví dụ: Tìm kiếm theo nhan đề tạp chí trong CSDL Proquest
Bước 1: Nhấn chọn “Publications”
Bước 2: Nhập tên tạp chí cần tìm hoặc nhấn chọn tên tạp chí theo trật tự chữ cái A, B, C,…
Bước 3: Nhất nút
Bước 4: Sắp xếp kết quả tìm theo loại tạp chí học thuật, tạp chí phổ thông, báo, báo cáo,…
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Cơ sở dữ liệu tạp chí KH&CN trong nước

Bạn truy cập và sử dụng nguồn tài liệu này từ các máy tính đặt tại phòng đọc của Thư viện
hoặc sử dụng tài khoản do thư viện cấp để truy cập từ bất kỳ máy tính nào có kết nối internet.
Hướng dẫn tra cứu
Bước 1: Truy cập website http://thuvien.hufi.edu.vn
Bước 2: Vào mục “Tra Cứu Tài Liệu” -> Tài nguyên điện tử -> CSDL tạp chí KH&CN trong nước
Bước 3: Chọn mục “Thư viện KH&CN” -> CSDL “Tạp chí chuyên ngành” -> Click “Tra cứu”
Bước 4: Chọn tài liệu muốn đọc toàn văn hoặc down về máy.
Nhập thông tin tài khoản:

Tài khoản truy cập bạn đọc liên hệ trực tiếp tại phòng đọc của thư
viện hoặc xem trong Sổ tay Sinh viên “Mục 2.2.3. Xem, download
tài liệu điện tử”
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Cơ sở dữ liệu Pháp luật Việt Nam

Bạn truy cập và sử dụng nguồn tài liệu này từ các máy tính đặt tại phòng đọc của Thư viện
hoặc sử dụng tài khoản do thư viện cấp để truy cập từ bất kỳ máy tính nào có kết nối internet.
Hướng dẫn tra cứu:
Bước 1: Truy cập website http://thuvien.hufi.edu.vn
Bước 2: Vào mục “Tra Cứu Tài Liệu” -> Tài nguyên điện tử -> CSDL Pháp luật Việt Nam

Bước 3: Nhập thông tin tài khoản:

Tài khoản truy cập bạn đọc liên hệ trực tiếp tại phòng đọc của thư
viện hoặc xem trong Sổ tay Sinh viên “Mục 2.2.3. Xem, download
tài liệu điện tử”

Bước 4: Nhập từ khóa tìm kiếm: Chọn giới hạn tìm theo nhan đề, tác giả, chủ đề,…
Bước 5: Khi cần hỗ trợ, xem hướng dẫn chi tiết tại trang Thư viện pháp luật Việt Nam mục “Hướng
dẫn sử dụng”
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Tài liệu nội sinh (HUFI)

Bạn truy cập và sử dụng nguồn tài liệu này tại bất kỳ máy tính nào có kết nối internet nhưng chỉ
được xem trang bìa, lời giới thiệu, mục lục hoặc tóm tắt của tài liệu (nếu có). Để xem được toàn
văn tài liệu bạn liên hệ trực tiếp với thủ thư và được cấp quyền xem toàn văn nguồn tài liệu này tại
các máy tính của Thư viện.
Hướng dẫn tra cứu:
Bước 1: Truy cập website http://thuvien.hufi.edu.vn -> Vào mục “Thông tin độc giả” trên Menu
để đăng nhập tài khoản

Tên tài khoản = mật khẩu = mã số nhân sự/ mã số sinh viên

Bước 2: Vào mục “Tra Cứu Tài Liệu” -> Tài nguyên điện tử -> Tài liệu nội sinh (HUFI)
Bước 3: Duyệt theo bộ sưu tập -> Nhập từ khóa tìm kiếm: Chọn giới hạn tìm theo nhan đề, tác giả,
chủ đề,…hoặc.
Bước 4: Nhấn nút “Xem” thông tin trang bìa, lời giới thiệu, mục lục của tài liệu,...
Bước 5: Nhấn nút “Tải” để đọc toàn văn tài liệu (chỉ được cấp quyền xem toàn văn nguồn tài liệu
này tại các máy tính của Thư viện.
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Tài liệu bản in

Bạn đọc được mượn đọc tại chỗ và được mượn về nhà các tài liệu trên những kệ sách tại
phòng đọc và phòng mượn của thư viện và đặt mượn trước cho những tài liệu hiện đang được
người khác mượn theo chính sách như sau:

Đối tượng

Số lượng
tài liệu

Gia hạn

Số ngày

Số lần

Số ngày/lần

0

0

180
(Thời điểm Thư viện
thu hồi sách trong
năm: 25/6 và 25/12
hàng năm)

Giảng viên, Cán bộ

3

Giảng viên thỉnh giảng

2

10

1

10

Sinh viên, Học viên
sau đại học.

3

10

2

10

Bạn đọc ngoài trường

2

Không phục vụ mượn về

Đối với những tài liệu được yêu cầu thu hồi trước kỳ hạn theo kế hoạch đột xuất của Thư viện.
Trong thời hạn 07 ngày sau khi nhận được yêu cầu thu hồi tài liệu, bạn đọc phải mang trả lại tài liệu
đó cho Thư viện.
Trường hợp trả sách trễ hạn thì phải nộp phạt bằng tiền. Mức phạt: 1000đ/1 tài liệu/1 ngày.
Trường hợp làm hư hỏng hoặc mất tài liệu thì phải bồi thường tiền bằng 5 lần giá trị của tài liệu
hoặc mua đền tài liệu cho thư viện; Đồng thời phải trả chi phí xử lý kỹ thuật và nộp phạt trễ hạn tài
liệu (nếu có)
Bạn đọc có thể đăng ký mượn trước tài liệu qua website thư viện bằng cách:
Bước 1: Truy cập website http://thuvien.hufi.edu.vn -> Vào mục “Thông tin độc giả” trên Menu
để đăng nhập tài khoản

Tên tài khoản = mật khẩu = mã số nhân sự/ mã số sinh viên

Bước 2: Tìm kiếm tài liệu in có tại thư viện: Chọn mục “Tra cứu tài liệu” => chọn “Mục lục trực tuyến”
=> chọn Thư viện HUFI (OPAC)
Vd: Tìm sách có tiêu đề = “Tiếng Anh” và chọn 2 tài liệu trong danh sách kết quả cho vào giỏ hàng.

Bước 3: Đăng ký mượn các tài liệu đã chọn:

Bước 4: Kiểm tra danh sách tài liệu “Đăng ký mượn trước”: Vào mục “Thông tin độc giả” trên
Menu để đăng nhập tài khoản: Tên tài khoản = mật khẩu = mã số nhân sự (mã số đăng nhập
egov trường) => chọn “Đăng ký” để xem các tài liệu đang đăng ký mượn trước.

Lưu ý khi đặt mượn trước tài liệu:
Lệnh đặt mượn chỉ dành cho những tài liệu không còn trong kho sách). Không áp dụng đối với
những tài liệu đang sẵn có trong thư viện (bạn đọc vui lòng đến thư viện để mượn).
Tài liệu đã đặt mượn sẽ được giữ tại phòng mượn trong vòng 2 ngày kể từ khi có thông báo
“Cho phép đăng ký mượn trước”, nếu bạn không tới mượn thì quyền mượn tài liệu sẽ chuyển cho
người đăng ký mượn tiếp theo.
Bạn có thể kéo dài thêm thời gian mượn tài liệu bằng cách gia hạn qua website thư viện như sau:

Bước 1: Truy cập website http://thuvien.hufi.edu.vn -> Vào mục “Thông tin độc giả” trên Menu
để đăng nhập tài khoản

Tên tài khoản = mật khẩu = mã số nhân sự/ mã số sinh viên

Bước 2: Trong phần “Thông tin độc giả” chọn mục Sách đang mượn (Hiển thị những tài liệu mà
bạn đọc đang mượn thư viện) => chọn Gia hạn
Lưu ý:
-

Chỉ các tài liệu còn chưa bị trễ hạn mới được gia hạn

-

Số lần gia hạn và thời gian 1 lần gia hạn: Xem chính sách phục vụ của thư viện

Hướng dẫn tra cứu: Tìm kiếm tài liệu bản in lưu trữ tại Thư viện - Mục lục thư viện.
Bước 1: Truy cập website http://thuvien.hufi.edu.vn
Bước 2: Vào mục “Tra Cứu Tài Liệu” -> Mục lục thư viện -> Thư viện HUFI (OPAC)

Bước 3: Chọn điều kiệm tìm kiếm -> Nhập từ khoá -> Chọn Tìm kiếm

Bước 4: Hệ thống sẽ hiển thị kết quả dựa trên tiêu chí bạn đã chọn. Từ danh sách kết quả hiển thị
bạn đọc có thể chọn vào tài liệu để xem thông tin chi tiết và vị trí sách trong kho (Xem chi tiết tài sẽ
thấy được tình trạng của sách và vị trí của sách nếu còn trong kho.

Ghi chú: Ký hiệu xếp giá là vị trí sách được xếp trên kệ.
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Học liệu mở

Bạn truy cập và sử dụng nguồn tài liệu này từ các máy tính đặt tại phòng đọc của Thư viện
hoặc từ bất kỳ máy tính nào có kết nối internet.
Hướng dẫn tra cứu:
Bước 1: Truy cập website http://thuvien.hufi.edu.vn
Bước 2: Vào mục “Tra cứu tài liệu” => “Tài nguyên điện tử” => “Ngồn học liệu mở”

Trách nhiệm của người sử dụng
Chỉ sử dụng tài liệu cho mục đích học tập và nghiên cứu.
Không thay đổi Mật khẩu (Password) đã được cấp.
Khi khai thác nguồn tài liệu điện tử phải tuân theo luật bản quyền.
Không được sử dụng các phần mềm để tải (download) dữ liệu một cách có hệ thống với số
lượng lớn dưới bất kì mục đích nào.

