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HƢỚNG DẪN TRA CỨU 

CƠ SỞ DỮ LIỆU TRỰC TUYẾN  

 

1. Cơ sở dữ liệu ProQuest 

Bƣớc 1: Truy cập website Trung tâm thông tin – thư viện tại địa chỉ: 

http://uef.edu.vn/lib 

Bƣớc 2: Chọn mục CSDL TRỰC TUYẾN -> Chọn CSDL cần tìm 

 

 

 

 

 

Chọn CSDL Proquest 

http://uef.edu.vn/lib


Bƣớc 3: Trang đăng nhập CSDL ProQuest xuất hiện: Nhập thông tin đăng nhập sau đó 

nhấn Login. 

 

Trang mới xuất hiện sau khi đăng nhập. Thực hiện tra cứu dữ liệu trên giao diện này. 

 

 

 

 

Nhập thông tin đăng nhập:  
- username: dhkttc 
- password: dhkttc 

Nhập từ khóa 
tìm kiếm tại đây 



Ví dụ: Tìm kiếm từ khóa “tax”. 

 

Kết quả hiển thị ở dạng tóm tắt và toàn văn (Abstract and Full text) 

  

Click để xem thông tin 
kết quả tìm được 

Click để xem tóm tắt hoặc 
toàn văn tài liệu. 



2. Cơ sở dữ liệu Springer Link 

Bƣớc 1: Truy cập website Trung tâm thông tin – thư viện tại địa chỉ: 

http://uef.edu.vn/lib 

Bƣớc 2: Chọn mục Cơ sở dữ liệu trực tuyến => Chọn CSDL cần tìm. 

 

Bƣớc 3: Trang đăng nhập CSDL SpringerLink xuất hiện: Nhập thông tin đăng nhập sau 

đó nhấn Login. 

 

 

 

Chọn CSDL Springerlink 

Nhập thông đăng nhập:  
- username: dhkttc 
- password: dhkttc 

http://uef.edu.vn/


Bƣớc 4: Tại trang chủ của CSDL SpringerLink, các bạn thực hiện tìm kiếm các tài 

liệu mình cần. Ví dụ: economic theory 

 

Bƣớc 5: Xem kết quả hiển thị thông tin về tài liệu. Click Download PDF để xem nội 

dung tài liệu. 

 

Nhập từ khóa tìm 
kiếm tại đây 

Kết quả tìm kiếm sơ 
bộ được liệt kê. 
Click để xem. 

Click Download PDF để 
xem nội dung tài liệu 



Bƣớc 6: Xem nội dung tài liệu “Econmic Theory”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. CSDL Global Professional Publishing và Business Expert Press 

Bƣớc 1: Truy cập website Trung tâm thông tin – thư viện tại địa chỉ: 

http://uef.edu.vn/lib 

Bƣớc 2: Chọn mục Cơ sở dữ liệu trực tuyến => Chọn CSDL cần tìm. 

  

Bƣớc 3: Nhập user’s name và password:

 

Chọn Cơ sở dữ liệu 
trực tuyến cần tìm 

Nhập uer: vn_uef 
Pass: vn_uef@ebooks 

http://uef.edu.vn/


Trang giao diện của CSDL sẽ xuất hiện như sau:

 

 

Kết quả sẽ cho ra như sau: 

 

 

 

 

Nhấp chọn Ebook Library  

Có thể đọc hoặc download 
dưới các dạng khác nhau 



Ví dụ: Chọn “Read”, giao diện như sau:  

 


