
HƯỚNG DẪN TRUY CẬP CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU TRỰC TUYẾN  

TẠI THƯ VIỆN DUY TÂN 

 

Nhằm phục vụ cho nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học cũng như phục vụ công tác đào tạo từ xa, đào tạo 

trực tuyến, Thư viện Đại học Duy Tân đã mua quyền truy cập các cơ sở dữ liệu trong nước và quốc tế: 

- CSDL ProQuest Central 

- CSDL đa ngành Spinger Link 

- CSDL IEEE 

- CSDL tailieu.duytan.edu.vn 

- CSDL Nhà xuất bản Xây dựng 

Thư viện Duy Tân cũng đã xây dựng Thư viện số với rất nhiều tài liệu điện tử phục vụ tất cả các chuyên ngành đào tạo 

của nhà Trường. Để tìm kiếm tài liệu hiệu quả, bạn đọc vui lòng đọc các hướng dẫn sử dụng đính kèm trên Website Thư 

viện http://elib.duytan.edu.vn. Trong quá trình sử dụng các cơ sở dữ liệu nếu cần sự trợ giúp, bạn đọc có thể liên hệ hỗ 

trợ: Email: library@duytan.edu.vn hoặc thuvienduytan@gmail.com. 

Điện thoại: 0236.3650403–105; 0236.3827111–601; 0919036344 

 

THƯ VIỆN SỐ ĐẠI HỌC DUY TÂN 

TT Nguồn học liệu Tóm tắt Liên kết 

1 Thư viện số 

Được Thư viện Đại học Duy Tân xây dựng từ năm 2012. Đến nay đã 

có 220,120 tài liệu được cập nhật để phục vụ cho tất các chuyên 

ngành đào tạo của Trường, gồm: 98.821 ebook; 82.216 bài tạp chí; 

26.471 luận văn, luận án, khóa luận; 12.612 tài liệu khác 

http://thuvienso.duytan

.edu.vn/ 

hoặc truy cập qua tài 

khoản Mydtu để đọc 

toàn văn tài liệu 

 

 

 

 

http://elib.duytan.edu.vn/
mailto:library@duytan.edu.vn
mailto:thuvienduytan@gmail.com
http://thuvienso.duytan.edu.vn/
http://thuvienso.duytan.edu.vn/


CƠ SỞ DỮ LIỆU MUA QUYỀN TRUY CẬP 

 

2 

 

TaiLieu.VN  

TaiLieu.VN là website thư viện cộng đồng số một Việt Nam  thu hút 

hơn 5.500.000 thành viên đăng ký, sử dụng và chia sẻ tài nguyên. Với 

hơn 40.000 tài liệu phát triển mới mỗi tháng và hiện có hơn 1.400.000  

tài liệu cho 16 lĩnh vực như: CNTT, Ngoại ngữ, Kinh tế, Kỹ thuật,… là 

một kho tài nguyên khổng lồ cho giảng viên và sinh viên tham khảo. 

http://tailieu.duytan.edu.

vn/ 

hoặc truy cập từ tài 

khoản Mydtu 
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ProQuest 

Central - Cơ sở 

dữ liệu chuyên 

ngành 

Proquest Central là bộ cơ sở dữ liệu lớn bao gồm 25 cơ sở dữ liệu đa 

ngành, xử lý trên 19.000 tạp chí, trong đó hơn 13.000 tạp chí toàn 

văn. Dữ liệu của Proquest Central bao quát trên 160 lĩnh vực chủ đề 

khác nhau thuộc các ngành khoa học nòng cốt như: Kinh tế - kinh 

doanh, Y học, Công nghệ, Khoa học xã hội…Ngoài ra, Proquest 

Central còn cung cấp toàn văn của 56.000 luận văn trong các lĩnh vực 

tâm lý học, kinh doanh, khoa học vật lý, y tế, giáo dục…và đưa ra các 

thông tin cô đọng về kinh tế, kinh doanh thông qua các báo cáo từ hàng 

trăm ngành công nghiệp tại 90 quốc gia, cung cấp 43.000 hồ sơ doanh 

nghiệp, thu thập trên 1.000 tài liệu hội nghị và 1.300 tờ báo quốc tế, 

bao gồm cả những tờ báo hàng đầu của Mỹ như The Wall Street 

Journal… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ Website Thư viện 

http://elib.duytan.edu.vn 

Click chọn icon 

ProQuest Central 

 

STD - Cơ sở dữ 

liệu Công bố 

Khoa học và 

Công nghệ Việt 

Nam 

STD là cơ sở dữ liệu toàn văn về tài liệu KH&CN Việt Nam, do Cục 

Thông tin KH&CN Quốc gia xây dựng và cập nhật từ năm 1987. Hiện 

tại. STD có trên 200.000 biểu ghi, trong đó có trên 120.000 biểu ghi có 

đính kèm tài liệu gốc định dạng tệp PDF. STD được cập nhật hàng tuần. 

Trung bình mỗi năm cập nhật mới trên 11.000 tài liệu 

KQNC – Báo 

cáo kết quả đề 

tài nghiên cứu 

KQNC là cơ sở dữ liệu thư mục lớn nhất Việt Nam về các báo cáo kết 

quả của các đề tài nghiên cứu KH&CN các cấp đăng ký và giao nộp tại 

Cục Thông tin KH&CN Quốc gia. CSDL bao gồm hơn 11.000 mô tả 

thư mục và tóm tắt, bạn đọc có thể nắm bắt được các thông tin chi tiết 

về chủ nhiệm và các cán bộ tham gia đề tài nghiên cứu, cơ quan chủ trì 

và tóm tắt các kết quả chủ yếu của đề tài. 

http://tailieu.duytan.edu.vn/
http://tailieu.duytan.edu.vn/
http://elib.duytan.edu.vn/


 

 

 

 

 

Cơ sở dữ liệu 

Credo 

Reference 

 

Credo Reference là CSDL tra cứu, tham khảo trực tuyến đa ngành, đa 

lĩnh vực được tổng hợp từ nguồn dữ liệu của nhiều nhà xuất bản khác 

nhau, với hàng trăm bộ bách khoa thư, từ điển, cẩm nang, sách tra cứu 

đa ngành và chuyên ngành, bao trùm tất cả các lĩnh vực từ khoa học, 

công nghệ, y-dược học, kinh tế, ngoại giao, nông, lâm nghiệp, luật học, 

tâm lý học đến lịch sử, văn học và nghệ thuật, v.v… Credo Reference 

cho phép truy cập tới hơn 500 bộ dữ liệu toàn văn từ hơn 80 nhà xuất 

bản uy tín trên thế giới, với tính chính xác và mức độ tin cậy cao. Bộ 

sưu tập Credo Reference hiện tại cho phép tra cứu và sử dụng thông tin 

về trên 3 triệu đầu mục dữ liệu về các lĩnh vực khoa học và công nghệ 

khác nhau; 200.000 tệp âm thanh số hóa; 40.000 tranh ảnh nghệ thuật, 

khoa học, y học; và 90.000 tập bản đồ về các địa danh, đặc điểm địa lý 

trên toàn thế giới. 
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Cơ sở dữ liệu 

SPRINGER 

- Là CSDL cung cấp truy cập tới nguồn dữ liệu khoa học - công nghệ - 

y học. 

- Bao gồm thông tin của hơn 3.460 tạp chí, hơn 170 tài liệu tham khảo 

điện tử, hơn 4 triệu chương sách điện tử,… tổng cộng với hơn 10 

triệu dữ liệu đóng góp 

- Phạm vi bao quát nội dung tài liệu (loại hình tạp chí) từ năm 1997 

- Là CSDL có độ bao quát rộng, các chủ đề được tập hợp thành 12 bộ 

sưu tập gồm: Khoa học hành vi; Sinh học & Y sinh học; Kinh doanh & 

Kinh tế; Hóa học & Khoa học vật liệu; Khoa học máy tính; Trái đất & 

Khoa học Môi trường; Kỹ thuật; Khoa học Xã hội Nhân văn & Luật; 

Toán & Thống kê; Y học; Vật lý & Nghiên cứu vũ trụ; Chuyên ngành 

và Ứng dụng CNTT  

           - Tài khoản: dtu2019 

            - Mật khẩu: dtu2019    

 

 

 

Từ Website Thư viện 

http://elib.duytan.edu.vn 

Click chọn icon 

Springer 

 

  - CSDL cung cấp truy cập tới hơn 5 triệu tài liệu toàn văn chất lượng 

cao về các lĩnh vực khoa học và công nghệ mũi nhọn như: Điện tử, 

 

http://db.vista.gov.vn:2048/login?url=http://search.credoreference.com
http://db.vista.gov.vn:2048/login?url=http://search.credoreference.com
http://db.vista.gov.vn:2048/login?url=http://search.credoreference.com
http://elib.duytan.edu.vn/
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IEEE – Cơ sở 

dữ liệu  

Phần cứng, Phần mềm, Công nghệ Nano, Robot, Thiết bị bán dẫn, Viễn 

thông, Công nghệ Không dây, Kỹ thuật Năng lượng, Sinh trắc học, 

Quang học, Phòng thủ & Nghiên cứu Không gian Vũ trụ…được rút ra 

từ: 

+ 326 tạp chí học thuật, tạp chí phổ thông, tài liệu nghiệp vụ 

+ 5.012+ Kỷ yếu Hội nghị 

+ Dữ liệu từ các tổ chức học thuật khác. 

- CSDL được cập nhật hàng tuần với hơn 20.000 tài liệu mới hàng 

tháng, trong đó có những bài được IEEE cung cấp trước cả khi xuất bản 

trên giấy. 

       - Tài khoản: dtu2019 

        - Mật khẩu: dtu2019 

 

 

Từ Website Thư viện 

http://elib.duytan.edu.vn 

Click chọn icon IEEE 
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Cơ sở dữ liệu 

Nhà xuất bản 

Xây dựng 

CSDL Nxb Xây dựng tập trung vào các sách chuyên ngành xây dựng, 

kiến trúc, môi trường, KHKT do Nxb Xây dựng, Nxb Kinh tế Quốc 

dân, Nxb Lao động xã hội,…phát triển bản thảo. Hiện có trên 2000 sách 

giấy, hơn 2500 sách điện tử, cộng tác với hơn 1000 tác giả … 

Ngoài ra, bạn đọc có thể sử dụng nguồn dữ liệu đào tạo nguồn mở OER 

từ các thư viện mở, các tổ chức trên thế giới gồm cả Text book và 

Audio book, với công cụ dịch cơ bản vừa giúp sinh viên tăng cường 

kiến thức và khả năng ngoại ngữ, tăng cường từ chuyên ngành…. 

 

Quý thầy/cô và các bạn sinh viên có nhu cầu liên hệ Thư viện để mở tài 

khoản sử dụng 

 

 

https://csdlkhkt.duytan.e

du.vn/ 

hoặc từ Website Thư 

viện 

http://elib.duytan.edu.vn 

Click chọn icon Nhà 

xuất bản Xây dựng 

 

 

 

 

 

 

http://elib.duytan.edu.vn/
https://csdlkhkt.duytan.edu.vn/
https://csdlkhkt.duytan.edu.vn/
http://elib.duytan.edu.vn/


CƠ SỞ DỮ LIỆU MIỄN PHÍ 

A - GIÁO TRÌNH, SÁCH CHUYÊN KHẢO 

TT Nguồn học liệu Tóm tắt Liên kết 

1 

DOAB – Thư mục 

SÁCH TRUY CẬP 

MỞ 

  

DOAB (Directory of Open Access Books) cung cấp dịch vụ truy cập 

thư mục các cuốn sách được xuất bản theo giấy phép truy cập mở. 

DOAB cung cấp một chỉ mục có thể tìm kiếm thông tin về các cuốn 

sách này, có liên kết đến toàn văn của các ấn phẩm tại trang web của 

nhà xuất bản hoặc kho lưu trữ. 

https://www.doaboo

ks.org 

 

2 
FreeBookCentre.net 

Đây là một cơ sở dữ liệu mở, cung cấp truy cập đến hàng ngàn ebook 

thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: Khoa học máy tính, Ngôn ngữ học, 

Công nghệ web, Hệ thống cơ sở dữ liệu, Mạng máy tính, Công nghệ 

điện thoại, Kỹ thuật điện tử, Hóa học, Luật, Kinh doanh và Tài chính, 

Nấu ăn, Khoa học trái đất,... Các ebook trong cơ sở dữ liệu này có thể 

đọc trực tuyến hoặc tải về máy với định dạng PDF. 

http://www.wowebo

ok.pw 

 

3 
DigiLibraries.com 

Là một trang thư viện số, cung cấp truy cập mở đến hàng ngàn ebook 

thuộc nhiều chủ đề khác nhau: Kiến trúc, Nghệ thuật, Kinh doanh & 

Kinh tế, Máy tính, Nấu ăn, Giáo dục, Triết học, Tâm lý học, Khoa học 

xã hội, Công nghệ & Kỹ thuật, Du lịch, Tôn giáo, Khoa học,… hầu hết 

các ebook có thể miễn phí ở định dạng: Epub, PDF, Mobi. 

https://digilibraries.c

om/ 
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BookDL 

Là một cơ sở dữ liệu mở, cung cấp truy cập đến hàng ngàn ebook thuộc 

nhiều lĩnh vực khác nhau như: Kiến trúc, Nhiếp ảnh, Kế toán, Ngân 

hàng, Tài chính, Thương mại điện tử, Đầu tư, Quản lý & Lãnh đạo, 

Tiếp thị & Bán hàng, Khoa học máy tính, Dữ liệu, Thiết kế và phát triển 

web, Phát triển phần mềm, Mạng máy tính, Công nghệ thực phẩm, 

Giáo dục,... Các ebook trong cơ sở dữ liệu này có thể tải về máy với các 

định dạng khác nhau như: PDF, Epub, Mobi, Extras. 

 

https://bookdl.com/ 

 

5 
Epub.vn  

Là một thư viện trực tuyến, cung cấp truy cập miễn phí đến hàng ngàn 

ebook thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: Marketing – Bán hàng, Kinh 

 

https://www.epub.vn 

https://www.doabooks.org/
https://www.doabooks.org/
http://www.wowebook.pw/
http://www.wowebook.pw/
https://digilibraries.com/
https://digilibraries.com/
https://bookdl.com/
https://www.epub.vn/


doanh tổng hợp, Đầu tư – Tài chính, Quản lý – Lãnh đạo, Khởi nghiệp, 

Triết học, Lịch sử - Chính trị, Văn học, Công nghệ thông tin, Kiến trúc – 

Xây dựng, Ngoại ngữ,… Ebook trên thư viện này có nhiều định dạng phổ 

biến như: EPUB, PDF, MOBI, AZW3 giúp người dùng dễ dàng đọc trực 

tuyến trên các thiết bị di động hoặc tải về. 

 

 

6 Cơ sở dữ liệu ACM 

Digital Library 

ACM Digital Library là một cơ sở dữ liệu chuyên về lĩnh vực Khoa học 

Máy tính, hiện đang cung cấp truy cập mở đến hàng triệu sách, tạp chí, 

kỷ yếu hội nghị, bản tin... 

        - Tài khoản: k725qt 

        - Mật khẩu: k725qt 

https://dl.acm.org 

 

7 EBOOK HCMUTE 

Thư viện Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh phối hợp 

với SACHWEB mở kho sách các loại để tăng cường phục vụ cộng 

đồng bạn đọc cả nước (Lưu ý: Cài đặt phần mềm hỗ trợ Flash để đọc 

online trên thiết bị) 

       - Tài khoản: daihocsuphamkythuat 

       - Mật khẩu: daihocsuphamkythuat 

https://sachweb.com/

dang-nhap.html 

 

8 
Sachhoc – Chia sẻ và 

tải sách miễn phí 

Sachhoc là một thư viện trực tuyến, cung cấp truy cập miễn phí đến 

hàng ngàn ebook thuộc nhiều lĩnh vực khác như: Marketing - Bán hàng, 

Kinh doanh & Khởi nghiệp, Khoa học – Kỹ thuật, Tin học, Nấu ăn, 

Tiếng Anh, Sách chuyên ngành: Kinh tế - Quản lý, Đầu tư, Văn hóa – 

Tôn giáo, Kỹ năng,… tất cả ebook đều có định dạng hỗ trợ người đọc 

đọc sách trên các thiết bị di động hoặc máy đọc sách (mobi, epub, prc). 

https://sachhoc.com/ 

 

9 
Ebook Thư viện ĐH 

Văn Hóa 

Là một cơ sở dữ liệu sách điện tử, cung cấp truy cập mở đến hơn 500 

nhan đề ebook thuộc nhiều chủ đề khác nhau như: Marketing, Kinh 

doanh, Kinh tế, Văn hóa, Văn học, Du lịch, Giáo dục, Triết học, Tâm lý 

học, Tôn giáo, Pháp luật, Chính trị,… Các ebook trên cơ sở dữ liệu này 

có thể miễn phí trực tuyến. 

https://sachweb.com/

thuvien/dhvanhoa.ht

ml 

 

https://dl.acm.org/
https://sachweb.com/dang-nhap.html
https://sachweb.com/dang-nhap.html
https://sachhoc.com/
https://sachweb.com/thuvien/dhvanhoa.html
https://sachweb.com/thuvien/dhvanhoa.html
https://sachweb.com/thuvien/dhvanhoa.html


10 

OER Commons – Tài 

nguyên Giáo dục mở 

  

OER Commons là một thư viện số công cộng về các tài nguyên giáo 

dục mở. Khám phá, tạo và cộng tác với các nhà giáo dục trên khắp thế 

giới để cải tiến chương trình giảng dạy. Thư viện cung cấp truy cập đến 

gần 50.000 tài nguyên học tập các trình độ và chuyên ngành khác nhau, 

trong đó với gần 30.000 tài liệu thuộc các chuyên ngành Khoa học ứng 

dụng, Khoa học Vật lý, Toán học,... 

 

https://www.oercom

mons.org/ 

 

 

11 Wow!eBook  

Là một cơ sở dữ liệu mở, cung cấp truy cập đến hàng ngàn ebook thuộc 

nhiều chủ đề khác nhau như: Kinh doanh & Quản lý, Giáo dục, Khoa 

học máy tính, Cơ sở dữ liệu, Kỹ thuật, Phát triển game, Phát triển phần 

mềm, Phát triển web, Thiết kế đồ họa, Phát triển ứng dụng điện thoại, 

Java & JavaScript, Mạng máy tính, Nhiếp ảnh & Đa phương tiện, Ngôn 

ngữ lập trình,... Các ebook trong cơ sở dữ liệu này có thể tải về máy với 

các định dạng PDF, Epub. 

http://www.wowebo

ok.pw/ 

 

12 Scibot-Store  

Là một kho ebook khổng lồ, cung cấp truy cập mở đến hàng triệu ebook 

thuộc hầu hết các lĩnh vực khác nhau. 

Để sử dụng CSDL này, Bạn đọc chỉ cần nhập Tên tài liệu hay Chủ đề/Từ 

khóa cần tìm vào công cụ tìm kiếm và Enter là có thể tìm thấy những 

ebook mà mình quan tâm, sau đó click vào nút Download là có thể tải 

ebook về.  

 

https://scibot-

store.firebaseapp.co

m/ 

 

13 The Online Book Page  

Là một trang CSDL mở, được thành lập và được chỉnh sửa bởi John 

Mark Ockerbloom, ông là người lập kế hoạch và nghiên cứu thư viện số 

tại Đại học Pennsylvania. Ông chịu trách nhiệm về nội dung của trang. 

Alison Miner là Phó tổng biên tập. Trang CSDL này cung cấp truy cập 

đến hơn 3 triệu ebook thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: Triết học, 

Tâm lý học, Tôn giáo, Khoa học xã hội, Khoa học chính trị, Luật, Giáo 

dục, Mỹ thuật, Ngôn ngữ và Văn học, Khoa học,... Các ebook có thể đọc 

miễn phí trực tuyến hoặc tải về với nhiều định dạng khác nhau. 

http://onlinebooks.li

brary.upenn.edu/ 

 

https://www.oercommons.org/
https://www.oercommons.org/
http://www.wowebook.pw/
http://www.wowebook.pw/
https://scibot-store.firebaseapp.com/
https://scibot-store.firebaseapp.com/
https://scibot-store.firebaseapp.com/
http://onlinebooks.library.upenn.edu/
http://onlinebooks.library.upenn.edu/


14 Wiley Online Library 

Là một thư viện trực tuyến, hiện đang cung cấp truy cập miễn phí đến 

hơn: 1.600 tạp chí, 22.000 ebook và 250 tài liệu tham khảo thuộc nhiều 

lĩnh vực khác như: Kiến trúc & Quy hoạch, Nghệ thuật & Ứng dụng, 

Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán, Khoa học Máy tính & Công 

nghệ Thông tin, Khoa học Trái đất, Không gian & Môi trường, Toán 

học & Thống kê, Tâm lý học,… tất cả tài liệu đều ở định dạng PDF, 

người dùng có thể đọc trực tuyến hoặc tải về. 

        - Tài khoản: 8888@yahoo.com  

       - Mật khẩu: 147258369aA 

https://onlinelibrary.w

iley.com/ 

 

15 

OpenLibrary – THƯ 

VIỆN MỞ 

  

Open Library là một dự án của Kho lưu trữ Internet của tổ chức phi lợi 

nhuận, và được tài trợ một phần bởi Thư viện Tiểu bang California và 

Quỹ Kahle/Austin. Thư viện cung cấp truy cập đến hơn 1 triệu đầu sách 

về các chuyên ngành và lĩnh vực khác nhau. Trong đó tài liệu Khoa học 

có khoảng 45.017 tác phẩm/8.506 sách điện tử được xuất bản từ năm 

1200 đến 2017. 

https://openlibrary.or

g/ 

 

16 OPENSTAX 

OPENSTAX là Website tải sách miễn phí được phối hợp hoạt động 

thông qua Quỹ Bill & Melinda Gates đầu tư cho tổ chức phi lợi nhuận 

Openstax của Đại học Rice, Hoa Kỳ để cung cấp sách chuyên ngành 

miễn phí cho sinh viên. Để có thể tải sách chuyên ngành miễn phí thì 

bạn phải có một tài khoản email 

dạng @tentruong.edu hoặc @tentruong.edu.vn. Ngoài ra, bạn có thể 

kết nối tài khoản OPENSTAX với facebook để tiện cho việc đăng nhập 

sau này. 

https://openstax.org/ 

 

17 
Thư viện sách của Đại 

học Cambridge 

Xuất bản học thuật: 700 sách giáo khoa được xuất bản và hiện có sẵn ở 

định dạng HTML; hơn 80 chương sách và bài báo liên quan có sẵn, 

được rút ra từ các tạp chí bao gồm Dịch tễ học & Nhiễm trùng; Y học 

tiền sử và thiên tai; Kiểm soát nhiễm trùng & Dịch tễ bệnh viện,… 

https://www.cambrid

ge.org/core/what-

we-

publish/textbooks 

 

mailto:8888@yahoo.com
https://onlinelibrary.wiley.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/
https://openlibrary.org/
https://openlibrary.org/
https://openstax.org/
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/textbooks
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/textbooks
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/textbooks
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/textbooks


18 
Thư viện số 

HathiTrust 

Được thành lập năm 2008, là tổ chức hợp tác phi lợi nhuận của các thư 

viện học thuật và nghiên cứu, bảo tồn và cung cấp quyền truy cập hợp 

pháp vào hơn 17 triệu tài liệu được số hóa thuộc nhiều lĩnh vực khác 

nhau như: Luật, Khoa học, Giáo dục, Công nghệ, Lịch sử, Địa lý, Nông 

nghiệp,… Người dùng có thể dễ dàng đọc trực tuyến trên các thiết bị di 

động hoặc tải về. 

https://www.hathitru

st.org/ 

 

19 

The National 

Academies Press 

(NAP) 

Là một tổ chức chuyên xuất bản, công bố các báo cáo của Viện Hàn 

lâm Khoa học, Kỹ thuật và Y học Quốc gia, Hoa Kỳ. NAP xuất bản 

hơn 200 cuốn sách mỗi năm và một loạt chủ đề liên quan đến: Nông 

nghiệp, Khoa học hành vi và xã hội, ... Hiện nay, NAP cung cấp hơn 

8.500 nhan đề sách ở định dạng PDF, hầu hết có thể tải xuống miễn phí 

theo chương hoặc toàn bộ cuốn sách. 

 

https://www.nap.edu 

 

 

20 Ebook777 

Là một Cơ sở dữ liệu mở, cung cấp truy cập đến hàng triệu sách thuộc 

nhiều lĩnh vực khác nhau như: Kiến trúc, Nghệ thuật, Văn hóa, Thiết kế, 

Vẽ, Kinh tế học, Bách khoa toàn thư và từ điển, Kỹ thuật và Công nghệ, 

Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ học, Tâm lý học, Triết học, Quan hệ 

công chúng, Du lịch, Phát triển web,... Tài liệu trên cơ sở dữ liệu này 

có thể tải miễn phí về. 

https://www.ebooks

777.net/ 

 

21 OAPEN 

(Open Access Publishing in European Networks): Đây là một cơ sở dữ 

liệu mở, cung cấp truy cập đến hàng ngàn ebook thuộc các lĩnh vực 

khác nhau như: Khoa học xã hội và nhân văn; Kinh tế, tài chính, kinh 

doanh và quản lý; Nghệ thuật; Ngôn ngữ học; Khoa học trái đất, địa lý, 

môi trường, quy hoạch; Luật; Văn học và nghiên cứu văn học; 

Luật. Tất cả ebook đều có thể đọc trực tuyến và tải hoàn toàn miễn phí. 

https://www.oapen.o

rg/ 

 

22 
Open Textbook 

Library 

Đây là một cơ sở dữ liệu mở, cung cấp truy cập đến hàng ngàn ebook 

thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: Kế toán & Tài chính, Kinh doanh, 

Khoa học máy tính & Hệ thống thông tin, Kinh tế học, Giáo dục, Kỹ 

thuật, Ngôn ngữ học, Văn học, Triết học, Khoa học xã hội,… Hầu hết 

https://open.umn.edu

/opentextbooks/ 

 

https://www.hathitrust.org/
https://www.hathitrust.org/
https://www.nap.edu/
https://www.ebooks777.net/
https://www.ebooks777.net/
https://www.oapen.org/
https://www.oapen.org/
https://open.umn.edu/opentextbooks/
https://open.umn.edu/opentextbooks/


các ebook trên CSDL này đều được cấp Giấy phép mở. Bạn đọc có thể 

đọc trực tuyến hoặc tải tài liệu về không giới hạn. 

23 Project Gutenberg 

Là một dự án cung cấp sách điện tử miễn phí đầu tiên được sáng lập bởi 

Michael Hart vào năm 1971. CSDL này hiện có gần 60.000 nhan đề sách 

thuộc hầu hết các lĩnh vực, với các định dạng ePub, HTML, Kindle và 

các định dạng văn bản đơn giản khác. Điều thú vị nhất là cơ sở dữ liệu 

này được xây dựng để tạo điều kiện tạo và chia sẻ sách điện tử trực tuyến 

miễn phí, vì vậy không cần đăng ký và không mất phí. 

 

https://www.gutenbe

rg.org/ 

 

24 Open Book Publishers 

Là một cơ sở dữ liệu truy cập mở được thành lập vào năm 2008, cung 

cấp truy cập đến hàng triệu ebook thuộc nhiều lĩnh vực như: Nghệ thuật, 

Âm nhạc, Kinh tế, Chính trị, Xã hội, Giáo dục, Nghiên cứu môi trường, 

Pháp luật, Văn học, Ngôn ngữ, Văn hóa, Nghiên cứu Truyền thông và 

Báo chí, Triết học,… với nhiều định dạng PDF, HTML và XML. Tất cả 

các ebook trên cơ sở dữ liệu này đều được trực tuyến hoặc tải về máy. 

https://www.openbo

okpublishers.com/ 

 

25 

OPUS (Open 

Publications of UTS 

Scholars) 

OPUS là một kho tài liệu số của Trường Đại học Công nghệ Sydney 

(UTS), cung cấp truy cập mở trên phạm vi toàn cầu đến các luận 

văn/luận án, bài báo và tạp chí đã được thẩm định, sách nghiên cứu và 

chương sách, cũng như các kết quả phi truyền thống như các tác phẩm 

sáng tạo, biểu diễn trực tiếp và báo cáo nghiên cứu. 

 

https://opus.lib.uts.e

du.au/ 

 

26 
ACLS Humanities E-

Book (HEB) 

Đây là một bộ sưu tập số có hơn 5.400 nhan đề tài liệu thuộc lĩnh vực 

Khoa học xã hội và Nhân văn, bao gồm nhiều chủ đề như: Truyền thông, 

Môi trường, Ngôn ngữ học, Kiến trúc, Mỹ thuật, Nghiên cứu phim & 

truyền thông, Nghiên cứu giới, Văn học, Triết học, Xã hội học, Nghiên 

cứu giới, Khoa học chính trị, Khoa học & Công nghệ,... Các tài liệu 

trong bộ sưu tập này có thể đọc trực tuyến. 

https://www.fulcrum

.org/heb 

 

https://www.gutenberg.org/
https://www.gutenberg.org/
https://www.openbookpublishers.com/
https://www.openbookpublishers.com/
https://opus.lib.uts.edu.au/
https://opus.lib.uts.edu.au/
https://www.fulcrum.org/heb
https://www.fulcrum.org/heb


27 Bookboon.com 

Là một trong những nhà xuất bản ebook lớn nhất thế giới, có trụ sở chính 

ở London, Copenhagen và các văn phòng đại diện tại Stockholm, 

Amsterdam và Munich. Bookboon.com cung cấp truy cập miễn phí tài 

liệu thuộc nhiều lĩnh vực như: Kế toán, Kinh tế & Tài chính, Kỹ thuật, 

CNTT & Lập trình, Tiếp thị, Luật, Thống kê & Toán học, Chiến lược & 

Quản lý,… với hơn 1.000 sách giáo trình dành cho sinh viên và 600 sách 

điện tử dành cho các chuyên gia kinh doanh, với 10 ngôn ngữ. 

https://bookboon.co

m/ 

 

28 BookRix 

Đây là cơ sở dữ liệu cung cấp truy cập mở đến hàng nghìn ebook thuộc 

các thể loại văn học. Người đọc có thể dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn tài 

liệu theo chủ đề, có thể đọc trực tuyến và tải tài liệu về. 

https://www.bookrix

.com 

29 Downloadslide.net 

Đây là một cơ sở dữ liệu mở, cung cấp truy cập đến hàng ngàn giáo 

trình, tài liệu tham khảo thuộc nhiều lĩnh vực như: Kế toán, Kiểm toán, 

Kinh doanh, Tài chính, Thông tin, Công nghệ, Tiếp thị, Quản trị, Toán 

học, Y khoa, Tâm lý học, Thống kê, Thuế với hàng trăm nhan đề bằng 

ngôn ngữ tiếng Anh. Các tài liệu trên CSDL này có thể tải về với máy 

không giới hạn. 

http://ww1.downloa

dslide.net/ 

 

30 Ebook3000.com 

Đây là một cơ sở dữ liệu mở, cung cấp truy cập miễn phí đến hàng ngàn 

sách, tạp chí thuộc nhiều lĩnh vực như: Kiến trúc, Kinh doanh, Văn 

hoá/Ngôn ngữ, Cơ sở dữ liệu và SQL, Lập trình Phát triển Web, Hướng 

dẫn viên du lịch, Khoa học điện tử,… Các tài liệu trên CSDL này có thể 

tải bề ở định dạng PDF. 

http://www.ebook30

00.com/ 

 

B - BÁO, TẠP CHÍ, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

TT Nguồn học liệu Tóm tắt Liên kết 

    

1 ACSPublications 

Tạp chí Giáo dục Hóa học của Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ và Ủy ban 

Giáo dục Hóa học ACS đã cùng nhau đưa ra một vấn đề đặc biệt ảo, tập 

hợp các bài báo liên quan và các tài nguyên trực tuyến khác về giáo dục 

hóa học từ xa được xuất bản bởi các tạp chí trong những năm qua. 

https://pubs.acs.org/

page/jceda8/vi/teach

ing-chemistry-online 

 

https://bookboon.com/
https://bookboon.com/
https://www.bookrix.com/
https://www.bookrix.com/
http://ww1.downloadslide.net/
http://ww1.downloadslide.net/
http://www.ebook3000.com/
http://www.ebook3000.com/
https://pubs.acs.org/page/jceda8/vi/teaching-chemistry-online
https://pubs.acs.org/page/jceda8/vi/teaching-chemistry-online
https://pubs.acs.org/page/jceda8/vi/teaching-chemistry-online


2 ERIC 

ERIC là một thư viện trực tuyến về nghiên cứu và thông tin giáo dục, 

được tài trợ bởi Viện Khoa học Giáo dục (IES) thuộc Bộ Giáo dục Hoa 

Kỳ. ERIC cung cấp truy cập đến hàng ngàn liên kết các tạp chí trên 

toàn thế giới thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Người dùng có thể dễ 

dàng đọc trực tuyến hoặc tải về các bài tạp chí. 

https://eric.ed.gov/ 

 

3 SAGE Open 

CSDL mở của Nxb. SAGE, cung cấp truy cập miễn phí đến các bài tạp 

chí đã được các chuyên gia thẩm định. Các chủ đề của tạp chí bao gồm: 

Sức khỏe, Khoa học xã hội và Nhân văn, Giao tiếp, Khoa học máy tính, 

Tội phạm học, Khoa học Kinh tế, Giáo dục, Địa lý, Quản lý Thông tin, 

Quản lý, Khoa học Chính trị, Tâm lý học, Xã hội học, Phương pháp 

Nghiên cứu khoa học, Nghiên cứu đô thị,... 

https://journals.sage

pub.com/ 

 

4 Project MUSE 

Là một cơ sở dữ liệu hàng đầu về lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. 

Hiện tại, Project MUSE có hơn 700 tạp chí từ 125 nhà xuất bản và hơn 

60.000 đầu sách từ hơn 100 nhà xuất hàng đầu thế giới. Dưới sự hỗ trợ 

từ hơn 80 nhà xuất bản, Project MUSE hiện mở quyền truy cập miễn 

phí cho hơn 26.000 cuốn sách và hơn 300 tạp chí cho người dùng trên 

toàn thế giới sử dụng. 

https://muse.jhu.edu/

search?action=searc

h&limit=subscriptio

n:y&min=1&max=3

0 

 

5 CORE 

Là một cơ sở dữ liệu tổng hợp các kết quả nghiên cứu từ các kho lưu 

trữ và tạp chí trên toàn thế giới, với hơn 180 triệu kết quả nghiên cứu 

thuộc hầu hết các lĩnh vực. CORE cung cấp truy cập miễn phí không 

giới hạn đến các kết quả nghiên cứu cho tất cả mọi người. 

https://core.ac.uk/ 

 

6 

 

DOAJ – Thư mục 

TẠP CHÍ TRUY CẬP 

MỞ 

  

DOAJ (Directory of Open Access Journals): cung cấp danh mục các 

Tạp chí Truy cập Mở được liệt kê gồm các tạp chí khoa học và học 

thuật miễn phí, toàn văn, có kiểm soát chất lượng, bao gồm tất cả các 

chủ đề và Ngôn ngữ. 

https://www.doaj.or

g/ 

 

https://eric.ed.gov/
https://journals.sagepub.com/
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https://www.doaj.org/
https://www.doaj.org/


7 

Mạng lưới Tài liệu số 

Công (Digital 

Commons Network) 

Tập hợp các bài báo toàn văn  miễn phí có giá trị học thuật  của hàng 

trăm trường đại học và cao đẳng trên toàn thế giới. 

https://network.bepr

ess.com/ 

 

8 

QUT ePrints - Bộ sưu 

tập Trường Đại học 

Kỹ thuật Queensland, 

Australia 

Trường Đại học Kỹ thuật Queensland, Úc giới thiệu bộ sưu tập số QUT 

ePrints gồm các tài liệu chuyên ngành kỹ thuật với gần 82.000 các bài 

nghiên cứu đăng trên các tạp chí chuyên ngành; báo cáo khoa học tại 

các hội thảo, hội nghị… 

http://eprints.qut.edu

.au/ 

 

9 
Tài nguyên số Đại học 

Massachusetts Boston 

Cung cấp truy cập kho tài nguyên số dành cho nghiên cứu, các đóng 

góp sáng tạo và có giá trị học thuật của giảng viên, cán bộ, nhà nghiên 

cứu, và sinh viên tại Đại  học Massachusetts Boston 

https://voer.edu.vn/ 

 

 

10 

Tạp chí Khoa học công 

nghệ Đại học Đà Nẵng 

(Journal of Science 

and Technology-The 

University of Danang, 

JST-UD) 

Giới thiệu danh mục và tóm tắt các bài báo khoa học của tạp chí (có 

phản biện độc lập, áp dụng chuẩn mực quốc tế, công bố những công 

trình, kết quả NCKH mới nhất thuộc nhiều lĩnh vực khoa học tiên tiến 

của các nhà khoa học, giảng viên ĐHĐN cũng như trong nước và quốc 

tế. 

http://tapchikhcn.ud

n.vn/  

11 

Tạp chí Khoa học Việt 

Nam trực tuyến – 

VIETNAM 

JOURNALS ONLINE 

Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến cho phép độc giả tiếp cận tri 

thức khoa học được xuất bản tại Việt Nam góp phần nâng cao hiểu biết 

của thế giới về nền học thuật của Việt Nam. Hiện có 78 tạp chí đang 

được xuất bản trên VJOL; liệt kê 31.645 bài viết, trong đó có 29.378 

bài viết được cung cấp toàn văn dưới định dạng PDF. 

http://eprintsq.qut.ed

u.au/  

 

12 

UCL Press (Nhà Xuất 

bản Đại học Luân 

Đôn) 

Bao gồm 40 cuốn sách truy cập mở mỗi năm bên cạnh 8 tạp chí học 

thuật, và hỗ trợ chương trình tạp chí sinh viên thành đạt của UCL (Đại 

học Luân Đôn). 

https://voer.edu.vn/  

 

13 WorldLibrary.net 

WorldLibrary.net cung cấp bộ sưu tập hoàn chỉnh nhất thế giới về 

sách điện tử, các tài liệu, và bài báo trực tuyến, cũng như cung cấp đủ 

loại dịch vụ và tài nguyên hỗ trợ và nâng cao các chương trình giảng 

dạy từ bậc tiểu học đến bậc học sau đại học. 

http://worldlibrary.n

et/ 
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14 WorldwideSciene 

WorldWideScience.org: là một cổng khoa học toàn cầu, cung cấp tìm 

kiếm toàn bộ 90 cơ sở dữ liệu khoa học quốc gia và quốc tế từ hơn 70 

quốc gia. Người dùng có thể tìm kiếm và dịch 400 triệu trang thông tin 

khoa học và công nghệ. Các nguồn thông tin có sẵn qua 

WorldWideScience bao gồm DOAJ và tất cả các dự án tạp chí trực 

tuyến (JOLs). 

https://worldwidesci

ence.org/ 

 

15 PDF Drive 

Đây là một cơ sở dữ liệu mở, cung cấp công cụ tìm kiếm và truy cập 

đến hàng triệu tệp tài liệu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: Kinh tế, 

Tài chính, Tiếp thị, Lãnh đạo, Nghề nghiệp, Môi trường, Giáo dục, Máy 

tính, Mạng máy tính, Công nghệ, Nghệ thuật, Kiến trúc,… Bằng việc tự 

động rà soát tất cả các trang cơ sở dữ liệu điện tử trên thế giới, PDF 

Drive luôn được cập nhập những tài liệu mới nhất. Tài liệu trên PDF 

Drive có thể đọc trực tuyến hoặc tải về máy tính. 

https://www.pdfdriv

e.com/ 

 

16 Journals for free 

Là một cơ sở dữ liệu Tạp chí, cung cấp truy cập miễn phí đến 17.200 

tạp chí thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: Khoa học sức khỏe, Công 

nghệ và Kỹ thuật, Khoa học Xã hội, Luật và Chính trị, Giáo dục, Kinh 

doanh và Kinh tế, Nghệ thuật và Kiến trúc, Khoa học hành vi, Khoa 

học môi trường,… Người dùng có thể dễ dàng đọc trực tuyến trên các 

thiết bị di động hoặc tải về. 

http://www.journals

4free.com/ 

 

17 Sciendo 

Là một trong những nhà xuất bản hàng đầu thế giới, cung cấp các dịch 

vụ và giải pháp xuất bản các sách, tạp chí, kỷ yếu hội thảo và nhiều loại 

ấn phẩm khác cho các cá nhân và tổ chức. Hiện cơ sở dữ liệu của 

Sciendo có hàng ngàn sách, tạp chí được phép truy cập mở thuộc nhiều 

lĩnh vực khác như: Kiến trúc và thiết kế, Nghệ thuật, Kinh doanh và 

Kinh tế học, Khoa học máy tính, Luật, Toán học, Triết học, Lịch, Khoa 

học đời sống, Khoa học thông tin – Thư viện, Khoa học xã hội,. 

https://content.scien

do.com/ 

 

18 Bioline Internatinonal 

Đây là một cơ sở dữ liệu mở, cung cấp truy cập đến các tạp chí Khoa 

học sinh học đã được công bố ở các nước đang phát triển bao gồm các 

nghiên cứu về y tế công cộng, phát triển quốc tế, y học nhiệt đới, an 

http://www.bioline.o

rg.br/info?id=bioline

&doc=using 
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ninh lương thực và dinh dưỡng, và đa dạng sinh học. Các bài tạp chí 

trên CSDL này có thể tải không giới hạn về máy. 

19 Elsevier Open Access 

Đây là một cơ sở dữ liệu mở, cung cấp truy cập đến hơn 400 tên tạp chí 

với hàng triệu bài viết có chất lượng. Người dùng có thể đọc trực tuyến 

hoặc tải miễn phí các bài tạp chí trên CSDL này. 

https://www.elsevier

.com/open-

access/open-access-

journals 

 

C - LUẬN VĂN, LUẬN ÁN 

TT Nguồn học liệu Tóm tắt Liên kết 

1 
ADT-Australasian 

Digital Theses 

Trang web ADT, kho siêu dữ liệu trung tâm, được đặt tại  Đại học New 

South Wales cung cấp truy cập luận văn của các trường đại học thuộc 

thành viên của Hội đồng thư viện các trường đại học Australia (CAUL) 

và Hội đồng thư viện các trường đại học Newzealand. 

https://trove.nla.gov.

au/general/about 

 

2 
DART- Europe E-

theses Portal 

DART được xây dựng với mục đích tạo ra một nơi đến duy nhất nhằm 

giúp người dùng tin có thể tiếp cận các tài liệu nghiên cứu (luận văn 

thạc sỹ hay luận án tiến sỹ), cho phép người dùng tin truy cập toàn văn 

khoảng 550.000 tài liệu nghiên cứu của 564 trường đại học tại 28 nước 

ở Châu Âu. 

http://www.dart-

europe.eu/About/inf

o.php 

 

3 

Dịch vụ luận văn trực 

tuyến - EthOs 

  

EThOS cung cấp Biểu ghi  tích hợp cấp quốc gia các luận án tiến sĩ do 

các cơ quan Giáo dục Bậc Sau Đại Học Vương Quốc Anh công nhận. 

Khoảng 160.000 trong số những luận án đó cũng cung cấp truy cập đến 

toàn văn, có thể tải xuống từ cơ sở dữ liệu EthOS hoặc thông qua các 

đường liên kết đến kho tài nguyên số của tổ chức đó 

https://ethos.bl.uk/H

ome.do  

4 
Luận án Canada 

(Theses Canada) 

Đây là chương trình hợp tác giữa Thư viện và Văn thư Lưu trữ Canada 

(LAC) và gần 70 trường đại học được Hiệp hội các trường Đại học 

Canada chính thức công nhận. Theses Canada nỗ lực tìm được và bảo 

tồn luận án và luận văn từ các đại học tham gia, cung cấp truy cập miễn 

phí các luận án và luận văn điện tử trong bộ sưu tập của Luận án 

Canada, tạo điều kiện thuận lợi cho công chúng truy cập những luận án 

và luận văn của bộ sưu tập không được số hóa. 

https://www.bac-

lac.gc.ca/eng/service

s/theses/Pages/theses

-canada.aspx 
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5 

Luận văn truy cập 

mở (Open access 

Thesis and 

Dissertation) 

Website cho phép tìm kiếm và khai thác 2,6 triệu luận văn/luận án của 

gần 1.000 trường đại học và các viện nghiên cứu trên thế giới. 
https://oatd.org/  

6 

 

NDLTD – Tìm kiếm 

Luận văn, Luận án 

điện tử toàn cầu 

  

NDLTD - Global Electronic Thesis and Dissertation Search là cổng 

thông tin tập trung cung cấp tìm kiếm và xác định các luận văn, luận án 

từ các trường đại học trên thế giới; đồng thời có thể truy cập đến tài liệu 

gốc tại trang web của nhà trường. 

 

http://search.ndltd.or

g/ 

 

7 OhioLINK 

Đây là một cơ sở dữ liệu mở, cung cấp truy cập đến hơn 90.000 luận văn, 

luận án thuộc nhiều lĩnh vực của sinh viên tại 31 trường đại học nổi tiếng 

của Ohio như: University of Akron, University of Toledo, University of 

Dayton, University of Findlay,... Các luận văn, luận án trên CSDL này có 

thể tải miễn phí về máy. 

https://etd.ohiolink.e

du/apexprod/rws_oli

nk/r/1501/1 

 

8 TailieuXANH 

Là thư viện tài liệu trực tuyến, nơi chia sẽ trao đổi hàng triệu tài liệu như 

luận văn, đồ án, sách, giáo trình, đề thi, truyện đọc,… Tất cả các tài liệu 

trên trang này đều được truy cập hoàn toàn miễn phí, có thể đọc trực tuyến 

hoặc tải về máy. 

https://tailieuxanh.co

m/vn/default.aspx 

 

D - TÀI NGUYÊN KHÁC 

TT Nguồn học liệu Tóm tắt Liên kết 

1 ACSPublications 

Một bộ sưu tập miễn phí để đọc các tài nguyên giảng dạy hóa học trực 

tuyến bao gồm các bài báo, tài nguyên video, mô-đun học từ xa, v.v.  từ 

Tạp chí Giáo dục Hóa học và Phòng Giáo dục Hóa học ACS. 

https://pubs.acs.org/

page/jceda8/vi/teach

ing-chemistry-online  

2 
Học liệu mở của Mạng 

Giáo dục Edunet 

Tập hợp giới thiệu các nguồn tài nguyên học liệu mở được tổng hợp và 

quản trị bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

http://edu.net.vn/me

dia 

3 
Nguồn học liệu của 

Viện Công nghệ 

Nguồn học liệu cung cấp hơn 2.500 nội dung giảng dạy gồm bài giảng, 

lịch học, danh mục tài liệu tham khảo, bài tập về nhà, bài thi, bài thí 

https://ocw.mit.edu/i

ndex.htm  
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Massachusetts, Hoa 

Kỳ 

  

nghiệm… do Viện Công nghệ Massachusetts, Hoa Kỳ (MIT - 

Massachusetts Institute of Technology) tài trợ. 

4 

Tài nguyên Giáo dục 

Mở Việt Nam 

(Vietnam Open 

Educational Resources 

VOER) 

Nội dung bao gồm: các khoá học, các tài liệu học tập, các module nội 

dung bài giảng, các đối tượng học tập, tuyển tập, tạp chí,... Công cụ: 

phần mềm hỗ trợ việc tạo lập, phân phối, sử dụng và cải thiện nội dung 

học tập mở bao gồm cả việc tìm kiếm và tổ chức nội dung, các hệ thống 

quản lý nội dung và quá trình học tập (CLMS), các công cụ phát triển 

nội dung, và các cộng đồng học tập trực tuyến. 

https://voer.edu.vn/  

6 WikiCommons 

WikiCommons cung cấp truy cập đến hàng triệu tập tin hình ảnh, đa 

phương tiện về nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó, các chủ đề Khoa 

học gồm: Thiên văn học, Sinh học, Hóa học, Khoa học Trái đất, Toán 

học, Y học, Vật lý, Công nghệ; các chủ đề Kỹ thuật gồm: Kiến trúc, 

Hóa chất, Dân dụng, Điện, Môi trường, Địa Vật lý, Cơ khí, Quy trình. 

https://commons.wik

imedia.org/wiki/Mai

n_Page 

 

 

 

 

 

 

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG! 
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