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TÀI LIỆU HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU WESTLAW 

1. Giới thiệu chung về Cơ sở dữ liệu Westlaw 

 Westlaw là cơ sở dữ liệu (CSDL) pháp luật trực tuyến được sử dụng phổ 

biến tại nhiều quốc gia trên thế giới. Westlaw cung cấp các án lệ, văn bản pháp luật 

của các tiểu bang, liên bang Hoa Kỳ và một số nước; hồ sơ xét xử, tạp chí luật, biểu 

mẫu và các nguồn thông tin khác. Toàn bộ tài liệu của CSDL Westlaw được lập chỉ 

mục với hệ thống Key Number (hệ thống phân loại với hơn 400 chủ đề lĩnh vực 

pháp luật). 

2. Cách truy cập: Bạn đọc truy cập CSDL Westlaw thông qua hệ thống máy tính tại 

thư viện, các khoa, phòng, trung tâm thuộc Trường. 

- Cách 1: Bạn đọc truy cập đường link: 

https://1.next.westlaw.com/search/home.html

?rs=IWLN1.0&vr=3.0&sp=HanoilawU-

1000&__lrTS=20210524095352765&transiti

onType=Default&contextData=%28sc.Defau

lt%29 

- Cách 2: Tại cổng thông tin thư viện 

http://thuvien.hlu.edu.vn, chọn mục 

WestLaw (không cần đăng nhập tài 

khoản).  

 

 

3. Trang chủ  Westlaw Classic 
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1. Nút home Westlaw Classic giúp bạn quay trở lại trang tra cứu từ bất cứ nơi nào 

trong Westlaw. 

2. Thanh tra cứu cố định được hiển thị trong tất cả các bộ sưu tập với 2 chế độ tìm: 

Onebox search và Advanced search. 

3. Thanh tùy chọn phía trên bên phải màn hình cho phép truy cập: 

- My Content: liệt kê các tài liệu bạn đọc được quyền truy cập.  

- Training and support: cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu và các 

kênh thông tin hỗ trợ, tra cứu tài liệu, tài khoản người dùng. 

4. Tài liệu trong Westlaw được sắp xếp như sau: 

 

All Content: án lệ, văn bản pháp luật, quy chế pháp lý, hệ thống Key Number, biểu 

mẫu, nguồn tài liệu thứ cấp,… 

Federal materials: án lệ, tài liệu liên quan đến vụ án được xét xử tại các Toà án 

phúc thẩm liên bang và Tòa án liên bang khu vực, gồm: Toà án tối cao, 11 Toà án 

liên bang khu vực của Hoa Kỳ. 

State Materials: tài liệu của 64 bang, đảo, quần đảo của Hoa Kỳ (án lệ, văn bản 

pháp luật, nguồn tài liệu thứ cấp,…). 

Practice Areas: tập hợp tài liệu theo chủ đề/lĩnh vực pháp luật. 

Tools: Cung cấp công cụ tìm kiếm trong Westlaw. 

* Tƣ vẫn, hỗ trợ: 

Khi cần hỗ trợ  bạn đọc liên hệ với cán bộ thư viện để được trợ giúp: ĐT 

024.37734549; Email: thuvien@hlu.edu.vn; Fanpage: Thư viện Trường Đại học 

Luật Hà Nội hoặc Email của nhà cung cấp: Shay.Delgado@thomsonreuters.com. 

4. Các chế độ tìm kiếm thông tin trong Westlaw 

4.1. Tìm liệt kê (Browse by) 

mailto:thuvien@hlu.edu.vn
mailto:Shay.Delgado@thomsonreuters.com
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Trong Westlaw tài liệu được hiển thị: All Content (nội dung), Federal 

Materials (tài liệu liên bang), State Materials (tài liệu tiểu bang), Practice Areas 

(lĩnh vực), Tools (công cụ tìm). 

 

 Ví dụ: Trong Practice Areas tài liệu được liệt kê theo chủ đề: commercial 

law, criminal law, family law… Trong mỗi chủ đề, tài liệu được chia theo loại hình 

tài liệu (cases, trial court order, regulations…). 

  

Ví dụ: Tìm tạp chí “Family court review” 

Bƣớc 1: Chọn All 

content - Chọn dạng 

tài liệu “Secondary 

sources”. 
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Bƣớc 2: Chọn tài liệu 

được liệt kê theo chủ 

đề (by topic) 

chọn chủ đề “Family 

law”. 

 

Bƣớc 3: Chọn chữ 

cái “F”. 

 

Bƣớc 4: Chọn tạp chí 

cần tìm  

 

 

4.2. Xây dựng lệnh tìm 

 

 

 

4.2.1. Chế độ Onebox search: Cho phép tìm kiếm tài liệu bằng cách nhập thông 

tin liên quan đến tài liệu: nhan đề, tác giả, từ khoá, nguồn trích dẫn…  

Chế độ Onebox search Chế độ Advancd search 
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Ví dụ: Tìm án lệ: Brown v. Board of Education. 

 

Bước 1: Chọn All content - Chọn Bộ sưu tập Cases. 

Bước 2: Chọn chế độ tìm Onebox search. 

Bước 3: Nhập tên án lệ: “Brown v. Board of Education” vào ô tìm kiếm. 

Bước 4: Chọn biểu tượng Search hoặc nhấn Enter. 

* Kết quả tìm kiếm 

1 Kết quả: 2.145 án lệ 

và các tài liệu liên 

quan. 

 

2 Lọc kết quả tìm kiếm 

theo từng tiêu chí. 

 

3 Các tài liệu liên quan. 
 

* Toàn văn tài liệu 
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1 KeyCite: cho biết tình trạng của tài liệu: sửa đổi, bãi bỏ hoặc có những quan 

điểm trái chiều, cung cấp danh sách các cơ quan tổ chức có thẩm quyền, các 

vụ việc đã viện dẫn tài liệu đó. 

- Filings: Tập hợp các tài liệu liên quan đến án lệ. 

- Negative treatment: Liên kết đến các án lệ có quan điểm trái chiều 

- History: Trình tự xét xử của một vụ việc/ lịch sử ban hành, sửa đổi quy 

định pháp luật. 

- Citing references: Liệt kê các án lệ, văn bản hành chính, tóm tắt… đã được 

trích dẫn từ án lệ này. 

- Table of Authorities: Danh sách cơ quan có thẩm quyền đã viện dẫn án lệ. 

2 
 cho biết vụ việc hoặc quy định có thông tin tiêu cực, đang tranh luận 

nhưng không bị đảo ngược hoặc bác bỏ.  

 cho biết vụ việc đã được kháng nghị lên Tòa án phúc thẩm Hoa Kỳ 

hoặc Tòa án tối cao Hoa Kỳ.  

 cho biết vụ việc, quy định không còn phù hợp với ít nhất một điểm của 

luật, bị sửa đổi, bãi bỏ, thay thế, hoặc vi hiến hoặc bị phủ nhận toàn bộ hoặc 

một phần.  

3 Cho phép di chuyển đến các đoạn văn bản trong tài liệu, thay đổi định dạng 

tài liệu, sao chép link, in/tải tài liệu, phóng to/thu nhỏ màn hình. 

4 Toàn văn án lệ dạng file pdf. 
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5 Thông tin về án lệ: nhan đề, toà án xét xử, thời gian xét xử,… 

6 Headnotes: Chú thích cho các luận điểm trong án lệ, quy định, dữ kiện liên 

quan đến vụ việc. Mỗi chú thích được gắn một chủ đề và số khoá riêng. Khi 

nhấn chọn chủ đề, số khoá, hệ thống liên kết đến các tài liệu có cùng chủ đề. 

7 Cases that cite this headnote: hiển thị số lượng án lệ sử dụng chú thích này. 

4.2.2. Chế độ Advanced search: Là chế độ tìm kiếm theo các trường thông tin (ít 

nhất là một trường) kết hợp với cú pháp tìm tin để xây dựng lệnh tìm. 

 

 

* Mục Find document that have 

- Các ô tìm kiếm cho phép nhập thuật ngữ tìm mà không cần nhập cú pháp tìm. 

All of these terms Tìm tài liệu chứa đồng thời các thuật ngữ tìm (AND). 

Any of these terms Tìm tài liệu chứa một trong các thuật ngữ tìm (OR). 

This exact phrase Tìm tài liệu chứa chính xác thuật ngữ tìm ( “ ”). 

Exclude documents Loại trừ tài liệu có chứa thuật ngữ tìm (%). 

Ví dụ: Tìm vụ án về chất độc da cam tại Việt Nam 

Bƣớc 1: Chọn All content - Chọn Bộ sưu tập Cases  

Bƣớc 2: Chọn chế độ tìm Advanced. 

Bƣớc 3: Nhập thuật ngữ: “agent orange” “Viet Nam” ô All of these terms trong 

Mục Find documents that have . 
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Bƣớc 4: Nhấn Enter. 

Kết quả: 153 tài liệu 

 

* Mục document fields: cho phép tìm tài liệu theo nhan đề, thời gian, trích dẫn, 

tác giả,… 

 

 


