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Lưu ý: 

- Nhan đề: có thể nhập một phần hoặc toàn bộ nhan đề tài liệu. 

- Với một số trường thông tin khác như: tác giả, từ khóa phải nhập chính xác. 

 

Để tra cứu Mục lục thư viện, bạn 

đọc truy cập địa chỉ: 

http://thuvien.hlu.edu.vn/ 

Sử dụng mục Tìm kiếm trên trang 

chủ Cổng thông tin hoặc click tab 

TRA CỨU - Chọn chế độ tìm kiếm: 

Tìm nâng cao, tìm chuyên gia, tìm 

toàn văn, tra cứu liên thư viện. 

 

Bước 1:  

- Chọn Bộ sưu tập (dạng tài liệu) 

cần tìm: Tất cả / giáo trình / sách 

tham khảo / luận văn, luận án,… 

- Chọn loại hình 

Bước 2:  

- Chọn dấu hiệu tìm kiếm: Nhan đề/ 

tác giả/chủ đề,… 

- Nhập thông tin liên quan đến tài 

liệu cần tìm vào ô tìm kiếm tương 

ứng 

Bước 3: Nhấn nút Tìm kiếm hoặc Enter 

http://thuvien.hlu.edu.vn/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: 

* Mã xếp giá của tài liệu (Đầu mục): Mã xếp giá = Ký hiệu kho + Ký hiệu giá sách + Số 

đăng ký cá biệt. 

- Ký hiệu kho: DSV: Kho phòng đọc; MSV: Kho phòng mượn; GV: Kho sách cho cán bộ, 

giảng viên; DSVA: Kho phòng Chất lượng cao và mã ngành Ngôn ngữ anh. 

- Ký hiệu giá sách (Bạn đọc xem danh mục bên dưới) 

- Đăng kí cá biệt: chuỗi chữ số được gán cho từng tài liệu. 

VD: MSVLL 003145          MSV: Kho phòng mượn; LL: Giá Lý luận chung về nhà nước 

và pháp luật; 003145: Số đăng ký cá biệt. 

 

Chọn nhan đề tài liệu để xem chi tiết 

biểu ghi thư mục 

 

Tài liệu đang mượn Tài liệu rỗi, có thể mượn 

 

Kho lưu tài liệu 

Chọn  Đầu mục để biết Kho lưu tài 

liệu, số lượng bản tài liệu, tình trạng 

của tài liệu: đang rỗi hay đang được 

mượn,… 

 



 

STT Kí hiệu Giá sách 

1.  BT Các khoa học pháp lý bổ trợ 

2.  CT Chính trị 

3.  DKH Đề tài nghiên cứu khoa học 

4.  DL Địa lý 

5.  GT Giáo trình 

6.  GTA Giáo trình tiếng Anh 

7.  GTM Giáo trình Mác - Lênin 

8.  GTN Giáo trình Ngoại ngữ 

9.  HT Tài liệu hội thảo 

10.  KD Kinh điển 

11.  KT Kinh tế 

12.  LDD Luật Đất đai 

13.  LDS Luật Dân sự 

14.  LHC Luật Hành chính 

15.  LHN Luật Hôn nhân và Gia đình 

16.  LHP Luật Hiến pháp 

17.  LHS Luật Hình sự 

18.  LHT Lịch sử các học thuyết chính trị 

19.  LKT Luật kinh tế 

20.  LL Lý luận chung về nhà nước và pháp luật 

21.  LLD Luật Lao động 

22.  LMT Luật Môi trường 

23.  LNH Luật Ngân hàng 

24.  LQT Luật Quốc tế 

25.  LS Lịch sử 

26.  LSN Lịch sử nhà nước và pháp luật 

27.  LTC Luật Tài chính 

28.  LTP Luật Tư pháp 

29.  NN Ngôn ngữ 

30.  TC Tra cứu 

31.  TDS Luật tố tụng Dân sự 

32.  THC Luật tố tụng Hành chính 

33.  THS Luật tố tụng Hình sự 

34.  TKM Triết học, tâm lý học, CNXHKH 

35.  TKT Luật tố tụng Kinh tế 

36.  TLD Luật tố tụng Lao động 

37.  TPH Tội phạm học 

38.  VG Văn hóa  - Giáo dục 

39.  VH Văn học 

40.  XH Xã hội 

 

 


