
 

GIỚI THIỆU CƠ SỞ DỮ LIỆU TẠP CHÍ EMERALD 

 

Nhà xuất bản Emerald Publishing Limited được thành lập năm 1967 tại Bradford, 

Anh và là nhà xuất bản hàng đầu về Kinh doanh và Quản trị. Ngày nay, Emerald tiếp tục mở 

rộng và phát triển trên các lĩnh vực mới như chăm sóc sức khỏe và xã hội, giáo dục và kỹ 

thuật.  

 Emerald e-Journals Collection bao gồm: 160 tạp chí khoa học chất lượng cao 

chuyên ngành Kinh tế, Kinh doanh, Kế toán và Tài chính, Thuế và Kiểm toán, Kinh tế Xây 

dựng và Môi trường, Đạo đức Kinh doanh và Pháp luật, Kinh tế, Giáo dục, Doanh nghiệp và 

Đổi mới, Quản lý Môi trường, Kinh tế Tài nguyên, Quản lý Đất đai, Quản lý chăm sóc sức 

khỏe và các vấn đề xã hội, Quản lý nguồn nhân lực, Quản lý tri thức, Kinh doanh quốc tế, 

Nghiên cứu phát triển, Khoa học thư viện và quản lý thông tin, Tiếp thị, Quản lý trong kỹ 

thuật và công nghiệp, Quản lý hậu cần, Nghiên cứu tổ chức, Đo lường hiệu suất và quản lý, 

Nghiên cứu quản lý khu vực, Định giá / Thẩm định, Bất động sản, Kinh tế ứng dụng, Kinh tế 

nông nghiệp, Kinh tế chính trị, Nghiên cứu xã hội và chính sách công, Nghiên cứu chiến 

lược, Du lịch - Nhà hàng & Khách sạn, Quản lý dự án, v.v.  

Độc giả được phép truy cập trực tuyến vĩnh viễn vào nội dung của 160 tạp chí toàn 

văn xuất bản trong các năm 2021-2022 và truy cập trực tuyến trong 2 năm (2021-2022) vào 

bộ sưu tập tạp chí điện tử xuất bản từ năm 1994. 

Quyền truy cập trực tuyến vào bộ sưu tập tạp chí điện tử xuất bản từ năm 1994 sẽ kết 

thúc trước ngày 31 tháng 12 năm 2022. 

Đây là danh mục các tạp chí khoa học trên CSDL Emerald insight có thể sử dụng : 

https://drive.google.com/file/d/1e_GlnlWqRUEakjtuxRgMudNH3wzosAb8/view?usp=shari

ng 

  

https://drive.google.com/file/d/1e_GlnlWqRUEakjtuxRgMudNH3wzosAb8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e_GlnlWqRUEakjtuxRgMudNH3wzosAb8/view?usp=sharing


HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TẠP CHÍ EMERALD 

 

1. Truy cập đƣờng dẫn: https://lrc.tdmu.edu.vn/ 

Đầu tiên vào trang Trung tâm học liệu Đại học Thủ Dầu Một và chọn vào phần CSDL 

“Emerald insight”. Người dùng phải truy cập tài khoản cá nhân tại khuôn viên của 

trường. 

 

 

 

  

https://lrc.tdmu.edu.vn/


2. Kiểm tra quyền truy cập: Thông tin đơn vị được cấp phép truy cập sẽ được hiển 

thị ở góc trên cùng bên trái giao diện. Nếu thông tin được hiển thị người dùng sẽ 

được phép truy cập toàn văn các dữ liệu đã được đặt mua. Nếu thông tin không 

được hiển thị vui lòng thông báo với thư viện của bạn. 

 

3. Tìm kiếm cơ bản: Gõ từ khoá tìm kiếm vào ô tìm kiếm 

 

  



4. Trang kết quả tìm kiếm 

 

1 Tích chọn để lọc các kết quả mà bạn đọc có 

quyền truy cập hoặc tích chọn để chỉ tìm kiếm 

các tài liệu truy cập mở 

6 Loại dữ liệu (bài tạp chí, 

chương sách,…) 

2 Lọc kết quả tìm kiếm theo thời gian xuất bản 

hoặc dạng của nội dung (bài tạp chí, chương 

sách, …) 

7 Tên bài tạp chí/chương 

sách và tên tác giả 

3 Số kết quả hiển thị trong trang trên tổng số kết 

quả tìm kiếm 
8 Xem đầy đủ tóm tắt và 

thông tin của dữ liệu 

4 Sắp xếp kết quả tìm kiếm (các kết quả liên quan, 

mới nhất hoặc cũ nhất hiển thị trước)  
9 Truy cập nhanh vào các 

định dạng dữ liệu (HTML, 

PDF,…) 

5 Trạng thái truy cập (Được phép , không được 

phép hoặc truy cập mở )  

  

 

  



5. Trang hiển thị 1 nội dung (1 bài tạp chí) 

 

1 Thông tin về tác giả và tổ chức 4 Xem toàn văn dữ liệu 

dạng HTML 

2 Thông tin về tạp chí hoặc cuốn sách chứa nội 

dung 
5 Mục lục nội dung 

3 Xem bài tạp chí dưới dạng PDF 6 Các nội dung có liên quan 

 

  



6. Trang hiển thị 1 tạp chí 

 

1 Tên và phạm vi thông tin của tạp chí 3 Các số tạp chí 

2 Tìm kiếm từ khoá trong các số của 

tạp chí 
4 Thông tin tạp chí 

 

7. Tìm kiếm nâng cao 

 

1 Chọn dạng dữ liệu muốn tìm kiếm 4 Thêm các trường tìm kiếm 

2 Từ khoá tìm kiếm 5 Chọn thời gian xuất bản 

3 Trường dữ liệu chứa từ khoá 6 Chọn dạng truy cập dữ liệu 



HƢỚNG DẪN TẠO TÀI KHOẢN CÁ NHÂN 

Lợi ích khi tạo tài khoản cá nhân: Lưu và xem lại các tìm kiếm trước đây của mình. 

8. Tạo tài khoản cá nhân 

Chọn “Register for a profile” để bắt đầu tạo tài khoản cá nhân 

 

Điều Tên, địa chỉ email (thông tin bắt buộc) và “Organisation Access Number” (Tuỳ 

chọn) 

* Mã “Organisation Access Number” sẽ được nhà xuất bản cấp hỗ trợ việc tạo tài khoản 

truy cập cơ sở dữ liệu thông qua tài khoản cá nhân. 



 

Sau khi điền đầy đủ thông tin chọn “Register”. Người dùng nhận được thông báo đăng ký 

thành công và yêu cầu kiểm tra hòm thư để nhận mail kích hoạt. 

 

  



9. Kích hoạt tài khoản 

Mở email, kiểm tra thư kích hoạt từ Emerald 

 

Chọn “Login” để tạo mật khẩu truy cập 

 

Điền 2 lần mật khẩu sau đó chọn “Continue” để hoàn tất đăng ký và truy cập vào tài 

khoản cá nhân. 

  



10. Sử dụng tính năng Lưu và xem lại các tìm kiếm cá nhân 

 

 

 


