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THÔNG BÁO
V/v hỗ trợ truy cập nguồn học liệu số cho học trực tuyến
Thực hiện Thông báo số 240/TB-VPCP ngày 11/9/2021 của Chính phủ về kết luận
của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về đảm bảo điều kiện dạy và học
phù hợp với tình hình dịch Covid-19; nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người học tiếp
cận và sử dụng nguồn học liệu số phục vụ học tập, nghiên cứu trong thời gian học trực
tuyến, Nhà trường có hướng dẫn như sau:
1. Trong thời gian Trường tổ chức học trực tuyến, người học được phép xem toàn
văn và tải về bộ học liệu số của Trường qua:
- Cổng thông tin trực tuyến của Thư viện tại địa chỉ truy cập:
http://thuvien.tmu.edu.vn hoặc http://192.168.5.128:5552 (Đối với máy tính và điện
thoại ngoài mạng LAN của Trường truy cập vào địa chỉ: http://119.15.169.64:5552).
Người học thực hiện đăng nhập tài khoản gồm: tên đăng nhập và mật khẩu là Mã sinh
viên, Mã học viên (viết in hoa) để đọc hoặc tải tài liệu.
- Bộ học liệu số trên ứng dụng Google Drive của Nhà trường được sắp xếp theo
thư mục từng khoa, bộ môn và theo loại hình tài liệu. Link tải học liệu trên Google Drive
được chia sẻ qua Cổng thông tin, Fanpage của Trường và Thư viện.
* Khi gặp lỗi đăng nhập hoặc cần hỗ trợ, người học nhắn tin trên Fanpage của
Thư viện theo địa chỉ: www.facebook.com/thuvientmu (T. Sơn; SĐT: 0987322468).
2. Nguồn học liệu số được phép xem toàn văn và tải về là các tài liệu do Trường
Đại học Thương mại là chủ sở hữu quyền tác giả bao gồm: giáo trình, sách tham khảo, sách
chuyên khảo, đề cương học phần, bài giảng điện tử.
3. Người học có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của Luật sở hữu trí tuệ
năm 2019, chỉ được phép sử dụng học liệu số của Trường cho việc học tập, nghiên cứu.
Mọi hành vi vi phạm các quy định về xâm phạm quyền tác giả: Nhân bản, sản xuất bản
sao, phân phối, trưng bày hoặc truyền đạt tác phẩm tới công chúng qua mạng truyền thông
và các phương tiện truyền thông, phương tiện kỹ thuật số sẽ phải chịu trách nhiệm trước
pháp luật.
Các đơn vị: Phòng Đối ngoại – Truyền thông, Phòng Quản lý Sau đại học, Viện
Hợp tác quốc tế, các khoa quản lý chương trình đào tạo phổ biến thông báo này đến người
học. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh cho
Ban Giám hiệu thông qua Thư viện (đ/c Điệp, SĐT: 0972399776) để kịp thời giải quyết.

Nơi nhận:
- BGH (để b/c);
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu VT, Thư viện

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS, TS Nguyễn Hoàng Việt

