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1. Kinh nghiệm tìm tài liệu

B1. Định hướng 

tìm kiếm nguồn 
tài liệu

B2. Tìm kiếm và chọn lọc nguồn tài 

liệu

1 2

1. Kinh nghiệm tìm tài liệu

Định hướng tìm kiếm nguồn tài liệu
 Lên ý tưởng
 Xác định nguồn tìm kiếm: Google, Google scholar, các nguồn tài nguyên khác

(thư viện, research gate, website các tạp chí, nhà xuất bản, cơ sở dữ liệu JSTOR)

1

Tìm tài liệu 
nghiên cứu tin 

cậy ở đâu?
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1. Kinh nghiệm tìm tài liệu
Tìm kiếm và chọn lọc nguồn tài liệu

 Gõ từ khóa (keywords)
2

Nếu mỗi kết quả đọc trong 1 phút thì phải 
mất 65.069 ngày mới đọc xong hết 

1. Kinh nghiệm tìm tài liệu
Tìm kiếm và chọn lọc nguồn tài liệu

 Gõ từ khóa (keywords)
2

Cách gõ từ khóa: sử dụng dấu “….”
=> kết quả chính xác hơn
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1. Kinh nghiệm tìm tài liệu
Tìm kiếm và chọn lọc nguồn tài liệu

 Gõ từ khóa (keywords)
 Lưu ý

 Dùng dấu “..”

 Dùng dấu +

 Dùng dấu – trước những từ không muốn xuất hiện trong kết quả 

(lưu ý: trước dấu – có khoảng trắng”

 Sử dụng OR -> kết quả sẽ là trang chứa một trong những từ khóa 

tìm kiếm

 Sử dụng từ khóa filetype (ppt, doc, pdf)=> filetype: doc

 Sử dụng từ khóa Intile (Intile: “public service motivation”) => các 

trang web có tiêu đề chứa từ khóa cần tìm

 Sử dụng từ khóa site => thông tin trong một trang web hoặc một

tên miền

2

1. Kinh nghiệm tìm tài liệu
Tìm kiếm và chọn lọc nguồn tài liệu2
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1. Kinh nghiệm tìm tài liệu

Tìm kiếm và chọn lọc nguồn tài liệu
 Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến – Vietnam Journals Online: 

https://vjol.info.vn/
 Thư viện học liệu mở: ElibraryUSA service, JSTOR, Thư viện học liệu mở Việt 

Nam, Thư viện UEL, VNUHCM
https://www.researchgate.net
Google Scholar
Các nhà xuất bản lớn: Springer, Elsevier, Taylor & Francis, IEEE, Sage…(có thể 

mất phí, open access)

2

Tìm tài liệu 
nghiên cứu tin 

cậy ở đâu?

1. Kinh nghiệm tìm tài liệu
Tìm kiếm và chọn lọc nguồn tài liệu
 Gõ từ khóa (keywords)

2

https://vjol.info.vn/
https://www.researchgate.net/
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1. Kinh nghiệm tìm tài liệu
Tìm kiếm và chọn lọc nguồn tài liệu

 Gõ từ khóa (keywords)
2

1. Kinh nghiệm tìm tài liệu

Tìm kiếm và chọn lọc nguồn tài liệu2

Tìm tài liệu 
nghiên cứu tin 

cậy ở đâu?
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2. Hệ thống hóa tài liệu khoa học

 Google 
scholar

 Publish or 
Perish (PoP)

 Vosviewer

1 2 Công cụ
 Connectedpaper

s.com
 Semanticscholar.

org

3  Sci-hub 
 Scimagojr.com
 https://mjl.clari

vate.com/
 Medeley

2. Tìm tài liệu để viết tổng quan nghiên cứu

1  Publish or Perish (PoP)

http://connectedpapers.com/?fbclid=IwAR3JuMCE9kfIvscEOThb0sRnR0YKfN3mxegTWdUnHg_ehJOdu0JBBhq0PV0
https://l.facebook.com/l.php?u=http://Scimagojr.com/?fbclid%3DIwAR2N9qiejKU39aaVhfxSGyXTwcEfd80fsjbcmFkj7kplCUapDAeG46JHQC8&h=AT0Z_7FJ9egufT2Ox3cOv8xzryr4ZsPQB__wELrwV3kUnmSjdpLehSAbjTlIQKeqxyjxF_X6gIebGXoBdv6v_mxcUtdB2JbWq_yzcRgM21fisRLXq-_-X_GSSqFW6Ri80w&__tn__=-UK-R&c[0]=AT31zVO2eWyco9KI3Y8ek-qTpDNySr4ZxNkoKZY5DmxeGumS0Fo0AnCY_GOt3es6PP80Lu48sBcpvMLhU_bUPGziKclSawMuGJU9Vvs8Zv__rM9Mv6jZ_dpJBfW6OP46Q2-kAE6kD8t9NmLVC82On8_QJg
https://mjl.clarivate.com/
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2. Tìm tài liệu để viết tổng quan nghiên cứu

1  Vosviewer

2. Tìm tài liệu để viết tổng quan nghiên cứu

1  Vosviewer
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2. Tìm tài liệu để viết tổng quan nghiên cứu

2  Connectedpapers.com và Semanticscholar.org 

2. Tìm tài liệu để viết tổng quan nghiên cứu

2  Connectedpapers.com và Semanticscholar.org 

http://connectedpapers.com/?fbclid=IwAR3JuMCE9kfIvscEOThb0sRnR0YKfN3mxegTWdUnHg_ehJOdu0JBBhq0PV0
http://connectedpapers.com/?fbclid=IwAR3JuMCE9kfIvscEOThb0sRnR0YKfN3mxegTWdUnHg_ehJOdu0JBBhq0PV0
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2. Tìm tài liệu để viết tổng quan nghiên cứu

3  Nhóm công cụ hỗ trợ khác

3. Dữ liệu

D
ữ

 li
ệu

Hình thức biểu hiện

Số liệu: time-series, cross-
sectional, panel data

Dạng dữ liệu khác: từ ngữ, hình 
ảnh, âm thanh

Đặc điểm hình thành

Sơ cấp

Thứ cấp

Nội dung 
Dữ liệu tài nguyên thiên nhiên, 
kinh tế- tài chính, lĩnh vực xã 
hội, ngành trong nền kinh tế
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3. Tìm dữ liệu

Các nguồn dữ liệu

Dữ liệu sơ cấp

Primary data

Quan sát, 
phỏng vấn, 
khảo sát… 

Dữ liệu thứ cấp

Secondary data

Báo cáo, 
NGTK…

https://databank.worldbank.org/home.aspx

https://www.worldvaluessurvey.org/

https://tradingeconomics.com/

https://data.adb.org/

https://www.enterprisesurveys.org/

https://www.globalinnovationindex.org/

https://www.transparency.org.

………………………..

Thank you for your attention!

https://databank.worldbank.org/home.aspx
https://www.worldvaluessurvey.org/
https://tradingeconomics.com/
https://data.adb.org/
https://www.enterprisesurveys.org/
https://www.globalinnovationindex.org/
https://www.transparency.org/

