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CSDL TRONG NƯỚC 
1. CSDL về 

các công 
bố 
KH&CN 
Việt Nam 

Là CSDL toàn văn về các bài viết 

trên báo và tạp chí do Cục Thông tin 

KH&CN Việt Nam xây dựng. Hiện 

tại CSDL có trên 300.000 biểu ghi 

thuộc các lĩnh vực khoa học tự 

nhiên, Khoa học kỹ thuật và công 

nghệ, Khoa học xã hội, Khoa học 

nhân văn… được cập nhật từ năm 

1988 đến nay. 

https://sti.vista.gov.vn/
Pages/danh-sach-tai-
lieu-khcn-moi-
nhat.aspx?Type_CSDL
=TAILIEUKHCN 
 

Có thể 

download 

toàn văn 

bài viết 

2. Tạp chí 
khoa học 
Việt Nam 
trực tuyến 

Tạp chí khoa học Việt Nam Trực 

tuyến (Vietnam Journals Online- 

VJOL) là một cơ sở dữ liệu cho 

phép độc giả tiếp cận tri thức khoa 

học được xuất bản tại Việt Nam và 

nâng cao hiểu biết của thế giới về 

nền học thuật của Việt Nam. 

Website VJOL hiện do Cục Thông 

tin khoa học và công nghệ quốc gia 

(Bộ Khoa học và Công nghệ) quản 

lý, duy trì và phát triển nhằm tăng 

cường sự hiện diện và tầm ảnh 

hưởng của các tạp chí khoa học Việt 

Nam đối với bạn đọc trong nước và 

quốc tế, đồng thời đẩy mạnh quá 

trình chuyển đổi số của các tạp chí 

khoa học thông qua nền tảng VJOL. 

Hiện có 127 tạp chí khoa học Việt 

Nam đăng ký tham gia, đăng tải dữ 

liệu toàn văn dưới định dạng PDF 

trên website VJOL, như: Tạp chí 

KH&CN Việt Nam, Tạp chí Xây 

dựng, Tạp chí Kiến trúc Việt Nam, 

Tạp chí Giao thông vận tải,… 

https://vjol.info.vn/ 
 

Bạn đọc có 

thể 

download 

toàn văn và 

đăng ký sử 

dụng 

website 

miễn phí 

3. CSDL 
luận văn, 
luận án 

Đây là chuyên trang Luận văn – 

Luận án của các cơ sở đào tạo trong 

cả nước thuộc Bộ Giáo dục và đào 

tạo. Các tài liệu thuộc nhiều lĩnh 

vực khác nhau như Kinh tế - Quản 

http://luanvan.moet.ed
u.vn/ 
 

 



lý, Công nghệ thông tin, Hạ tầng và 

GTVT, Khoa học tự nhiên, Khoa 

học xã hội… 

CSDL NƯỚC NGOÀI 
4. ULC 

Press 
Là CSDL truy cập mở của trường 

ĐH London (Vương quốc Anh) 

cung cấp các tài liệu điện tử thuộc 

các lĩnh vực như khoa học xã hội, 

kiến trúc, nghệ thuật, thiết kế, môi 

trường…  

https://www.uclpress.co
.uk/ 
 

Bạn đọc có 

thể xem 

trực tuyến 

hoặc 

download 

file pdf về 

máy. 

5. Directory 
of Open 
Access 
Journals 
(DOAJ) 

DOAJ được ra mắt vào năm 2003 

với 300 tạp chí truy cập mở. CSDL 

này chứa hơn 16.500 tạp chí truy 

cập mở về tất cả các lĩnh vực khoa 

học, công nghệ, y học, khoa học xã 

hội, nghệ thuật và nhân văn. Các tạp 

chí truy cập mở từ tất cả các quốc 

gia và bằng tất cả các ngôn ngữ. 

https://www.doaj.org/ 
 

Bạn đọc có 

thể xem 

trực tuyến 

hoặc 

download 

file pdf về 

máy. 

6. Zlibrary Cung cấp cho bạn đọc hơn 

8.000.000 ebook và 80.000.000 bài 

báo thuộc các lĩnh vực nghệ thuật, 

kinh doanh, khoa học công nghệ, 

khoa học xã hội,… 

https://z-lib.org/ 
 

Bạn đọc có 

thể xem 

trực tuyến 

hoặc 

download 

file pdf về 

máy. 

7. Directory 
of Open 
Access 
Books 
(DOAB) 

Cung cấp hơn 43.000 ebook từ 653 

nhà xuất bản trên thế giới về các 

lĩnh vực khác nhau. Tất cả tài liệu 

đều truy cập và tải miễn phí. 

https://doabooks.org/ 
 

 

8. CSDL tạp 
chí của 
Wiley 

Các tạp chí Wiley Open Access 

được hỗ trợ bởi một mạng lưới các 

tạp chí và hiệp hội có thẩm quyền 

cũng như các thành viên ban biên 

tập nổi tiếng quốc tế. Tất cả các bài 

báo nghiên cứu được xuất bản trên 

các tạp chí Wiley Open Access ngay 

lập tức có sẵn miễn phí để đọc, tải 

xuống và chia sẻ. 

https://authorservices.
wiley.com/open-
research/open-
access/browse-
journals.html 
 

 

9. Scientific 
Research 
Publishing 

SCIRP là một trong những nhà xuất 

bản tạp chí truy cập mở lớn nhất.Nó 

hiện đang xuất bản hơn 200 tạp chí 

https://www.scirp.org/ 
 

 



(SCIRP) truy cập mở, trực tuyến, được bình 

duyệt về nhiều lĩnh vực học 

thuật.SCIRP phục vụ các cộng đồng 

học thuật trên toàn thế giới và đóng 

góp vào sự tiến bộ và ứng dụng của 

khoa học với việc xuất bản của nó. 

10. PDF 
Drive 

PDF Drive là công cụ tìm kiếm các 

tệp PDF. Tính đến nay, CSDL này 

có 80.306.384 sách điện tử để bạn 

đọc tải xuống miễn phí thuộc tất cả 

các lĩnh vực khoa học xã hội, khoa 

học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, 

kinh tế… 

https://www.pdfdrive.c
om/ 
 

 

11. Journal of 
Architectu
ral Design 
and 
Constructi
on 
Technolog
y 

Tạp chí Architectural Design and 

Construction Technology là một tạp 

chí truy cập mở được đề xuất để kết 

hợp các lĩnh vực khác nhau của Kỹ 

thuật Xây dựng và Kỹ thuật Kiến 

trúc trên toàn thế giới. Cung cấp các 

bài báo về xây dựng cấu trúc, địa kỹ 

thuật, phát triển, thiết kế, cơ khí xây 

dựng và vật liệu xây dựng, kết cấu 

thiết kế, xây dựng xây dựng, xây 

dựng chuyên ngành thủy điện, chấn 

động địa chấn, tài sản nước và kết 

cấu chịu áp lực, phát triển vật liệu 

xây dựng, Địa chất, Địa kỹ thuật và 

Địa không gian. 

https://journalofarchite
cture.org/ 
 

Bạn đọc có 

thể xem 

trực tuyến 

hoặc 

download 

file pdf về 

máy. 

12. MIT Press 
Open 

MIT Press đã dẫn đầu trong việc 

xuất bản sách truy cập mở trong hai 

thập kỷ, bắt đầu từ năm 1995. Bên 

cạnh đó còn cung cấp CSDL MIT 

Press Open Architecture and Urban 

Studies - là một bộ sưu tập kỹ thuật 

số mạnh mẽ bao gồm các cuốn sách 

nghiên cứu đô thị và kiến trúc cổ 

điển. 

https://mitpress.mit.edu
/mit-press-open 
https://mitpress.mit.edu
/MIT-Press-Open-
Architecture-and-
Urban-Studies 
 

Khi truy 

cập vào tài 

liệu, bạn 

đọc truy 

cập vào 

“Access 

the eBook 

on MIT 

Press 

Direct” để 

đọc trực 

tuyến hoặc 

download 

file pdf 

 


