
HƯỚNG DẪN THAM GIA TẬP HUẤN THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN TRÊN HỆ THỐNG E-LEARING 

(GUIDELINE ON THE ONLINE LIBRARY ORIENTATION ON E-LEARNING SYSTEM) 

 

Bước 1/ Step 1: Truy cập vào địa chỉ https://elearning-ability.tdtu.edu.vn/Home/ Visit address https://elearning-

ability.tdtu.edu.vn/Home 

Bước 2/ Step 2: Đăng nhập bằng tài khoản hệ thống thông tin sinh viên/ Login by Information system for students 

 

Bước 3/ Step 3: Chọn mục Hòa nhập Văn hóa TDTU/ Choose Hòa nhập Văn hóa TDTU 

 

Bước 4/ Step 4: Chọn mục Học online/ Choose Học online 
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Bước 5/ Step 5: Chọn mục Thư viện/ Choose Thư viện 

 



Bước 6/ Step 6: Xem videos tập huấn và làm bài kiểm tra/ Watch videos and take the test 

 

***Lưu ý/ Notes: 

- Sinh viên cần xem thật kĩ các videos hướng dẫn trước khi làm bài kiểm tra trực tuyến;/ Students are encouraged to 

watch videos carefully before taking the online test; 

- Sinh viên có thể tham khảo thêm các thông tin về dịch vụ, nguồn tài nguyên, không gian và tiện ích của Thư viện 

tại địa chỉ https://lib.tdtu.edu.vn/vi/huong-dan/huong-dan-can-thiet; / Students can find out more information about 

services, resources, spaces and facilities in the library at https://lib.tdtu.edu.vn/vi/huong-dan/huong-dan-can-thiet;  

- Sinh viên cần đọc thật kỹ và hiểu rõ bản Cam kết tuân thủ quyền tác giả và Khai thác hiệu quả Thư viện; Khi 

sinh viên thực hiện bài kiểm tra đồng nghĩa với việc sinh viên đã hiểu rõ tất cả các điều khoản và sẽ thực hiện 

nghiêm túc bản cam kết;/ Student needs to read Commitment to Copyright and Effective use the library carefully. 

When students take the test that means students have understood all the terms and will strictly comply with the 

commitment; 

- Bài kiểm tra trực tuyến là dạng câu hỏi trắc nghiệm, bao gồm 10 câu hỏi. Sinh viên cần xem tất cả videos hướng 

dẫn và trả lời đúng 10/10 câu hỏi, được xem là hoàn thành việc tập huấn sử dụng Thư viện;/Online test is multiple 

choice question, including 10 questions. Students need to watch all videos and answer 10/10 questions correctly so 

as to be considered completing Library Orientation; 

- Sau khi hoàn thành việc tập huấn sử dụng Thư viện, sinh viên mang thẻ sinh viên (giấy) đến tầng hầm lửng Thư 

viện để được đóng dấu mộc xác nhận./ After taking Library Orientation, students can bring student card (paper 

card) to Library basement so as to get library’s stamp behind; 

- Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ với Thư viện thông qua email thuvien@tdtu.edu.vn để được hỗ trợ./ Any 

questions, please contact library via email thuvien@tdtu.edu.vn for support. 
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