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HƯỚNG DẪN TRA CỨU THÔNG TIN KHOA HỌC  

VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN PHẦN MỀM QUẢN LÝ CƠ SỞ  

DỮ LIỆU TRẠM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

Đường dẫn truy cập: http://dlis.baria-vungtau.gov.vn/ 

 

I. Giới thiệu 

Cơ sở dữ liệu (CSDL) trạm thông tin khoa học và công nghệ là kho tài liệu gốc 

được số hoá, sưu tầm và tổng hợp theo các nguồn CSDL tin cậy khác nhau. Tài liệu 

được phân loại theo khung phân loại lĩnh vực như Khoa học tự nhiên, Khoa học kỹ 

thuật và công nghệ, Khoa học y dược, Khoa học nông nghiệp, Khoa học xã hội và 

Khoa học nhân văn. Một số lĩnh vực đang được cập nhật tài liệu. 

Nguồn CSDL ban đầu là CSDL của các trạm thông tin KH&CN ở các xã/ 

phường trên địa bàn tỉnh. Hiện này nguồn CSDL đang được cập nhật bổ sung các dữ 

liệu mới về KH&CN trong và ngoài tỉnh nhằm hỗ trợ độc giả tiếp cận nguồn tin mới 

nhất về Khoa học và Công nghệ. 

Tài liệu của CSDL thuộc các dạng sách, phim, tạp chí, bài báo, bản tin, các tài 

liệu quy trình kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật. Thông tin tài liệu mang tính chất tham 

khảo, độc giả cần lưu ý trước khi áp dụng vào thực tiễn. 

Đối tượng phục vụ là cư dân người dân, học sinh, sinh viên các trường, các nhà 

quản lý, hoạch định chính sách, thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ.  

Hiện nay, nguồn CSDL được lưu trữ và có thể truy cập trực tiếp từ trình duyệt 

web như Internet Explorer, Chrome, Firefox... trên môi trường mạng Internet. 

Để có thể tìm kiếm và khai thác thông tin, độc giả có thể sử dụng các thiết bị như 

máy tính, điện thoại, máy tính bảng. Các thiết bị trên cần kết nối Internet. 

Địa chỉ truy cập: http://dlis.baria-vungtau.gov.vn/ 

Các chức năng chính của phần mềm bao gồm: 

- Tài liệu kỹ thuật 

- Phim Khoa học công nghệ 

- Hỏi đáp Khoa học công nghệ 

- Tin tức sự kiện 

http://dlis.baria-vungtau.gov.vn/
http://dlis.baria-vungtau.gov.vn/
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Giao diện chính của phần mềm 

II. Hướng dẫn tra cứu thông tin tài liệu 

1. Tra cứu Tài liệu kỹ thuật 

Bước 1: Chọn Tài liệu kỹ thuật trên danh mục chính của phần mềm.  

Hệ thống sẽ liệt kê danh sách các tài liệu kỹ thuật trong CSDL 

 

Bước 2: Độc giả tra cứu thông tin tài liệu trong ô Tìm kiếm.  

- Nhập vào thông tin cần tìm trong ô Từ khóa.  
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+ Hệ thống hỗ trợ tra cứu theo: Tiêu đề tài liệu, Tóm tắt tài liệu, Tác giả. 

+ Độc giả có thể nhập tên tiêu đề của sách, tài liệu kỹ thuật,.... hoặc tên tác giả, 

thông tin tóm tắt của tài liệu. Nếu độc giả không biết thông tin chính xác của tài 

liệu thì có thể nhập thông tin của từ khóa chính để mở rộng phạm vi tìm kiếm 

như tên cây trồng, tên vật nuôi, tên các loài thủy sản, tên thuốc trừ sâu. 

   Ví dụ: khoai tây 

- Chọn thông tin phạm vi dữ liệu cần tìm trong ô Tất cả các trường bao gồm 

Tên tài liệu, Tóm tắt, Tác giả. Mặc định hệ thống tìm kiếm dữ liệu ở tất cả các 

trường. 

- Chọn phạm vi lĩnh vực cần tìm trong ô Chọn lĩnh vực. Mặc định hệ thống sẽ 

tìm kiếm thông tin trên tất cả các lĩnh vực. 

- Nhấp Tìm kiếm 

Ví dụ tìm kiếm tài liệu có tiêu đề liên quan “khoai tây”. Độc giả nhập “khoai 

tây” (xem hình bên dưới).  

 

Bước 3. Sau khi nhấp Tìm kiếm. Hệ thống sẽ hiển thị thông tin tìm kiếm liên 

quan Từ khóa cần tìm ở Bước 2. Tiếp theo, độc giả có thể xem thông tin chi tiết tài 

liệu. 

Bước 4. Nhấp vào tiêu đề của tài liệu (xem hình bên dưới) 
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- Hệ thống sẽ hiển thị thông tin chi tiết tài liệu kỹ thuật (như hình dưới) 

 

 
 

- Nhấp vào tên tài liệu kỹ thuật để xem trực tiếp tài liệu (xem hình bên dưới) 

 

 

Lưu ý: Sau khi xem tài liệu, độc giả có thể tải tài liệu về thiết bị cá nhân để lưu 

trữ. Để lưu tài liệu, độc giả chọn vào biểu tượng “Tải file” (xem hình bên dưới) trên 

máy tính. Đối với các thiết bị di động thì tùy theo các dòng sản phẩm khác nhau để lưu 

dữ liệu. 

.  
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2. Tra cứu Phim khoa học công nghệ 

Bước 1: Chọn Phim Khoa học công nghệ trên menu chính.  

Hệ thống sẽ liệt kê danh sách các Phim khoa học công nghệ trong CSDL. 

 

Bước 2: Độc giả tra cứu thông tin phim KHCN trong ô Tìm kiếm.  

- Nhập vào thông tin cần tìm trong ô Từ khóa.  

+ Hệ thống hỗ trợ tra cứu theo: Tiêu đề tài liệu, Tóm tắt tài liệu, Tác giả. 

+ Độc giả có thể nhập tên phim, tên tác giả, hoặc thông tin tóm tắt của phim 

KHCN. Nếu độc giả không biết thông tin chính xác của phim thì có thể nhập 

thông tin của từ khóa chính để mở rộng phạm vi tìm kiếm như tên cây trồng, tên 

vật nuôi, tên bệnh thường gặp trên cây trồng, vật nuôi. 

   Ví dụ: thanh long 

- Chọn thông tin phạm vi dữ liệu cần tìm trong ô Tất cả các trường bao gồm 

Tên tài liệu, Tóm tắt, Tác giả. Mặc định hệ thống tìm kiếm dữ liệu ở tất cả các 

trường. 

- Chọn phạm vi lĩnh vực cần tìm trong ô Chọn lĩnh vực. Mặc định hệ thống sẽ 

tìm kiếm thông tin trên tất cả các lĩnh vực. 

- Nhấp Tìm kiếm 

Ví dụ tìm kiếm phim KHCN có liên quan “thanh long”. Độc giả nhập “thanh 

long” (xem hình bên dưới).  
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Bước 3. Sau khi nhấp Tìm kiếm. Hệ thống hiển thị thông tin tìm kiếm liên quan 

Từ khóa cần tìm ở Bước 2. Tiếp theo, độc giả có thể xem thông tin chi tiết phim 

KHCN. 

     Bước 4. Nhấp vào tiêu đề của tài liệu (xem hình bên dưới) 

 

- Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết phim KHCN (hình dưới) 
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- Ngoài ra độc giả có thể chọn tên phim KHCN để xem phim KH&CN (xem hình 

bên dưới) 

 

 

Lưu ý: Sau khi xem phim KHCN, độc giả có thể tải phim về thiết bị cá nhân để lưu 

trữ. Để lưu phim KHCN, độc giả chọn vào biểu tưởng “Tải file” (xem hình bên dưới). 
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III. Gửi thông tin phản hồi 

Sau khi xem thông tin chi tiết của tài liệu kỹ thuật và phim KHCN, độc giả có thể 

gửi thông tin phản hồi về tài liệu trong phần “Gửi những cầu hỏi liên quan tới tài 

liệu:” 

Bước 1: Nhập các thông tin bao gồm: Họ tên, Email, Nội dung… 

Bước 2: Nhấp chọn Gửi.  

 

IV. Các chức năng khác 

1. Thông tin hỏi đáp KHCN 

Bên cạnh lưu trữ các thông tin về Tài liệu kỹ thuật và Phim KHCN, hệ thống cập 

nhật các thông tin hỏi đáp trên các lĩnh vực khác nhau của Khoa học và công nghệ.  

Để truy cập thông tin Hỏi đáp, độc giả chọn Danh mục hỏi đáp trên menu chính 

(xem hình bên dưới) 

 

 

2. Liên kết các website khác 
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Độc giả có thể truy cập liên kết một số website khác về KHCN trên danh sách liên 

kết bên phải (xem hình bên). Để truy cập liên kết, độc giả nhấp chọn tên logo liên kết. 

Hệ thống sẽ chuyển sang thông tin của website khác. 

3. Liên hệ 

 Để gửi thông tin yêu cầu, phản hồi tài liệu, độc giả có thể gửi trực tiếp trên website. 

Độc giả nhấp vào danh mục Liên hệ trên danh mục menu chính. Sau đó nhập các 

thông tin cần thiết như Họ tên, email, điện thoại, nội dung... Chọn Gửi (xem hình bên 

dưới). 

          


