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Website: http://lhtv.vista.vn/ 

Truy cập hệ thống 

http://lhtv.vista.vn/


CSDL Công bố KH&CN Việt Nam - STD 

Gồm các tài liệu toàn văn dưới dạng pdf và thư mục từ:  

- Khoảng 300 tạp chí và ấn phẩm định kỳ. 

- 186/236 tạp chí có tính điểm 

- Hàng trăm tài liệu hội nghị, hội thảo, kỷ yếu xuất bản hàng năm tại 

Việt Nam 
 
 
Hiện tại, STD có trên  260.000  biểu ghi, trong đó có hoảng 241.000 

biểu ghi có đính kèm tài liệu gốc định dạng tệp PDF 

STD được cập nhật hàng tuần. 

Trung bình mỗi năm cập nhật mới trên 11.000 tài liệu. 



CSDL Công bố KH&CN Việt Nam - STD 



(1) Nhập biểu thức tìm 
 
 
(2) Giới hạn năm  tìm 

(3) Giới hạn lĩnh vực 
 
(4) Tìm kiếm 
 
 

Thư  mục  có từ  

1985 

Toàn văn  có từ  

2004 

 

CSDL Công bố KH&CN Việt Nam - STD 
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Chi tiết tài liệu 



CSDL Công bố KH&CN Việt Nam - STD 



Kết quả tìm kiếm 



Toàn văn tài liệu 



Tổng số: 33.000 biểu ghi. 
 1. CSDL các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang 

triển khai. Hiện nay, có gần 4.131 biểu ghi. 
2. CSDL các kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ là CSDL về kết quả thu được từ hoạt 
động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ. CSDL có gần 27.944 
biểu ghi mô tả thư mục và tóm tắt; được cập nhật 
khoảng 1200-1500 nhiệm vụ/năm. 

3. CSDL ứng dụng Kết quả thực hiện nhiệm vụ: 986 

CSDL nhiệm vụ KH&CN Việt Nam 



CSDL nhiệm vụ KH&CN Việt Nam 
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CSDL nhiệm vụ KH&CN Việt Nam 



CSDL nhiệm vụ KH&CN Việt Nam 



Chi tiết kết quả  



Thông tin liên hệ 

Liên hợp thư viện - Thư viện KH&CN quốc gia 

Cục Thông tin KH&CN quốc gia 

24-26 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: (024) 3934 9928 

hoặc 0987 799 270 gặp Trần Thị Kiên 

0912 256 159 gặp Lê Thị Ánh Hồng 

Email: lhtv@vista.gov.vn 
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