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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  

HỆ THỐNG MƯỢN - TRẢ  TÀI LIỆU SỐ CỦA THƯ VIỆN QUỐC HỘI 

(Dùng phục vụ Đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

của Văn phòng Quốc hội) 

1. Phiên bản Website 

Bước 1: Bạn đọc có thể truy cập vào Hệ thống Mượn - Trả tài liệu số của 

Thư viện Quốc hội theo 2 cách: 

+ Cách 1: Qua Cổng thông tin điện tử của Quốc hội tại địa chỉ: 

http://quochoi.vn chọn Logo Thông tin Thư viện để đến Trang thông tin điện tử 

của Thư viện Quốc hội: https://thuvien.quochoi.vn (sau đó chọn “Mượn – Trả tài 

liệu số”) 

 

+ Cách 2: Vào trực tiếp đường dẫn của Hệ thống Mượn - Trả tài liệu số 

của Thư viện Quốc hội tại địa chỉ: https://mượntailieuso.quochoi.vn/ 

http://quochoi.vn/Pages/default.aspx
https://thuvien.quochoi.vn/
http://thuvienso.quochoi.vn/
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Bước 2: Bạn đọc sử dụng tài khoản người dùng của Trung tâm Tin học để 

đăng nhập hệ thống. Ví dụ: 

- Username: abc@qh.gov.vn 

- Password: “mật khẩu của tài khoản người dùng”  

 

mailto:abc@qh.gov.vn
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Bước 3: Bạn đọc tìm kiếm tài liệu cần Mượn tại khung tìm kiếm 

 

Bước 4: Chọn tài liệu cần Mượn và click mượn tài liệu. Sau khi mượn tài 

liệu, Bạn đọc cần sử dụng Application trên thiết bị di động để đọc tài liệu. 
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2. Phiên bản Application trên thiết bị di động 

Hình minh họa là trên hệ điều hành IOS, đối với ANDROID làm tương tự 

Bước 1: Bạn đọc vào kho ứng dụng của hệ điều hành IOS là App Store 

hoặc của ANDROID là Google Play  

 

Bước 2: Tìm kiếm tên ứng dụng là: “Thư viện Quốc hội Việt Nam” 
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Bước 3: Tải ứng dụng về thiết bị di động. 

 

 Bước 4: Mở ứng dụng Mượn - Trả tài liệu số 
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 Bước 4: Bạn đọc dùng tài khoản người dùng của Trung tâm Tin học để 

đăng nhập hệ thống. Ví dụ: 

- Username: abc@qh.gov.vn 

- Password: “mật khẩu của tài khoản người dùng”  

 

 Bước 5: Tìm kiếm và chọn tài liệu  

 Bước 6: Click vào nút Mượn để mượn tài liệu. 

 

mailto:abc@qh.gov.vn

