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HƯỚNG DẪN TÌM VÀ ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN TRÊN INTERNET 

I. Công cụ tìm tin trên Internet 

Công cụ tìm tin trên Internet được thiết kế để hỗ trợ người sử dụng tìm kiếm 

thông tin trên web. Các loại công cụ tìm tin trên Internet cơ bản bao gồm công cụ tìm 

kiếm (Search Engine), danh bạ Web (Web Directory) và cơ sở dữ liệu chuyên biệt 

(Specialized Database).  

1.1. Công cụ tìm kiếm (Search Engine) 

Công cụ tìm kiếm là thuật ngữ được dùng để chỉ CSDL chứa thông tin về các 

website, các trang web được thu thập một cách tự động bằng các chương trình máy 

tính. Các công cụ tìm kiếm cho phép người sử dụng nhập các thuật ngữ tìm – là các từ 

khóa/các cụm từ để thực hiện một yêu cầu tin. 

1.1.1. Một số công cụ tìm kiếm thông dụng: 

- Google: https://www.google.com.vn/ 

- Yahoo: http://www.yahoo.com 

- Dogpile: http://www.dogpile.com 

- Ask: http://www.ask.com 

- Aol: http://www.aol.com 

- MyWebSearch: http://www.mywebsearch.com 

1.1.2. Cách sử dụng công cụ tìm kiếm: có 2 chế độ tìm tin là tìm cơ bản và tìm nâng 

cao 

1.1.2.1. Tìm kiếm cơ bản: 

 Các bước thực hiện: 

- Bước 1: Gõ địa chỉ trang công cụ tìm kiếm cần tìm 

- Bước 2: Nhập thuật ngữ tìm 

- Bước 3: Nhấn nút “Tìm kiếm” 

- Bước 4: Chọn xem thông tin cần quan tâm 

 Ví dụ: Sử dụng công cụ Google để tìm kiếm thông tin“ICT in libraries”. 

Bước 1: Trên thanh địa chỉ, nhập http://www.google.com.vn (Xem hình 22) 
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(Hình 22: Giao diện tìm kiếm cơ bản trên Google) 

- Bước 2: Nhập thuật ngữ“ICT in libraries”  vào ô tìm kiếm  

- Bước 3: Nhấn nút “Tìm kiếm” (Xem hình 23- Kết quả tìm kiếm) 

 

(Hình 23: Màn hình trang kết quả tìm kiếm) 

- Bước 4: Nhấp vào liên kết thích hợp nhất trong trang kết quả tìm để xem chi 

tiết (Hình 23) 

 

B.1 

B.3 B.2 



  3  

 

1.1.3. Tìm kiếm nâng cao: (Ví dụ với công cụ tìm kiếm Google) 

 Các bước tìm kiếm 

- Bước 1: Gõ địa chỉ công cụ tìm kiếm 

- Bước 2: Nhấp vào ô “Cài đặt” chọn “Tìm kiếm nâng cao” 

- Bước 3: Nhập thuật ngữ cần tìm 

- Bước 4: Nhấp vào ô Ngôn ngữ, chọn ngôn ngữ muốn xem 

- Bước 5: Nhấp vào ô Vùng, chọn khu vực cụ thể muốn xem 

- Bước 6: Nhấp vào ô Cập nhật lần cuối, chọn thời gian  cập nhật của trang 

- Bước 7: Nhấp vào ô Trang web hoặc tên miền để giới hạn kết quả tìm kiếm 

ở một miền cụ thể như: .edu; .org; .gov… 

- Bước 8: Nhấp vào ô Xuất hiện và chọn thuật ngữ sẽ xuất hiện ở vị trí nào 

trong trang  

- Bước 9: Chọn “Tìm kiếm nâng cao”  

Ví dụ: 

- Trên thanh địa chỉ chúng ta gõ vào: http://www.google.com.vn. Trên giao 

diện của Google, nhấp vào ô “Cài đặt”, chọn “Tìm kiếm nâng cao” như bên 

dưới. (Xem hình 24) 

 

 

(Hình 24: Màn hình giao diện Google) 

Chúng ta được giao diện tìm kiếm nâng cao như hình 25 
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(Hình 25: Màn hình giao diện tìm kiếm nâng cao trên Google) 

Ở giao diện trên, muốn tìm thông tin chúng ta nhập thuật ngữ tìm vào ô từ khóa. 

Có 4 ô nhập thuật ngữ tìm là :“có tất cả các từ”, tương đương với toán tử AND, ô “có 

cụm từ chính xác” tương đương với toán tử tìm cụm từ chính xác (sử dụng dấu nháy 

kép “” ), ô “có ít nhất một trong các từ” tương đương với toán tử OR, ô “không có 

các từ” tương đương với toán tử NOT).  

 Ví dụ: Tìm thông tin về“information literacy tutorials” 

- Nhập thuật ngữ information literacy tutorials vào ô “từ hoặc cụm từ chính 

xác” 

- Vào ô “Ngôn ngữ”: Chọn “Tiếng Anh” 

- Vào ô “Vùng”: chọn “mọi vùng” 

- Vào ô “Cập nhật”: chọn “năm qua” 

- Vào ô “Thuật ngữ xuất hiện”: Chọn “trong tiêu đề của trang” 

- Vào ô “Loại tệp”: “chọn mọi định dạng”. (Xem hình 26) 
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(Hình 26: Màn hình trang tìm kiếm nâng cao trên Google) 

Nhấp nút “Tìm kiếm nâng cao”, kết quả hiển thị các trang web tìm được (Xem 

hình 27) 
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(Hình 27: Màn hình hiển thị kết quả tìm kiếm) 

Click vào  liên kết quan tâm để xem thông tin chi tiết 

1.2. Danh bạ web 

Danh bạ web (Web Directory) là một danh bạ cung cấp liên kết đến các website 

khác trên Internet. Danh bạ thường liệt kê các website theo các lĩnh vực/chủ đề khác 

nhau.  

1.2.1. Các loại danh bạ web: 

1.2.1.1. Danh bạ thương mại 

Danh bạ thương mại thường do các tổ chức kinh doanh xây dựng, bao quát 

nhiều lĩnh vực  

Một số danh bạ thương mại thông dụng: 

- Yahoo (http://www.dir.yahoo.com) 
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- American Access to Information Guide (http://www.ameri-globe.com) 

- Microsoft Network (http://www.mns.com) 

1.2.1.2. Danh bạ chủ đề 

Danh bạ chủ đề còn gọi là danh bạ chuyên ngành, là một danh mục các website 

được thu thập và tổ chức bởi các chuyên gia. Danh bạ chủ đề thường tập trung vào các 

chủ đề hẹp và được chọn lọc. 

Một số danh bạ chủ đề thông dụng: 

- Infomine (http://infomine.urc.edu) 

- Libraryresearch (http://www.libraryresearch.com) 

- Internet Public Library (http://www.ipl.org) 

- About (http://www.about.com) 

- Librarians’ Index to the Internet (http://www.lii.org) 

- Art, Sciences, and Humanities News & Directory (http://www.toppest.com) 

1.2.2. Cách tìm kiếm trên danh bạ web:  

Phần lớn các danh bạ web cho phép người sử dụng tìm kiếm theo từ khóa với 

chế độ Tìm cơ bản (Basic Search) hoặc Tìm nâng cao (Advanced Search). Kết quả tìm 

tin thường được sắp xếp theo trật tự giảm dần mức độ thích hợp với yêu cầu tin. 

Các bước tìm kiếm trên danh bạ web: 

- Bước 1: Gõ địa chỉ danh bạ web 

- Bước 2: Nhập thuật ngữ tìm 

- Bước 3: Nhấn nút “Tìm kiếm” 

Ví dụ: Tìm thông tin về “Literature for Children” 

- Bước 1: Gõ địa chỉ trang danh bạ web http://www.ipl.org  

- Bước 2: Nhập thuật ngữ “Literature for Children” trên ô “Tìm kiếm” 

- Bước 3: Nhấp nút “Search ipl2” (Xem hình 28) 
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(Hình 28: Màn hình trang tìm kiếm trên ipl.org) 

Kết quả được như hình 29 
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(Hình 29: Màn hình hiển thị kết quả tìm kiếm trên Ipl.org) 

Trên trang kết quả tìm kiếm, chọn liên kết quan tâm. Ví dụ, chọn liên kết  

“Literature for Children”(xem hình 29), kết quả hiển thị là trang web “Văn học dành 

cho thiếu nhi”. (Xem hình 30) 

 

(Hình 30: Giao diện của trang web Literature for Children) 

1.3. Cơ sở dữ liệu chuyên biệt 

CSDL chuyên biệt (Specialized Database) là các CSDL có thể tìm kiếm được 

về các chủ đề hoặc các loại hình tài liệu cụ thể ví dụ như các bài báo, trích dẫn khoa 

học, số liệu thống kê, mô tả sáng chế... 

1.3.1. Một số CSDL chuyên biệt:  

- HINARI là CSDL tạp chí khoa học về Y học, Sinh học và các lĩnh vực khoa 

học có liên quan.  

Địa chỉ truy cập: (http://www.who.int/hinari/en/) 

- OARE là CSDL cho phép truy cập vào các nguồn tài nguyên về Nghiên cứu 

Khoa học môi trường. 

Địa chỉ truy cập: (http://web.unep.org/oare/) 

- JSTOR là CSDL cung cấp 1.000 tạp chí khoa học với nhiều chủ đề khác 

nhau. 
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Địa chỉ truy cập: (http://www.jstor.org/) 

- Open Directory Project - DMOZ là dự án cổng thông tin mở cho phép 

người dùng truy cập đến các tạp chí miễn phí và các loại tài liệu khác ở nhiều chủ đề 

khác nhau. 

Địa chỉ truy cập: (http://www.dmoz.org/) 

- Directory of Open Access Journal: Cung cấp các báo, tạp chí chuyên ngành 

miễn phí với các chủ đề: Khoa học kỹ thuật, Toán, Hóa, Môi trường... 

Địa chỉ truy cập: (http://www.doaj.org) 

- CSDL luận văn của ĐH Mahatma Ganhi (http://www.mgutheses.org/) 

1.3.2. Cách tìm kiếm thông tin trên các CSDL chuyên biệt miễn phí: 

- Bước 1: Truy cập vào địa chỉ CSDL chuyên biệt cụ thể 

- Bước 2: Chọn giao diện tìm kiếm trên CSDL chuyên biệt 

- Bước 3: Nhập thuật ngữ tìm trên giao diện tìm kiếm 

- Bước 4: Nhấn nút “Tìm kiếm” 

- Bước 5: Chọn xem thông tin quan tâm 

Ví dụ:Tìm thông tin “dịch vụ tra cứu số tại các thư viện đại học” 

- Bước 1: Truy cập vào địa chỉ CSDL chuyên biệt miễn phí JSTOR: 

(http://www.jstor.org). 

- Bước 2: Chọn giao diện tìm kiếm nâng cao. 

 

(Hình 31: Màn hình trang chủ CSDL JSTOR) 
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- Bước 3: Nhập thuật ngữ “digital reference services” AND “Academic 

Libraries” vào giao diện tìm kiếm 

- Bước 4: Nhấn nút “Tìm kiếm” 

 

(Hình 32: Màn hình giao diện tìm kiếm nâng cao trên JSTOR) 

- Bước 5: Chọn xem thông tin quan tâm từ trang kết quả tìm kiếm 
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(Hình 33: Màn hình trang kết quả tìm kiếm) 

II. Các bước tìm tin 

Các bước cơ bản: 

- Bước 1: Lựa chọn công cụ tìm tin thích hợp 

- Bước 2: Thực hiện tìm tin: lựa chọn phương pháp tìm thích hợp và tiến hành 

tìm kiếm theo phương pháp đã chọn. 

- Bước 3: Đánh giá và lựa chọn kết quả tìm 

2.1. Bước 1: Lựa chọn công cụ tìm tin thích hợp 

Người tìm tin phải dựa vào yêu cầu tin cụ thể để lựa chọn công cụ tìm thích hợp 

nhất. Người tìm tin có thể sử dụng các tiêu chí để đánh giá và lựa chọn công cụ tìm tin 

thích hợp như sau: 

- Mức độ chính xác của kết quả tìm 

- Mức độ đầy đủ của kết quả tìm 

- Khả năng tìm tin: các kỹ thuật tìm và các tính năng tìm tin có thể sử dụng 

2.2. Bước 2: Thực hiện việc tìm tin 

Bao gồm các bước nhỏ như sau: 

- Xác định phương pháp tìm: Dựa trên yêu cầu tin và công cụ tìm tin đã 

được lựa chọn, xác định tìm theo từ khóa hay tìm theo chủ đề 

- Thực hiện tìm theo phương pháp đã xác định: chọn thuật ngữ tìm và sử 

dụng các toán tử tìm thích hợp để lập biểu thức tìm. 

2.3. Bước 3: Đánh giá và lựa chọn kết quả tìm 

2.4. Các tiêu chí đánh giá 

 Tác giả 

- “Tác giả” là tiêu chí quan trọng để đánh giá thông tin. Xác định xem tác giả 

của website là một cá nhân hay là một tổ chức. Có thể xem URL hoặc các mục như 

“About us”; “philosophy”; “background”; “Biography” hoặc “Who am I” trên trang 

chủ để biết thông tin chi tiết về tác giả. Nếu tác giả là cá nhân, cần tìm hiểu các thông 

tin chi tiết như trình độ của tác giả, công việc, ấn phẩm của tác giả có liên quan đến 

chủ đề nghiên cứu... 

 Tính đáng tin cậy: cần xem xét các khía cạnh sau: 

- Tổ chức tài trợ: tổ chức nào tài trợ cho website? Trên website có cung cấp 

địa chỉ liên hệ rõ ràng và cụ thể của tổ chức tài trợ? 
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- Liên kết với các website khác: Có được các website có uy tín liên kết hay 

không? Có thể kiểm tra các website liên kết bằng cách sử dụng các tính năng của các 

công cụ tìm kiếm như “Link Search” trong Google. 

- Tính chính xác: Website có cung cấp danh sách các tài liệu tham khảo và 

các liên kết đến các nguồn tài liệu khác về cùng lĩnh vực? Xem xét các tài liệu tham 

khảo, số liệu thống kê...được sử dụng trong website có được trích dẫn đầy đủ hay 

không? 

 Nội dung 

- Tính bao quát: Nội dung website có bao quát vấn đề người tìm tin quan tâm 

và có phù hợp với yêu cầu tin? Các khía cạnh của đề tài có đầy đủ hay không? 

- Cấu trúc và cách trình bày: Cấu trúc có chặt chẽ và cách trình bày có rõ 

ràng, dễ hiểu, không có lỗi chính tả, lỗi in ấn? 

 Tính khách quan 

- NDT cần xem xét đối tượng mục tiêu của website là ai, cách trình bày quan 

điểm như thế nào?  

- Xác định mục đích của trang web là gì, ví dụ như thông báo, thuyết phục 

hay mua bán…? Đối tượng nhắm đến là ai? 

- Bài viết không thiên vị, có liên kết với các trang được trình bày theo quan 

điểm khác 

 Tính cập nhật 

- Thông tin trên trang web được xuất bản hoặc được công bố khi nào? Lần 

cập nhật sau cùng? 

- Thông tin cập nhật có đáp ứng mục đích của người sử dụng 

Việc xác định các tiêu chí để đánh giá kết quả tìm tin cũng như thứ tự ưu tiên 

của từng tiêu chí phải dựa trên yêu cầu tin cụ thể. 

III. Cách tìm một số loại hình thông tin  

3.1. Tìm bài báo khoa học: Để tìm bài báo khoa học, có thể sử dụng danh bạ chủ 

đề hoặc CSDL chuyên biệt để tìm kiếm gồm các bước như sau: 

- Bước 1: Xác định nguồn tìm thích hợp.  

- Bước 2: Thực hiện việc tìm tin với các phương pháp và công cụ tìm đã chọn. 

- Bước 3:  Đánh giá kết quả tìm bằng cách xem lướt các tóm tắt để chọn kết quả 

thích hợp 

 Ví dụ: Tìm bài báo về “Mô hình quản lý chất lượng trong giáo dục” 
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- Bước 1: Xác định nguồn tìm là các nguồn thông tin về giáo dục. 

 Sử dụng công cụ tìm kiếm bất kỳ để tìm địa chỉ các nguồn thông tin về giáo 

dục. Ví dụ, sử dụng công cụ tìm kiếm Google.  

Trên thanh tìm kiếm Google, nhập biểu thức tìm: “Education Information 

Resources”. Đọc lướt kết quả tìm và chọn liên kết “ERIC”  (http://www/eric.ed.gov) 

(Xem hình 34) 

 

(Hình 34: Màn hình kết quả tìm trên Google) 

- Bước 2: Tìm tin trong CSDL của “ERIC” 

Trong giao diện tìm kiếm của ERIC, nhập lần lượt các thuật ngữ vào hộp tìm 

kiếm, chọn toán tử liên kết là toán tử AND, với biểu thức tìm là “Quality 

Management Models”  AND “Education”. Chọn xem ở dạng “Full tex Available on 

Eric”(Xem hình 35) 
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(Hình 35: Màn hình giao diện tìm tin của ERIC) 

Kết quả hiển thị bài báo liên quan đến chủ đề cần tìm. (Xem hình 36) 
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(Hình 36: Màn hình trang kết quả tìm trên ERIC) 

- Bước 3: Đánh giá kết quả tìm: Xem tóm tắt các kết quả tìm để chọn những bài 

báo có nội dung thích hợp nhất. Chọn “PDF” để xem toàn văn tài liệu 

3.2. Tìm thông tin về các kết quả nghiên cứu khoa học 

Để tìm  thông tin về kết quả nghiên cứu khoa học, có thể sử dụng CSDL chuyên 

biệt để tìm các công trình nghiên cứu khoa học, các đề tài luận án tiến sĩ, luận văn thạc 

sĩ…Các bước tìm kiếm cũng tương tự như cách tìm các bài báo khoa học. 

 Ví dụ 1: Tìm báo cáo kết quả nghiên cứu về “Phát triển du lịch sinh thái tại 

Việt Nam" 

- Bước 1: Xác định nguồn tìm là CSDL đề tài nghiên cứu khoa học 

Sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm CSDL nói trên. Ví dụ, sử dụng công cụ tìm 

kiếm Google. 

Trên thanh tìm kiếm Google, nhập biểu thức tìm: “Báo cáo kết quả nghiên 

cứu” and CSDL. (Xem hình 37) 

 

(Hình 37: Màn hình trang kết quả tìm kiếm trên Google) 

Đọc lướt kết quả tìm và chọn liên kết CSDL Cục Thông tin Khoa học & Công 

nghệ Quốc gia (http://www.vista.gov.vn) trên trang kết quả tìm kiếm. 

Trên giao diện trang chủ, chọn liên kết “Cơ sở dữ liệu về KH&CN”. (Xem hình 

38) 
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(Hình 38 : Màn hình trang chủ CSDL Cục thông tin Khoa học & Công nghệ Quốc gia) 

Chọn liên kết “CSDL Nhiệm vụ khoa học và công nghệ Việt Nam” trên trang 

web giới thiệu “CSDL về KH&CN”. (Xem hình 39) 

 

(Hình 39: Màn hình chủ trang giới thiệu CSDL của Cục thông tin KH&CN) 

- Bước 2: Tìm trong “CSDL Nhiệm vụ khoa học và công nghệ Việt Nam”.  

Trên mục “Kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN” chọn giao diện “Tìm kiếm 

nâng cao” 
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Nhập vào ô “Tên nhiệm vụ” trong giao diện tìm với biểu thức tìm “Du lịch 

sinh thái” AND “phát triển” AND “Việt Nam”, sau đó bấm nút “Tìm kiếm”. (Xem 

hình 40) 

 

(Hình 40: Màn hình trang tìm kiếm nâng cao của CSDL Kết quả thực hiện 

nhiệm vụ KH&CN) 

 

(Hình 41: Màn hình kết quả tìm trên CSDL Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

KH&CN) 

- Bước 3: Đánh giá kết quả tìm 
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 Ví dụ 2: Tìm đề tài nghiên cứu đang tiến hành về “Giá trị văn hóa ẩm thực 

Việt” 

- Bước 1: Xác định nguồn tìm là CSDL đề tài nghiên cứu khoa học 

Sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm CSDL nói trên. Ví dụ, sử dụng công cụ tìm 

kiếm Google. 

Trên thanh tìm kiếm Google, nhập biểu thức tìm: “Báo cáo kết quả nghiên 

cứu” and CSDL.  

 

(Hình 42: Màn hình trang kết quả tìm kiếm trên Google) 

Đọc lướt kết quả tìm và chọn liên kết CSDL Cục Thông tin Khoa học & Công 

nghệ Quốc gia (http://www.vista.gov.vn) trên trang kết quả tìm kiếm. 

Trên giao diện trang chủ, chọn liên kết “Cơ sở dữ liệu về KH&CN”. (Xem hình 

43) 
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(Hình 43 : Màn hình trang chủ CSDL Cục thông tin Khoa học & Công nghệ Quốc gia) 

Chọn liên kết “CSDL Nhiệm vụ khoa học và công nghệ Việt Nam” trên trang 

web giới thiệu CSDL do Cục Thông tin KH&CN xây dựng. (Xem hình 44) 

 

(Hình 44: Màn hình chủ trang giới thiệu CSDL của Cục thông tin KH&CN) 

- Bước 2: Tìm trong “CSDL Nhiệm vụ khoa học và công nghệ Việt Nam”.  

Trên mục “Nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành” chọn giao diện “Tìm kiếm 

nâng cao” 

Nhập vào ô “Tên nhiệm vụ” trong giao diện tìm với biểu thức tìm “Văn hóa ẩm 

thực Việt” AND “Giá trị” sau đó bấm nút “Tìm kiếm”. (Xem hình 45) 
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(Hình 45: Màn hình trang tìm kiếm nâng cao của CSDL Nhiệm vụ KH&CN 

đang tiến hành) 

 

(Hình 46: Màn hình kết quả tìm trên CSDL Nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành) 

- Bước 3: Đánh giá kết quả tìm 

3.3. Tìm số liệu thống kê  

Để tìm số liệu thống kê, có thể sử dụng danh bạ chủ đề hoặc các CSDL chuyên 

biệt để tìm kiếm ví dụ như số liệu thống kê về dân số, xã hội, kinh tế của các nước trên 

thế giới…  
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Ví dụ: Tìm số liệu thống kê về “Số cơ sở khám, chữa bệnh ở Việt Nam năm 

2015” 

- Bước 1: Xác định nguồn tìm là CSDL số liệu thống kê 

Sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm CSDL nói trên.Ví dụ, sử dụng công cụ tìm 

kiếm Google. 

Trên thanh tìm kiếm Google, nhập biểu thức tìm: “Số liệu thống kê” and 

CSDL. Đọc lướt kết quả tìm và chọn kết quả đầu tiên. Nhấp chuột vào liên kết  

(https://www.gso.gov.vn) (Xem hình 47) 

(Hình 47:  Trang kết quả tìm kiếm Google) 

Bước 2: Tìm tin trong CSDL Tổng cục Thống kê  

Trên giao diện trang chủ, chọn liên kết “Số liệu thống kê”. (Xem hình 48) 
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(Hình 48: Giao diện trang chủ website Tổng cục thống kê) 

Chọn “Y tế, Văn hóa và đời sống” trong mục “Số liệu thống kê”. (Xem hình 49)

 

(Hình 49: Giao diện trang“Số liệu thống kê”) 

 Chọn “Số cơ sở khám, chữa bệnh” tại trang danh sách thống kê “Y tế, Văn 

hóa và đời sống”. (Xem hình 50) 
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(Hình 50: Giao diện trang danh sách thống kê lĩnh vực Y tế, Văn hóa và đời sống) 

 Chọn lần lượt “Cách tính” là “Cơ sở”; chọn “Loại cơ sở” là tất cả các mục; 

chọn “Năm” là 2015. (Xem hình 51) 

 

(Hình 51: Giao diện trang tìm kiếm số liệu thống kê về lĩnh vực Y tế) 
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(Hình 52: Giao diện trang kết quả tìm kiếm số liệu thống kê về lĩnh vực y tế)  


