
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG MƯỢN SÁCH 

QUA DỊCH VỤ BCCI 

 

I. Đăng nhập 
- Bạn đọc truy cập theo địa chỉ http://thuvienso.quangtri.gov.vn/ để truy cập vào 

trang Thư viện số tỉnh Quảng Trị. Nếu chưa có tài khoản, bạn đọc có thể đăng ký 

bằng cách click chuột vào chức năng “Đăng ký”: 

 

- Sau đó nhập thông tin đăng ký rồi bấm “Đăng ký” để hoàn tất. Chú ý những 

trường có dấu (*) là trường bắt buộc. 



 

- Trong trường hợp đã có tài khoản, người dùng bấm chuột vào chức năng 

đăng nhập, nhập thông tin tài khoản để vào Thư viện số. 

 



 

II. Dịch vụ bưu chính công ích 
- Để tiến hành mượn sách qua dịch vụ bưu chính công ích ta làm theo các 

bước sau: 

Bước 1: Đăng ký mượn tài liệu 

- Trên màn hình chọn chức năng “Tài liệu giấy” sẽ hiện ra tất cả tài liệu như 

sau: 

 

- Khi người dùng muốn đăng ký mượn tài liệu nào thì bấm vào xem chi tiết tài 

liệu đó rồi bấm “Đăng ký mượn” 



 

 

- Màn hình sẽ hiển thị như sau: 

 



- Ở phần trạng thái sẽ hiển thị cho ta biết tại liệu có sẵn sàng cho mượn hay 

không dựa vào số lượng tài liệu đang có trong kho. Nếu tài liệu sẵn sàng cho 

mượn, người dùng bấm vào chức năng “Đăng ký mượn” để hoàn tất phần 

đăng ký mượn tài liệu. 

Bước 2: Hoàn tất thủ tục đăng ký mượn tài liệu 

- Sau khi đã hoàn thành bước đăng ký mượn tài liệu, người dùng chọn vào 

chức năng “Trang cá nhân” trên màn hình  chọn “Tài liệu đăng ký mượn” 

tại menu bên trái. 

 

- Tại đây người dùng có thể xem và rà soát lại những tài liệu mình đã đăng ký 

mượn từ trước tới nay và đang ở trạng thái nào. Người dùng cũng có thể huỷ 

đăng ký mượn với những tài liệu đang có trạng thái “Chờ đăng ký mượn” 

- Tiếp theo, để hoàn tất thủ tục đăng ký mượn tài liệu qua dịch vụ bưu chính 

công ích, người dùng chọn vào tài liệu vừa đăng ký ở Bước 1  chọn chức 

năng “Đăng ký mượn”  “Dịch vụ bưu chính”, màn hình sẽ hiển thị như 

sau: 



 

- Tại đây, người dùng sẽ chuyển khoản cho thư viện số tiền cược hiển thị trên 

màn hình để xác nhận mượn tài liệu. 

- Sau khi hoàn tất chuyển khoản, người dùng sẽ chụp ảnh màn hình rồi đưa 

ảnh lên bằng chức năng “Chọn tệp”. Sau đó người dùng bấm “Đăng ký” để 

hoàn tất. 

 

 

 


	I. Đăng nhập
	II. Dịch vụ bưu chính công ích
	Bước 1: Đăng ký mượn tài liệu
	Bước 2: Hoàn tất thủ tục đăng ký mượn tài liệu


