
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN THƯ VIỆN 
 

Bước 1: Truy cập vào trang tra cứu của Thư viện bằng các cách: 

- Trực tiếp: http://opac.huph.edu.vn/opac/ 
- Gián tiếp qua trang web của Thư viện: http://library.huph.edu.vn/, chọn 

Tra cứu 

- Gián tiếp qua trang web của trường: http://huph.edu.vn/, chọn Thư viện, 

chọn Tra cứu 

 

Bước 2: Chọn Đăng ký 
 

 
 

Bước 3: Nhập đầy đủ và chính xác các thông tin để đăng ký 

 Lưu ý: 

Những phần có dấu * bạn đọc bắt buộc phải nhập và nhập bằng tiếng 

Việt có dấu theo đúng các thông tin in trên thẻ sinh viên/học viên 

- Họ tên: Nhập đầy đủ Họ tên (có dấu) 

- Tài khoản/ Mã thẻ: Nhập đúng theo Mã in trên thẻ 

- Ngày sinh: nhập ngày tháng năm sinh theo quy tắc dd/mm/yyyy 

- Giới tính: chọn Nam hoặc Nữ 

- Mật khẩu và Xác nhận mật khẩu: SV/HV tự đặt và cần nhớ để sử dụng 

- Trường/Cơ quan công tác: chọn Trường Đại học Y tế công cộng 

- Nghề nghiệp: chọn Sinh viên 

- Điện thoại/Email: nhập số điện thoại và địa chỉ email bạn thường xuyên 

sử dụng để Thư viện liên hệ khi cần 

- Phần thông tin lớp học: 

+ Lớp: ghi như trên thẻ SV/HV (VD: KTPHCN1-1A1, DD4-1A…) 

+ Khóa/Ngành: chọn ngành học của mình 

+ Khóa học: nhập khóa học của mình (VD: Cử nhân học 4 năm: 2021- 

2025; Thạc sĩ học 2 năm: 2021-2023) 

- Phần ảnh đại diện: Chọn Chọn tệp để tải ảnh thẻ 

- Chọn Đăng ký để hoàn thành quá trình đăng ký tài khoản Thư viện 

 
Sau khi bạn đọc đăng ký, Thư viện sẽ kiểm tra, đối chiếu thông tin và 

kích hoạt tài khoản cho những trường hợp đăng ký đúng và đủ thông 

tin. 

Sau khoảng 24-48 giờ (ngày làm việc) kể từ lúc đăng ký, bạn đọc 

đăng nhập để kiểm tra tài khoản thư viện của mình đã được kích 

hoạt hay chưa 

 

Sau khi đã được kích hoạt, thẻ sinh viên chính là thẻ thư viện. Bạn đọc 

đến Thư viện chỉ cần mang theo thẻ sinh viên. 
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