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Số: 07/TB-ĐHNH-TV Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Về việc truy cập, khai thác Bộ CSDL Kinh tế - Tài chính - Vĩ mô 

(FiinPro Platform) 

 

Nhằm cung cấp nguồn tài nguyên thông tin có giá trị, phù hợp và đáp ứng nhu 

cầu của Người sử dụng thư viện, Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM đã mua quyền 

truy cập Bộ CSDL Kinh tế - Tài chính - Vĩ mô (FiinPro Platform). 

Phần mềm FiinPro Platform là Bộ Cơ sở dữ liệu Kinh tế - Tài chính - Vĩ mô, hệ 

thống Cơ sở dữ liệu chuyên sâu về thị trường tài chính Việt Nam, cung cấp nguồn dữ 

liệu và thông tin toàn diện trên cả hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Phần mềm 

FiinPro Platform bao phủ thông tin đầy đủ về +3.600 Doanh nghiệp gồm cả đại chúng 

và tư nhân với tổng doanh thu tương đương 150% GDP VIệt Nam. 

Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM mua 01 (một) tài khoản và cài đặt trên máy 

tính đặt tại Thư viện, vì vậy Thư viện thông báo đến toàn thể GV, VC, NLĐ, nhà 

nghiên cứu, học viên và sinh viên đăng ký sử dụng và khai thác bộ Bộ CSDL Kinh tế - 

Tài chính - Vĩ mô (FiinPro Platform) theo cách thức như sau: 

Bước 1: Truy cập Biểu mẫu đăng ký theo đường dẫn: 

https://forms.gle/iuhYx3xGbEYQMmSx8 

Bước 2: Truy cập Danh sách đăng ký để tham khảo và lựa chọn thời gian phù 

hợp theo đường dẫn: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nO9NwvQ5GayhEvS9JhPJ5y

e28cyXA2DTbBDRbmq9puI/edit#gid=479616615  

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu và nhấn “Gửi”. 

Để việc sắp xếp đạt hiệu quả, thuận lợi và hỗ trợ truy cập được tốt hơn chúng tôi 

rất mong quý Bạn đọc thực hiện theo hướng dẫn. 

Trong quá trình khai thác nếu có thắc mắc hoặc để được hỗ trợ truy cập từ xa, 

quý Bạn đọc vui lòng liên hệ: 

Ông Hồ Lê Anh Tuấn – ĐT: 0907.422.522 (zalo) – Email: tuanhla@buh.edu.vn  

Trân trọng. 

Nơi nhận: 

- BGH (để b/c); 

- Các đơn vị (để s/d); 

- Bạn đọc (để s/d); 

- VC, NLĐ trong TV (để h/d); 

- Website, page TV; 

- Lưu: TV. 
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