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Nguồn thông tin thương mại toàn cầu giá trị
WTO iLibrary là nơi chứa các tài liệu nghiên cứu quan trọng của WTO
về thương mại toàn cầu.

Nền tảng bao gồm:

Hơn 400 nhan đề, gần
4,000 chương bài xuất bản
bởi WTO hay xuất bản của
tổ chức cộng tác quốc tế.

Hơn 30 WTO nhan
đề, 500 chương
bài.đồng xuất bản
với nhà xuất bản đại
học Cambridge.

Nội dung định dạng số bao gồm
PDF, HTML và CSV.

Hơn 400
báo cáo
giải quyết
tranh
chấp.

Phạm vị
dữ liệu
thống kê
về chủ đề
thương
mai.

Hơn 200
WTO
working
papers.

Siêu dữ liệu giúp cho việc tìm
kiếm dễ dàng, giúp người dùng
lựa chọn được lĩnh vực quan
tâm cụ thể.

Tính năng chính
• Không giới hạn truy cập sử dụng nội dung.
• Nội dung
được xem
theo đất
nước, chủ
đề, nguôn
ngữ, năm và
nhan đề.

• Nguồn nội dung bao gồm gói đăng ký không cần
yêu cầu riêng lẻ.

• Tính năng đọc trực tuyến cho phép
người dùng đọc và chia sẻ qua điện
thoại hay máy tính.

• Mỗi xuất bản
bao gồm một
link để đặt
hàng trực
tuyến cho bản
in.

Tất cả nội
dung có thể
• tải xuống,
sao chép.

•
• Công cụ trích dẫn
• Chương sách.

Chủ đề chính
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nông nghiệp và an toàn thực phẩm
Chống bán phá giá, trợ cấp, bảo vệ
Phát triển và xây dựng năng lực thương mại
Giải quyết tranh chấp
Nghiên cứu kinh tế và chính sách thương mại
Môi trường
Mua sắm công
Công nghệ thông tin và thương mại điện tử
Sở hữu trí tuệ
Tiếp cận thị trường
Hiệp định thương mại khu vực
Dịch vụ
Rào cản kỹ thuật tới thương mại
Tạo thuận lợi thương mại và định giá hải quan
Tài chính thương mại
Giám sát thương mại
Thống kê thương mại
Gia nhập WTO

WTO iLibrary: Đơn vị sử dụng
WTO iLibrary là công cụ nghiên cứu dành cho:
•
•
•
•
•
•
•
•

Phòng thương mại
Doanh nghiệp xuất nhập khẩu
Tổ chức Chính phủ
Tổ chức phi Chính phủ
Thư viện
Tổ chức nghiên cứu
Trường Đại học
Công ty Luật

Công cụ nghiên cứu

The WTO iLibrary thường xuyên được cập nhật và mở
rộng nội dung mới về thương mại toàn cầu.
WTO iLibrary được phát triển bởi sự hợp tác của
OECD.
OECD cũng hợp tác với các tổ chức liên chính phủ
khác để thành lập chuỗi nền tảng iLibraries. Bao gồm:
•
•
•
•

Commonwealth Secretariat
International Telecommunication Union
Nordic Cooperation
United Nations.

Hỗ trợ thông tin và đăng ký sử dụng, xin vui lòng liên
hệ: phuonghtt@idtvietnam.vn

WTO

OECD

The World Trade Organization (WTO) Tổ chức thương
mại thế giới giải quyết quy tắc quốc tế giữa các quốc gia.
Chức năng đảm bảo thương mại diễn ra thuận lợi, tự
do nhất có thể.

OECD cung cấp diễn đàn trong đó các chính phủ có thể
làm việc và chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm giải pháp cho
vấn đề chung.

