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THÔNG BÁO
Về việc thực hiện tra soát đạo văn đối với sinh viên Khóa 57 và
các khóa ghép học kỳ 2 năm học 2021 – 2022
Căn cứ Kế hoạch số 4422/KH-CSII, ngày 28/12/2021 về thực hiện học phần tốt
nghiệp học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 đối với sinh viên Khóa 57 và các khóa ghép;
Căn cứ Hướng dẫn số 180/HD-CSII, ngày 17/01/2022 về tra soát đạo văn dành
cho người học tại Cơ sở II;
Căn cứ Tờ trình số 505/TTr-CSII ngày 18/02/2022 về đề xuất chính sách tra soát
đạo văn áp dụng đối với người học đã được Nhà trường phê duyệt,
Cơ sở II ban hành thông báo về thời gian thực hiện tra soát đạo văn đối với sinh viên
(SV) Khóa 57 và các khóa ghép học kỳ 2 năm học 2021 – 2022, cụ thể như sau:
Thời gian

Nội dung công việc
SV theo dõi thông báo cấp tài khoản
26/04/2022 – 29/04/2022 của Thư viện và email kích hoạt tài
khoản của Turnitin qua email
Từ thời điểm SV nhận SV tiến hành kích hoạt, thiết lập tài
được thông báo của Thư khoản và nộp bài lên hệ thống
viện đến 20/05/2022
Turnitin để thực hiện tra soát
21/05 – 23/05/2022

Tài liệu hướng dẫn

https://bit.ly/3GIHF3H

SV tải và in kết quả tra soát để thực
hiện các công việc tiếp theo

Lưu ý: Tài khoản sẽ bị vô hiệu khi hết thời gian tra soát. Sinh viên lưu ý
hoàn thành các công tác tra soát theo các thời hạn trong thông báo.
Thời gian áp dụng: từ tháng 4/2022 cho đến khi có quy định khác;
Trong quá trình thực hiện tra soát, SV cần hỗ trợ vui lòng liên hệ trực tiếp với
viên chức đã gửi mail thông báo cấp tài khoản hoặc qua các kênh thông tin:
- Zalo/Viber: 0935 876 992 (ThS Nguyễn Lê Na – Chuyên viên Ban Thư viện)
- Email: tv.cs2@ftu.edu.vn - Fanpage: FTU2 Lib
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Các đơn vị, website CSII (để thông báo cho VC và NH);
- Lưu: VT, TV, SmartOffce
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