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THÔNG BÁO 

Về tổ chức lớp hướng dẫn “Phòng tránh đạo văn với phần mềm Turnitin 

dành cho người học” 

Căn cứ Kế hoạch số 62/KH-TV ngày 05/04/2022 về tổ chức lớp hướng dẫn “Phòng 

tránh đạo văn với phần mềm Turnitin dành cho người học”; 

Nhằm trang bị cho người học khả năng nhận diện đạo văn trong học thuật, cách 

phòng tránh đạo văn trong học tập và tự thực hiện tra soát đạo văn bằng phần mềm 

Turnitin, 

Ban Thư viện ban hành thông báo về tổ chức lớp hướng dẫn “Phòng tránh đạo văn 

với phần mềm Turnitin dành cho người học”, cụ thể như sau: 

1. Thời gian, hình thức và thành phần tham dự 

Thời gian: 14:00 – 16:30, ngày 26/04/2022 

Hình thức tổ chức: Trực tuyến qua nền tảng MS Team. Link tham dự: 

https://bit.ly/38Ybq4B 

Thành phần: Sinh viên và học viên cao học có quan tâm 

2. Nội dung hướng dẫn 

- Khái niệm đạo văn. Nguyên nhân dẫn đến các tình huống đạo văn; 

- Cách phòng tránh đạo văn; 

- Sử dụng phần mềm Turnitin để tự tra soát đạo văn và 

các lưu ý trong quá trình thực hiện tra soát; 

- Q&A. 

3. Đăng ký tham dự 

Sinh viên và học viên cao học quan tâm, vui lòng đăng ký 

tham dự tại liên kết: 

https://forms.gle/y3QFVE21x1LLUjkV8 hoặc quét mã 

QR bằng điện thoại để truy cập biểu mẫu đăng ký. 

4. Thông tin liên hệ 

Mọi thắc mắc liên quan đến lớp hướng dẫn, sinh viên và học viên vui lòng liên hệ: 

- Điện thoại: (028) 35 127 254 (Ext: 852) 

- 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: TB. THƯ VIỆN 
- Các Ban QLĐT, CTCT&SV, ĐTQT (để phối hợp công 

tác); 

- Người học (để thực hiện); 

- Lưu: TV. 

 

(đã ký) 
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