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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 
Về việc xác nhận kết quả kiểm tra tính trùng lặp và 

nộp khóa luận tốt nghiệp để lưu trữ, học kỳ I năm học 2022 – 2023 
đối với sinh viên khóa 58 và các khóa ghép 

Căn cứ Kế hoạch số 2208/KH-CSII ngày 08/07/2022 về thực hiện học phần tốt 
nghiệp học kỳ I năm học 2022 – 2023 đối với sinh viên khóa 58 và các khóa ghép; 

Cơ sở II ban hành Thông báo về việc xác nhận kết quả kiểm tra tính trùng lặp và            
nộp khóa luận tốt nghiệp (KLTN), học kỳ I năm học 2022 – 2023 đối với sinh viên khóa 58 
và các khóa ghép, cụ thể như sau: 

Thời gian Nội dung 
công việc 

Yêu cầu/ 
Hướng dẫn thực hiện 

Từ ngày 
22/12/2022 đến 

28/12/2022 

Thư viện ký Biên 
bản kiểm tra và xác 
nhận kết quả kiểm 
tra tính trùng lặp 
của KLTN 

Sinh viên thực hiện như sau: 
1. Tải kết quả kiểm tra trùng lặp trên hệ 
thống Turnitin theo hướng dẫn tại liên kết: 
https://bit.ly/3GIHF3H 
và in 02 bản danh mục các nguồn trùng lặp 
(Phần danh mục ở trang cuối cùng). 
2.  Tải Biểu mẫu biên bản tại liên kết: 
https://bit.ly/3EpWiut,  điền đầy đủ chính 
xác thông tin vào Biểu mẫu biên bản, in 02 
bản. 
3.  Nộp 02 bản Biên bản đã in cùng với 02 
bản danh mục các nguồn trùng lặp tại Phòng 
A.301 để xác nhận 

Ngày 04/01/2023 
và ngày 

05/01/2023 

Thư viện ký Biên 
bản kiểm tra và xác 
nhận kết quả kiểm 
tra tính trùng lặp 
của KLTN đối với 
Sinh viên nộp trễ 
hạn 

12/01/2023 

Sinh viên bảo vệ 
KLTN nộp KLTN 
bản mềm cho Ban 
Thư viện 

Sau khi bảo vệ KLTN và nộp bản giải trình           
chỉnh sửa cho Bộ môn, SV nộp KLTN bản 
mềm và bản giải trình chỉnh sửa cho Thư 
viện qua liên kết: https://bit.ly/3BoKUNw 
Lưu ý: Sinh viên không bảo vệ KLTN trước 
hội đồng thì không nộp bản mềm. 

S: 8:00 – 12:00 
C: 13:30 – 17:00, 
ngày 13/01/2023 

Nộp KLTN           
bản cứng tại         
Thư viện 

Tất cả các sinh viên có kết quả chấm và bảo 
vệ KLTN đạt từ 8.5 điểm trở lên nộp bản 
cứng KLTN và Biên bản về việc đồng ý cấp 
phép sử dụng và công bố luận văn/khóa luận 
tốt nghiệp tại Phòng A301 (Tải biểu mẫu tại 
liên kết: https://bit.ly/3CNb1yw). 

https://bit.ly/3GIHF3H
https://bit.ly/3EpWiut
https://bit.ly/3BoKUNw
https://bit.ly/3CNb1yw


Thông tin liên hệ: 
- 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 thông báo./. 

Nơi nhận: TL. GIÁM ĐỐC 
- Ban Giám đốc (để báo cáo); 
- Ban QLĐT (để thông báo cho SV); 
- Các Bộ môn, GVHD (để phối hợp); 
- SV K58 và các khóa ghép (để thực hiện); 
- Admin Edusoft (đưa lên website CSII); 
- Lưu: VT, TV, S.Doc. 

TRƯỞNG BAN THƯ VIỆN 
 
 
 
 

ThS Bùi Thị Hoàng Oanh 
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