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1. KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN



BƯỚC 1: KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN

Nếu chưa kích hoạt tài khoản, các email sau đó Turnitin gửi tới GV sẽ có dạng như hình minh họa dưới đây.

Trong trường hợp GV không nhận được/không còn lưu email kích hoạt ban đầu, GV vẫn có thể sử dụng thông tin có

trong các email tương tự như mẫu bên để kích hoạt bình thường.

thuypham@gmail.com

Pham

Thuy Pham,

Admin Kieu Quynh Tho

Cửa sổ kích hoạt tài khoản hiện ra, người dùng điền Email và

copy-paste Họ được nêu trong email “Turnitin No Reply” để

kích hoạt tài khoản.

GV click vào đường link “Create Your Password”



BƯỚC 1: KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN

*** Lưu ý: Quy cách đặt Last name – Họ như sau:

1. Last name = Họ của tên Tiếng Việt thông thường

2. First name: Tên đệm + Tên

3. Tiếng Việt không dấu



Quay trở lại hòm mail, mở email “Create Your

Turnitin Password” của Turnitin, GV click vào

chữ here màu xanh theo hướng dẫn

Thuy Pham,

BƯỚC 1: KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN

Turnitin sẽ chuyển GV tới cửa sổ cài đặt mật khẩu mới.

LƯU Ý: Mật khẩu dài 6-12 ký tự, gồm ít nhất 1 chữ và 1 số. Click

Create Password để lưu lại.

thuypham@gmail.com



BƯỚC 1: KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN

Sau khi việc kích hoạt hoàn thành, người dùng có thể click vào Log In Now hoặc trực tiếp vào trang

Turnitin.com và chọn Log In để đăng nhập bằng email và password vừa tạo



*** TRƯỜNG HỢP QUÊN MẬT KHẨU

1. Tại www.turnitin.com , nhấp vào mục 'Log In’ , chọn dòng thứ 2

(Bạn quên mật khẩu, nhấp vào đây).

2. Điền địa chỉ email và Họ + Đệm (không dấu), và chọn Tiếp theo.

3. Người dùng truy cập email để nhận thư cài đặt lại mật khẩu từ

Turnitin & làm theo các bước hướng dẫn tiếp theo.

4. Điền câu trả lời bảo mật để xác thực. Trong trường hợp quên/chưa

thiết lập câu hỏi/câu trả lời, người dùng có thể chọn bỏ qua thao

tác này.



*** TRƯỜNG HỢP QUÊN MẬT KHẨU

LƯU Ý:

1. Nếu người dùng đã nhập thông tin và hệ thống báo lỗi (Không có sự

kết hợp giữa email và Họ này trong hệ thống của chúng tôi), ngưòi

dùng cần liên hệ với người đã add tài khoản của mình lên hệ thống để

lấy dữ liệu chính xác về email và Họ Đệm

Hoặc:

HV có thể lấy 2 thông tin này bằng cách copy & paste Email, Họ +

Đệm – luôn có trong các email Turnitin gửi tới hòm thư HV đã đăng ký

2. Trong trường hợp người dùng không nhận được/đã xóa các email

kích hoạt từ Turnitin, người dùng có thể áp dụng cách trên để tạo mật

khẩu mới và đăng nhập vào hệ thống bình thường.



*** TRƯỜNG HỢP QUÊN MẬT KHẨUBƯỚC 2: THÔNG TIN BẢO MẬT

1. Điền các thông tin bảo mật được yêu cầu và nhấp chuột vào Next.

2. Chọn “I Agree – Continue” để đồng ý với các điều khoản của NXB và bắt đầu sử dụng Turnitin

*** Lưu ý: Những thông tin đã khai báo (địa chỉ email, mật khẩu…) có thể sửa đổi bất cứ lúc nào khi người

dùng đăng nhập vào Turnitin.

thuypham@gmail.com

Pham

Thuy



Trade Union University

GIAO DIỆN TURNITIN DÀNH CHO GV

(1) Thông tin hồ sơ người dùng

(2) Hòm thư người dùng

(3) Vai trò của người dùng trên hệ

thống. Tùy quyền hạn được

thiết lập, một người có thể có

tối đa 3 vai trò: admin, giảng

viên và học viên.

(4) Ngôn ngữ hiển thị của giao

diện

(5) Diễn đàn trao đổi về Turnitin 

cho người dùng

(6) Trung tâm hỗ trợ của Turnitin, 

tập hợp Q&A thường gặp

      





(9) Các lớp GV tham gia giảng dạy, bao gồm:

- Expired Classes: lớp hết hạn

- Active Classes: lớp đang hoạt động

(7)  Đăng xuất

(8)  Đơn vị GV giảng dạy

Thuy Pham



(9)

Người dùng có thể thay đổi các thông tin cá nhân và tùy biến phần

hiển thị trên hệ thống khi chọn phần Thông tin người dùng

Sau khi thay đổi, chọn Submit để lưu lại

*** Lưu ý: Trong trường hợp người dùng thay đổi email, email

mới chỉ được chấp nhận khi chưa được định danh trên hệ

thống (tức là chưa được gắn với bất kỳ người dùng Turnitin nào)
Instructor

tcc

BƯỚC 3: THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG
thuypham@gmail.com

Pham

Thuy



2. TẠO LỚP HỌC



BƯỚC 1: TẠO LỚP

(1) Chọn Thêm lớp để tạo lớp học

(2) Chọn lớp Chuẩn: bao gồm 1 giáo viên và học viên

(3) Tên lớp học

(4) Mã đăng ký: mật khẩu để học viên truy cập vào lớp học

(ít nhất 4 ký tự).

(5) (Các) Lãnh vực môn học: GV có thể chọn 1 hoặc nhiều

lĩnh vực hệ thống có sẵn hoặc click vào lựa chọn Các

ngành khác nằm ở cuối cùng

(6) (Các) Trình độ Học học: chọn trình độ tương ứng với lớp

đang giảng dạy

(7) Ngày lớp học kết thúc. Khi lớp học kết thúc, học viên sẽ

không thể nộp bài hay ghi danh. Giáo viên có thể thay đổi

ngày kết thúc lớp nếu cần.

(8) Chọn Submit để hoàn thành bước này.

















3. THÊM HỌC VIÊN VÀO LỚP



BƯỚC 1: GIAO DIỆN QUẢN LÝ học VIÊN

(3) Tải lên Danh sách Học 

học nếu giáo viên cần

thêm nhiều học viên

(1) Tại trang Trang 

nhà, chọn mục

Học học

(2) Thêm học học nếu

chỉ thêm 1 hoặc 1 số

ít học viên.

(4) Email All Student: gửi email thông

báo tới tất cả học viên trong lớp

(5) Nhấp vào một tên của học viên để

xem các bài nộp của học viên đó

(6) Vô hiệu hóa tài khoản tạm thời

(7) Email Address: email cho từng

học viên cụ thể

(8) Drop: giáo viên xóa học viên khỏi

danh sách lớp (trường hợp học viên

ghi danh sai lớp học phần).



  



  



BƯỚC 2: THÊM HỌC VIÊN

GV điền các thông tin Tên, Họ, Email của Học viên

vào các ô tương ứng, sau đó click Nộp để thêm học

viên vào lớp.

• Nếu học viên đã có tài khoản Turnitin, các em sẽ

nhận được email thông báo và được ghi danh vào

lớp ngay lập tức.

• Nếu học viên chưa có tài khoản Turnitin, hệ thống

sẽ gửi thư kích hoạt vào email của học viên



BƯỚC 2: THÊM DANH SÁCH NHIỀU HỌC VIÊN

Trong trường hợp thêm một danh sách nhiều học viên, chọn

Tải lên Danh sách Học học để upload file danh sách.

• Định dạng file cho phép: Word, Excel, Plain Text

• Thông tin yêu cầu: Đệm Tên, Họ, Địa chỉ email

• Tối đa: 100 học viên/ danh sách

GV click vào đường link Thêm thông tin để tham khảo mẫu

trình bày thông tin theo từng định dạng file cụ thể tại.

Sau khi Chọn tệp, GV click Danh sách tải lên để hoàn thành

bước này.



4. TẠO BÀI TẬP



(1) Đề bài tập/ bài kiểm tra

(2)  Tùy chọn thang điểm (VD: 10, 100,…)

(3)  Chỉ cho phép học viên nộp bài ở dạng file có thể

Kiểm tra trùng lặp: Microsoft Word, PowerPoint, 

WordPerfect, PostScript, PDF, HTML, RTF, 

OpenOffice (ODT), Hangul, (HWP), Google Docs, 

Text 

(4)  Ngày bắt đầu nộp bài

(5)  Ngày hết hạn nộp bài (sau Ngày bắt đầu)

BƯỚC 1: TẠO BÀI TẬP LUẬN

(6) Ngày công bố điểm số, nhận xét (sau Ngày bắt đầu và có thể trước Ngày hết hạn)

(7) Chọn Cài đặt tùy chọn để thiết lập thêm các tính năng bổ trợ nâng cao

















(1) GV bổ sung hướng dẫn làm bài cho học viên (nếu có)

(2) Cho phép nộp bài sau hạn nộp?: nếu lựa chọn –

- Có: sau ngày hết hạn, học viên vẫn được phép upload bài lên

hệ thống, nhưng sẽ bị đánh dấu quá hạn

- Không: sau ngày hết hạn, học viên không upload được bài

Mục BÁO CÁO ĐỘC SÁNG (hay còn gọi là Báo cáo Trùng lặp):

các thiết lập hệ thống liên quan tới Báo cáo Kiểm tra trùng lặp

(3) Tổng hợp Báo cáo Tính Độc sáng cho các bài nộp?: chọn Yes,

sau khi kiểm tra, phần mềm sẽ chạy Báo cáo kiểm tra trùng lặp

(4) Tổng hợp Báo cáo Tính Độc sáng cho các bài nộp của học

sinh: giáo viên click vào lựa chọn thứ hai “ngay lập tức (có thể viết

đè lên các báo cáo cho đến ngày hạn”: cho phép học viên nộp lại

nhiều lần và báo cáo được chạy cho mỗi lần nộp.

*** Lưu ý : Bài nộp lại từ lần 2 trở đi sẽ được

chạy báo cáo trùng lặp sau 24h kể từ thời điểm

nộp lại









BƯỚC 1: TẠO BÀI TẬP LUẬN



(5) Loại trừ tư liệu tham khảo khỏi chỉ số Tương Đồng

cho tất cả các bài nộp trong bài tập này?: nếu chọn

Có, hệ thống loại bỏ phần tài liệu tham khảo ra khỏi báo

cáo trùng lặp.

(6) Loại trừ tài liệu trích dữ khỏi chỉ số Tương Đồng cho

tất cả các bài nộp vào bài tập này?: nếu chọn Có, hệ

thống loại bỏ phần nội dung trích dẫn ra khỏi báo cáo

trùng lặp.

(7) Exclude small matches?: nếu muốn loại bỏ những nội

dung trung lặp nhỏ khỏi báo cáo trùng lặp, giáo viên có

thể lựa chọn độ dài của cụm từ trùng lặp







BƯỚC 1: TẠO BÀI TẬP LUẬN



8. Cho phép học sinh xem Báo Cáo Tính Độc Sáng?:

- Có: học viên được xem kết quả kiểm tra trùng lặp và chủ động

chỉnh sửa để nộp lại

- Không: giảng viên sẽ phải thông báo cho học viên biết về kết quả

kiểm tra trùng lặp để chỉnh sửa

9. Nộp Bài vào: giáo viên chọn Không có kho lưu trữ để không lưu các

bản nộp nháp vào hệ thống

10. Tùy chọn tìm kiếm: giáo viên lựa chọn kho dữ liệu đối chiếu, gồm:

▪ Bài nộp của học viên toàn cầu

▪ Kho dữ liệu nội học của trường

▪ Tài liệu trên Internet

▪ Xuất bản phẩm của các NXB trên thế giới

11. Chọn Bạn có muốn lưu các tùy chọn này … để lưu lại phần cài đặt

phía trên cho tất cả các bài tập sau này

11







BƯỚC 1: TẠO BÀI TẬP LUẬN



BƯỚC 2: TRUY CẬP DANH MỤC BÀI TẬP

Trong và khi kết thúc thời hạn nộp sản phẩm học thuật, GV 

đăng nhập vào phần mềm Turnitin, chọn lớp, tên sản phẩm

học thuật, GV sẽ có thông tin liên quan tới sản phẩm học

thuật

(1) Tên sản phẩm học thuật

(2) Ngày bắt đầu, ngày kết thúc và ngày đăng tải kết quả

(3) Số học viên đã nộp bài / tổng số học viên trong lớp

(4) Click vào Xem vào Hộp thư bài tập: GV biết tên cụ thể

của từng người học đã nộp, tỷ lệ trùng lặp… của sản

phẩm học thuật tương ứng

(5) Thêm hành động:

- Hiệu chỉnh cài đặt: Thay đổi cài đặt của bài tập (dành

cho CV)

- Nộp: Upload bài nộp của học viên

- Xóa bài tập





  



Trong Hộp thư bài tập, GV kiểm tra nội dung những phần bị sao chép bằng cách click vào Tương đồng - tỷ lệ tương đồng của

từng sản phẩm học thuật. Đoạn văn có sao chép sẽ hiển thị màu và số thứ tự tương ứng với link nguồn bị sao chép. GV có thể 

nhấp vào số thứ tự hoặc link nguồn để xem văn bản bị sao chép

BƯỚC 3: KIỂM TRA TÌNH TRẠNG SAO CHÉP



Cột bên trái là phân vùng tài liệu sao chép, bên phải

là nguồn sao chép. Chỉ có giáo viên mới được

quyền loại trừ nguồn trùng lặp cho sinh viên sau khi

đã xem xét và đánh giá kỹ nội dung của bài nộp

Tùy theo đặc thù của từng sản phẩm học thuật, giáo

viên có thể giảm tỷ lệ sao chép bằng cách bỏ qua 

một vài nguồn sao chép:

(1) Chọn ký hiệu mũi tên bên cạnh nguồn trùng lặp

(2) Chọn Loại trừ Nguồn

(3) Đánh dấu vào các nguồn muốn loại bỏ.

(4) Chọn vào Ngoại trừ

Nhấn phím F5  trên bàn phím để trình duyệt cập nhật

kết quả. Kết quả nhanh hay chậm phụ thuộc vào

đường truyền internet.

BƯỚC 3: KIỂM TRA TÌNH TRẠNG SAO CHÉP











BƯỚC 4: IN BÁO CÁO TRÙNG LẶP

• Trong Hộp thư bài tập, click vào Tương

đồng của sản phẩm học thuật cần in báo cáo

• Nhấn phím Tab, ở góc bên trái trên cùng của

màn hình, lựa chọn Điều hướng đến Báo cáo

Tương Đồng dạng thuần văn bản xuất hiện

• Nhấn phím Enter để mở báo cáo Text-only:

báo cáo loại bỏ hoàn toàn format bài nộp,

nhằm phát hiện các trường hợp đạo văn cố ý

• Nhấn chuột phải, và chọn Lưu thành… để tải

báo cáo



Lưu ý: Tỷ lệ sao chép chỉ xuất hiện khi phần mềm đã kiểm tra xong. Học viên có thể nộp lại

bài ngay khi xem kết quả trùng lặp. Tuy nhiên, từ lần nộp bài thứ 2 trở đi, học viên phải chờ ít

nhất 24 giờ mới có kết quả kiểm tra.

BƯỚC 4: KIỂM TRA TÌNH TRẠNG SAO CHÉP



HỖ TRỢ NGƯỜI DÙNG

Khi gặp vấn đề phát sinh, người dùng nên liên hệ với:

• Sub-Admin phụ trách quản lý khoa, viện mình đang công tác/ học tập

• Admin phụ trách Turnitin của Thư viện

• Email: referencelib@uel.edu.vn hoặc thuvien@uel.edu.vn

- Hỗ trợ liên quan tới thông tin tài khoản, vui lòng cung cấp tối thiểu các thông tin:

+ Họ tên, Email, 

+ Forward 1 email Turnitin gửi cho người dùng đến hòm mail hỗ trợ

- Hỗ trợ liên quan tới bài nộp, vui lòng cung cấp tối thiểu các thông tin:

+ Họ tên, Email, 

+ ID bài nộp

+ Thông tin về bài tập: SCREENSHOT chụp lại các điều kiện cài đặt bài tập và

các lần thay đổi điều kiện cài đặt bài tập (nếu có)

mailto:referencelib@uel.edu.vn



