
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THƯ VIỆN      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   Số:  /ĐHKTL-TV            Thành phố Hồ chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 
V/v  Tập huấn sử dụng phần mềm Turnitin  

cho Sinh viên chính quy K18, K19, K20 

 

- Căn cứ Quyết định số 1587/QĐ-ĐHKTL về việc ban hành quy định trích dẫn và xử 

lý vi phạm quy định về trích dẫn trong hoạt động học tập, giảng dạy và nghiên cứu 

khoa học;  

- Thực hiện Quyết định Số 546/QĐ-ĐHKTL về việc ban hành Quy định kiểm tra tính 

trùng lắp của các sản phẩm học thuật ngày 24 tháng 05 năm 2021, áp dụng cho tất 

cả Người học, VC-NLĐ của Trường Đại học Kinh tế-Luật. 

Để hỗ trợ Người học và VC-NLĐ sử dụng phần mềm Turnitin, Thư viện đã biên soạn 

tài liệu hướng dẫn các bước sử dụng Turnitin và đăng tải trên website Thư viện (Mục Hỗ 

trợ). Ngoài ra, Thư viện sẽ tổ chức tập huấn trực tuyến với nhiều khung giờ khác nhau từ 

Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần (Sáng 8h30 đến 9h30; Chiều 13h30 đến 14h30) 

1. Cách thức tham gia: 

 Sinh viên đăng ký lịch tập huấn qua đường dẫn dưới đây theo đúng Thời gian và Khóa 

học (mỗi sinh viên chỉ đăng ký một buổi) 

 Thời gian đăng ký: Bắt đầu từ ngày 01/9/2021 

 Thư viện sẽ gửi Link kết nối vào lớp tập huấn qua email đã đăng ký  

2. Nôi dụng tập huấn 

- Hướng dẫn đăng ký/cấp tài khoản Turnitin 

- Cách thức kích hoạt và đặt mật khẩu cho tài khoản 

- Quy trình và cách nộp bài vào Turnitin 

- Cách đọc và in báo cáo kết quả kiểm tra tính trùng lắp 

- Giải đáp các thắc mắc  



3. Lịch tập huấn 

  

4. Link đăng ký 

o Sinh viên chính quy K18: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfgS__aKsfnP1TIkTj-

NJfPQYRZdq27KhaoeZ9oWTrbwWubg/viewform  

o Sinh viên chính quy K19: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiqf4znKNtJq_7WsjwWAbIbPW

85QV4TbJmYZ3swM2TgzrYeQ/viewform  

o Sinh viên chính quy K20: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc04qrR2PZMwt6QWcE71kmV1

XZkXFvXCSnlg2u6Vi1S7iwiFQ/viewform  

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ: 

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

 

Nơi nhận:                  GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN 

- BGH (để báo cáo); 

- Phòng Đào tạo;                                                                                                       Đã ký 

- Đăng Website thư viện;  

- Văn phòng khoa;                                                                            Trần Thị Hồng Xiêm                                                                                                                               

- Sinh viên;       

 - Lưu: VT, TV. 

                  

 

STT Đối tượng Thời gian tập huấn Thời 

lượng/buổi 

Hạn chót 

đăng ký 

1 Sinh viên chính 

quy K18 

Từ 06/9-10/9/2021 55 phút Trước ngày 

05/9/2021 

2 Sinh viên chính 

quy K19 

Từ 13/9-17/9/2021 55 phút Trước ngày 

13/9/2021 

3 Sinh viên chính 

quy K20 

Từ 20/9-24/9/2021 55 phút Trước ngày 

20/9/2021 
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