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BO GIAO THÔNG VN TAI CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TRIRNG DiI HQC HANG HAl VIT NAM Dôc lap - Tir do - Hanh phtIc 

S& 67.8.IQD-DHHHVN Hái Phông, ngày  O!  tháng  fr  näm 2022. 

QUYET D!NH 

V vic ban hành Quy d!nh  v quãn l tài khoãn vã kim tra trñng 1p  bng 
phn mm chng sao chép & h trç dào to Turnitin 

HIU TRffiYNG TRIXUNG DAI HQC HANG HA! VIET NAM 

Can cii' quylt djnh s6 1 756/QD-HDT ngày 20 tháng 10 nàm 2020 cia H5i dng 
trw&ng Trw&ng Dgi hQc Hang hái Viçt Nam v viçc ban hành Quy M Td chtc và hogt 
d5ng cza Trw&ng; 

Can th Lut Giáo dc dgi hQc sd 34/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 nám 2018 cia 
Quc hói ban hành Luat  sz}a dii, b sung mQt s diu cüa Lugt Giáo duc dai hQc 
2012; 

Can ci Van ban 06/VBHN- BGDDT cia B5 GDDT ngày 4/3/2014 Quy djnh ye' 
tiêu chudn dánh giá cha't lu'qng giáo dyc dgi hQc, 

Theo de' nghj cia Ban quán lj phá'n me'm chng sao chép và ho trçI dào tgo 
Turn itin, 

QUYET DNH 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay "Quy djnh v quãn 1 tài khoãn và 
kim tra trüng 1p bang phan mrn chng sao chép & h trçi dào to Turnitin" tti 
Trii?mg Di h9c Hang hãi Vit Nam. 

Diu 2. Quy djnh nay drçic ap diing tr ngày k và thay th cho các vAn bAn trirIc 
day trAi vói quy djnh nay. 

Diu 3. TruOng PhOng T chirc - Hành chInh; Ban QuAn 1 phn mm ch6ng sao 
chép và h trçx dào tto Turnitin; thu trinng các dGn vi,  cA nhAn Co lien quan chju trAch 
nhim thi hành Quyt djnh nay7k.— 

Noi nhân: 
- Nhiz Diéu 3; 

- Liru: VT BQL Turnitin. 



QUY D!NH  YE QUAN L TAI KH0AN vA IUEM TRA TRUNG LJP BANG 

PHAN MEM CHONG SAO CHEP & HO TR DAO TIO TURNITIN 

(Kern theo Quyé't djnh sJ16.J1./QD-DHHHVN, ngàyO.6thángD4narn 2022 

cia Hiu trztó'ng Tru'ô'ng Dgi hQc Hang hal Vit Narn). 

Ban quãn 1 phn mm chng sao chép và h trçi dào tto Turnitin thông báo quy 

djnh v quãn 1 tài khoân và kim tra trüng ltp lien quan dn hoat dng dào tao,  nghiên 

ciru khoa h9c cüa Tru?ing Dai  h9c Hang hãi Vit Nam bang phn mm Turnitin nhu sau: 

I. YE VIC cAp YA QUAN L TAI IUIOAN TURNITIN TRONG TRIJYNG 

1. Ban quãn 1 phn mm cMng sao chép và h tr dào tao  Turnitin có trách nhim 

cp tài khoãn cho các dan vj (Khoa, Vin, PhOng) theo danh sách d nghj cUa dan vj, bao 

gôm: 

- 01 tãi khoân cUa dan vi, dung cho vic kim tra trüng ltp di vâi cãc d tài, d an, 

1un van cüa sinh viên theo phân cp; 

- Các tài khoãn cá nhân cUa giãng viên, chuyên viên thuOc dan vj theo nhu cu si'r 

dirng. Trizng dan vj CO trách thim d nghj dàng k b sung them hotc xóa tài khoãn Ca 

nhân khi giãng viên, chuyên viên không cOn nhu cu sr diing hotc dã chuyn cong tác. 

2. Giãng viên, chuyên viên duçc dip tài khoãn tai  các dan vj, theo nhim vi diiqc 

phân công, CO trách nhim: 

- Ma lap, h trq sinh viên tao  tài khoãn Turnitin và np bài vào lap do mInh phii 

trách d ti,r kim tra; 

- Sü diing tài khoãn duçic dip diling miic dIch dào tao  và nghiên ciru khoa h9c cüa 

Truang Dai  hc Hang hãi Vit Nam; 

- Tin hành dong các lap do minh ma trên phn mm Turnitin sau khi kt thüc hc 

phn không qua 30 ngày. 

II. YE  TY LE TRUNG LAP DUC PHEP YA PHIJJNG THC THIET LW 

IUEM TRA TRUNG LiSP 

1. Lun van, lun an, d an, d an t& nghip, giáo trInh, sãch, d tài nghiên cüu 

khoa hçc, bài báo và các báo cao khoa h9c có k& qua t3 l trüng ltp nhO han hotc bang 

30% và t l trIch dn nhO han hotc btng 30% là dtt yéu diu. 
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2. Thit ltp b ice và cài dt khi kim tra trüng hip: 

- Lun van, 1un an, d an, d an t& nghip, giáo trInh, sách, d tài nghiên cüu khoa 

hçc 1?a  chn loai trr trIch dan, miic 1iic tham khâo va 1oii trr trñng khàp có It hon 1% 

nhu hInh ben dixri 

,,.' - Bai bao va cac bao cao khoa hoc 1?a  chn loai tnt miic hue tham khao va Ioai tnt 

trüng khop có It hin 12 tr nhlx hInh ben duói. 



- Di vOi các bài báo, báo cáo là kt qua nghiên cru cUa các cong trInh nghiên cüu 

khoa h9c nhi..r d tài nghiên ciru khoa h9c, hoc nguçic 1ui, vic 1oti trr trIch dn do can 

b kim tra th?c hin và CO th yeu ctu tác giã cung cp minh chirng d tin hành loti 

trr. 

3. Các hành vi vi phtm trong cOng tác kim tra trüng 1p và phung thirc xir l: 

Các hành vi c tmnh lam thay di kt qua kim tra diiçic coi là vi phm trong Cong 

tác kim tra trüng 1p bao gm: 

- Chèn các k ti,r dtc bit; 

- Chèn cac k t1r màu trng; 

- C tInh d dInh chü; 

- Chuyn ti'r djnh dtng van bàn sang djnh dng hInh ãnh; 

- Ltm diing các tr ngü vit ttt không cO trong danh miic vit tat; 

- Các trung hçp bt thithng khác. 

Vâi các tru?mg hçip trên, tüy theo müc d, Ban quãn 1 phn mm chóng sao chép 

và h trçi dào tao  Turnitin cO th dua ra các khuyn cáo, yêu cu tác già giãi trInh, hoc 

drng vic quét va yéu cu kim tra hem chInh hçc thut. 
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