
PHẦN 1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TURNITIN ĐỂ KIỂM TRA SAO CHÉP  

(HỌC VIÊN CAO HỌC) 

 

1) Tạo mật khẩu và kích hoạt tài khoản: sau khi nhận được email đầu tiên từ Turnitin gửi 

tới địa chỉ email mà học viên đã đăng ký với viện, học viên chọn “Tạo mật khẩu của 

bạn”: 

 
2) Cửa sổ kích hoạt tài khoản hiện ra, học viên điền địa chỉ email và copy-paste Tên 

(hoặc Họ) được nêu trong email “Turnitin No Reply” để kích hoạt tài khoản: 

 
3) Học viên sẽ nhận được email yêu cầu xác thực tài khoản từ Turnitin gửi. Mở email 

“Tạo Turnitin Mật khẩu” của Turnitin, nhấp chuột vào “vào đây” để bắt đầu xác thực: 



 
4) Hệ thống sẽ chuyển sang cửa sổ “Tạo mật khẩu của bạn”. Học viên điền mật khẩu mới 

cho tài khoản Turnitin và click “Tạo mật khẩu” để lưu lại. Mật khẩu dài 6-12 ký tự, 

gồm ít nhất 1 chữ và 1 số: 

 
5) Như vậy là học viên đã tạo mật khẩu và kích hoạt thành công tài khoản Turnitin của 

mình. Turnitin sẽ gửi thư đến email của học viên để xác nhận điều này. Từ lúc này học 

viên đã có thể đăng nhập vào Turnitin bằng tài khoản là địa chỉ email của học viên và 

mật khẩu mà học viên vừa tạo: 



 
6) Học viên đưa các file lên để kiểm tra tỷ lệ sao chép trong Luận văn của mình (lưu ý 

sau 3 lần tải bài đầu tiên thì những lần tải bài lên sau đó phải cách nhau 24h): 

 
7) Học viên tự kiểm tra tỷ lệ sao chép luận văn của mình để chỉnh sửa nội dung cho phù 

hợp với quy định trong phần 2, sau đó upload lại file (tên đề tài vẫn giữ nguyên). 

 

LƯU Ý: HỌC VIÊN TUYỆT ĐỐI KHÔNG SỬ DỤNG TÀI KHOẢN CỦA 

NGƯỜI KHÁC ĐỂ KIỂM TRA LUẬN VĂN CỦA MÌNH VÌ KHI ĐÓ PHẦN 

MỀM TURNITIN SẼ GẮN QUYỀN TÁC GIẢ CỦA LUẬN VĂN ĐÓ CHO TÀI 

KHOẢN TẢI LÊN. 



PHẦN 2. QUY ĐỊNH TỶ LỆ TRONG KIỂM TRA CHỐNG SAO CHÉP ÁP DỤNG 

CHO LUẬN VĂN VÀ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (HỌC VIÊN CAO HỌC, NCS) 

Ban quản lý và sử dụng phần mềm chống sao chép và hỗ trợ đào tạo thông báo quy định về 

kiểm tra chống sao chép áp dụng cho luận văn của học viên cao học và nghiên cứu sinh như 

sau: 

1) Thiết lập bộ lọc và cài đặt. 

Đánh dấu loại trừ trích dẫn, mục lục tham khảo và loại trừ trùng khớp có ít hơn 1% 

như hình bên dưới: 

 

2)  Qui định về tỷ lệ kiểm tra chống sao chép. 

- Các luận văn có kết quả tỷ lệ kiểm tra sao chép và tỷ lệ trích dẫn nhỏ hơn hoặc bằng 

30% là đạt yêu cầu. 

- Các luận văn có kết quả tỷ lệ kiểm tra sao chép hoặc tỷ lệ trích dẫn lớn hơn 30% là 

chưa đạt yêu cầu hội đồng chuyên ngành trực tiếp xem xét và quyết định.  

3)  Phí kiểm tra sao chép cho Ban quản lý và sử dụng phần mềm chống sao chép. 

- Mức phí kiểm tra sao chép được thu như sau:  

+ 1.000.000 đồng cho 01 luận văn thạc sỹ/ tiến sĩ (cho lần quét đầu tiên); 

+ 200.000 đồng cho 01 luận văn thạc sỹ/ tiến sĩ (cho các lần quét tiếp theo, thời gian 

quét lần cuối trước khi ra quyết định thành lập hội đồng bảo vệ 10 ngày); 
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