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THÔNG BÁO 

(V/v tiếp nhận công trình nghiên cứu/tác phẩm kiểm tra trùng lặp dữ liệu) 

 

Căn cứ công văn số 18/XHNV-TTPC-SHTT ngày 04/03/2021 về việc áp dụng Quy định 

trích và chống đạo văn và việc kiểm tra trùng lặp dữ liệu bằng phần mềm DoIT và Turnitin, 

bắt đầu từ ngày 01/03/2021, Thư viện là đơn vị thực hiện công tác kiểm tra trùng lặp dữ liệu.  

Để thuận tiện cho các cá nhân, đơn vị khi thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác trên, 

Thư viện xin thông báo các nội dụng chính như sau: 

1. Các biểu mẫu dùng để đăng ký thủ tục kiểm tra trùng lặp dữ liệu: 

- 03 biểu mẫu gồm: Phiếu đề nghị kiểm tra trùng lặp dữ liệu;  Danh mục các trích dẫn đề 

nghị loại bỏ nguồn khi kiểm tra trùng lặp dữ liệu; Danh mục tài liệu tham khảo là tác phẩm của 

chính tác giả. 

- Tác giả vui lòng hoàn thiện 03 biểu mẫu trên, ký tên xác nhận (theo yêu cầu) trước khi 

đến Thư viện tiến hành thực hiện thủ tục đăng ký kiểm tra.  

** Lưu ý:  

- Đường dẫn lấy biểu mẫu, Quý Tác giả vui lòng truy cập webiste thư 

viện: https://lib.hcmussh.edu.vn/ >> Vào mục Quy trình - Biểu mẫu >> Hướng dẫn 

kiểm tra trùng lặp dữ liệu. 

 

2. Phí kiểm tra trùng lặp dữ liệu: 

- Phí kiểm tra: = số trang chính văn(*) x 2.500đ; 

- Đối với các tác phẩm dưới 10 trang, phí kiểm tra được tính chung là: 25.000đ/tác 

phẩm, công trình nghiên cứu; 

- Tạm thời không thu phí đối với khóa luận tốt nghiệp, báo cáo đề tài nghiên cứu 

khoa học của sinh viên 

(*) Số trang chính văn:  được tính từ phần Mở đầu đến hết Danh mục tài liệu tham khảo. 
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3. Thời gian trả kết quả:  

- Sau khi kiểm tra xong, Bộ phận phụ trách sẽ gửi thông báo nhận kết quả từ địa chỉ email: 

plagiarism-checker@hcmussh.edu.vn đến tác giả; 

- Thời hạn kiểm tra: 07 ngày làm việc sau khi tác giả hoàn tất thủ tục đăng ký kiểm tra 

(không tính thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ).  

 

4. Thông tin liên hệ: 

- Về quy định: Phòng TTPC-SHTT - B.105, cơ sở Đinh Tiên Hoàng - Email: 

ttpc@hcmussh.edu.vn; 

- Về cách thức, quy trình kiểm tra:  

 + Thư viện Trường - A.011, cơ sở Đinh Tiên Hoàng 

 + Email: thuvien@hcmussh.edu.vn hoặc plagiarism-checker@hcmussh.edu.vn 

 + Hoặc liên hệ qua số điện thoại: 094.364.3727 (Ms. Vân)  

hoặc  094.298.7251 (Mr. Nguyên Anh). 

 

     Trân trọng thông báo đến quý Thầy/Cô, các Anh/Chị học viên sau đại học và các bạn 

sinh viên biết và sử dụng./. 

 

Nơi nhận: 

- Các khoa/bộ môn, đơn vị;  

- Các phòng phục vụ;  

- Bảng tin, Website TV; 

- Lưu: TV.     

 

                GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN 

 

                  

                    

                           

 

 

                         Bùi Thu Hằng 
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