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THÔNG BÁO 
KẾT QUẢ KIỂM TRA TÍNH TRÙNG LẮP MÔN HỌC ĐỒ ÁN NGÀNH  

HỆ ĐẠI HỌC - NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH - KHÓA 2017  

HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2019-2020 VÀ THỜI HẠN NỘP BÁO CÁO BẢN CỨNG 
 

VP Khoa Công nghệ thông tin thông báo kết quả kiểm tra tỷ lệ trùng lắp của từng đồ án ngành, 
cụ thể như sau: 

1. Đối với sinh viên đã nộp báo cáo đúng quy định: 

- Sinh viên xem kết quả tại đây: https://tinyurl.com/banketquacapnhatngay181120 Trong đó: 

+ Trường hợp 1: Sinh viên có tỷ lệ trùng lắp từ 35% trở lên khẩn trương chỉnh sửa 
báo cáo và nộp lại báo cáo file mềm: https://tinyurl.com/noplaibaocaobancuoi 
(thời hạn: cùng thời gian với mục 3.) 

+ Trường hợp 2: Sinh viên có tỷ lệ trùng lắp từ 34% trở xuống có thể nộp báo cáo 
bản cứng theo quy định. 

+ Lưu ý chung cho cả 2 trường hợp: Sinh viên phải viết lại lời cảm ơn Thầy/Cô 
hướng dẫn nếu bị trùng lắp phần này. 

- Bản kết quả chi tiết của từng đồ án sẽ được gửi qua email của của nhóm trưởng (hoặc đại 
diện) qua email trường cấp, sinh viên kiểm tra hộp thư spam nếu không nhận được email.  

2. Đối với các sinh viên còn lại: 

- Sinh viên chưa nộp báo cáo lần 1, nộp tại đây: https://tinyurl.com/noplaibaocaolan1  

- Sinh viên chưa nộp báo cáo lần 2, nộp tại đây: https://tinyurl.com/noplaibaocaolan2  

- Sinh viên đặt tên file không đúng yêu cầu nộp lại tại: https://tinyurl.com/noplaibaocaolan2 

- Thời hạn nộp lại báo cáo file mềm: trước 09h00 sáng mai ngày 19/11/2020. Sau mốc thời 
gian này VP Khoa sẽ không tiếp nhận kiểm tra cho bất kỳ trường hợp nào! 

3. Thời gian, địa điểm nộp báo cáo bản cứng (chung cho cả mục 1. và 2.) 

- Thời gian: Trước 16h30 ngày 23/11/2020. 

- Địa điểm: phòng 604, 35 – 37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM. 

- Nhắc lại:  

Sinh viên phải nộp: 

+ 2 quyển Đồ án không in chương trình nguồn (source code) 

+ 2 đĩa CD (hoặc USB) gồm: file văn bản nội dung Đồ án, chương trình nguồn 
(source code) 

+ Trên đĩa CD, USB ghi thông tin: Mã sinh viên, Họ và tên sinh viên, GVHD. 

VP. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 


