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QUY ĐỊNH
Kiểm soát và xử lý đạo văn
Điều 1: Căn cứ để xây dựng
Căn cứ vào Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ của Bộ Giáo dục và đào tạo,
và Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí
Minh.
Căn cứ vào Luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam.
Căn cứ vào quy định về sở hữu trí tuệ tại Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM
Căn cứ và quy định tiêu chuẩn năng lực và đạo đức nghiên cứu tại Trường Đại
học Kinh tế Tp.HCM
Điều 2: Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng
2.1 Nhằm nâng cao chất lượng, tính trung thực và giá trị của các khoá luận tốt
nghiệp, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, bài báo, báo cáo nghiên cứu khoa học, giáo
trình, bài giảng, bài tham luận tại hội thảo, bài tập, tiểu luận, chuyên đề (gọi chung là
Sản phẩm học thuật) tại Trường.
2.2 Văn bản này qui định cách thức quản lý, kiểm soát, và xử lý vấn đề đạo văn
trong tất cả các Sản phẩm học thuật trong quá trình học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa
học được thực hiện tại Trường.
2.3 Đối tượng áp dụng: văn bản này áp dụng cho 3 đối tượng sau đây
a. Tất cả sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh (gọi chung là người
học);
b. Toàn thể viên chức đang công tác tại Trường;
c. Tất cả các đối tượng khác có các sản phẩm học thuật được báo cáo, in ấn,
giảng dạy, trao đổi trong các hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học
tại các đơn vị thuộc Trường.
Điều 3: Hành vi đạo văn
3.1 Đạo văn là việc sử dụng có hoặc không có chủ ý của tác giả các sản phẩm
học thuật về các câu văn, đoạn văn, bài viết, số liệu, hình ảnh, thông tin và ý tưởng
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của người khác vào các sản phẩm khoa học của mình, mà không có những chỉ dẫn/thừa
nhận tác giả của những nội dung đã sử dụng.
3.2 Khi không thông tin cho người đọc biết tác giả của những điều đã được định
nghĩa tại khoản 3.1 thì tác giả của sản phẩm học thuật được xác định là phạm lỗi đạo
văn. Đạo văn là một lỗi nghiêm trọng về tiêu chuẩn đạo đức khoa học, mà luật pháp (sở
hữu trí tuệ) và các cơ sở đào tạo không thể bỏ qua.
3.3 Trong các sản phẩm học thuật nếu có các hình thức sau đây được xác định là
phạm lỗi đạo văn:
a. Sử dụng sản phẩm học thuật của người khác mà cam đoan rằng đó là của mình
(được người viết thay tên).
b. Sao chép (copy) quá nhiều từ một công trình (mặc dù có chỉ ra nguồn trích)
để hình thành một phần lớn công trình của mình.
c. Không dẫn nguồn đã trích khi thay đổi từ ngữ, di chuyển từ, cụm từ, ý tưởng
của tác giả khác; gắn các cụm từ của các nguồn khác nhau và chỉnh sửa lại trong bài
viết; thay đổi từ ngữ, cụm từ nhưng vẫn giữ nguyên cấu trúc của đoạn văn hoặc bài viết.
d. Sử dụng bất kỳ sản phẩm (hình ảnh, công thức,…), số liệu sẵn có của các tác
giả khác (cá nhân, nhóm, cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức phí chính
phủ,…), không phải của mình mà không nêu rõ nguồn và tác giả.
e. Cung cấp không chính xác về tác giả, nguồn của thông tin được trích dẫn
(thông tin của tác giả A nhưng người viết ghi nguồn trích là tác giả B; nguồn thông tin
là từ bài viết chưa được xuất bản nhưng lại được ghi dưới dạng bài báo, sách đã xuất
bản).
f. Sử dụng hơn 30% những sản phẩm học thuật của mình đã xuất bản vào những
sản phẩm học thuật mới do mình là tác giả hoặc đồng tác giả, gọi là tự đạo văn.
Điều 4: Các yêu cầu cơ bản để tránh lỗi đạo văn
Sản phẩm học thuật là bài viết trình bày những luận điểm, phân tích, tổng hợp,
kết quả nghiên cứu của người viết. Khi trích dẫn thông tin của các tác giả khác để lý
giải, so sánh, minh họa,…những gì liên quan đến nghiên cứu trong đề tài của mình, thì
phải ghi rõ nguồn thông tin và tác giả đã được trích dẫn. Để tránh vi phạm lỗi đạo văn,
khi viết, người học có thể thực hiện theo những hướng dẫn cơ bản sau đây:
4.1 Thực hiện theo hướng dẫn cách trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo
của UEH đã ban hành. Tài liệu hướng dẫn được Viện Đào tạo Sau đại học bổ sung cập
nhật hàng năm, in ấn và phát hành sử dụng trong toàn trường kể từ năm 2012.
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4.2. Phải ghi rõ nguồn trích ngay trong bài văn hoặc ghi chú cuối trang
(Footnote):
Khi sử dụng từ ngữ, ý tưởng đã được phát hành trên bất kỳ phương tiện thông
tin nào: tạp chí, sách, báo, chương trình computer, trang web, thời sự trên TV, quảng
cáo,…
Khi sử dụng câu từ, hoặc đoạn văn là nguyên văn của người khác
Khi sử dụng công thức, số liệu; hình ảnh (photo), biểu đồ, sơ đồ, ý kiến hoặc bất
kỳ sản phẩm nghe nhìn nào.
4.3. Khi cần ‘trích dẫn nguyên văn’ thì chắc chắn ‘thông tin đó phải được đặt
trong ngoặc kép’ và ghi nguồn trích. Việc trích này chỉ nên được thực hiện khi câu văn,
đoạn văn được trích khó có thể diễn đạt lại bằng ngôn ngữ riêng của mình.
4.4 Các trường hợp khác, chỉ lấy ý chính, nội dung chính, ý tưởng chính của
người khác để viết lại, diễn đạt theo ngôn từ riêng của mình (paraphrase) nhưng vẫn giữ
nguyên ý nghĩa câu văn, đoạn văn, nguồn thông tin của tác giả được trích, và ghi rõ
nguồn trích.
4.5 Tự viết các ý tưởng khoa học bằng văn phong riêng của chính mình, khôngsử
dụng công cụ ‘cắt dán’ (copy and paste) trong bài viết.
4.6 Những điểm sau đây không nhất thiết phải ghi nguồn trích dẫn
a. Bản thân người học viết về kinh nghiệm cuộc sống, những quan sát, suy
nghĩ, tư tưởng, kết luận về một chủ đề của chính mình.
b. Khi thảo luận, phân tích, trình bày kết quả từ phỏng vấn, khảo sát, thí
nghiệm của người học
c. Khi sử dụng các sản phẩm của chính người học có được từ các thiết bị nghe
nhìn.
d. Khi điều gì đó thuộc về kiến thức phổ thông như: văn hóa dân gian, tập tục,
truyền thống, huyền thoại, những dấu mốc lịch sử. Hoặc là những kiến thức, sự việc cơ
bản hầu hết mọi người biết như: bài toán cộng, toán trừ; hành vi ô nhiễm môi trường là
hành vi xấu, không được xã hội chấp thuận; khi khát nước thì rất cần uống nước; một
ngày có 24 giờ; một tuần có 7 ngày. Nói chung những sự việc, kiến thức phổ thông hoặc
cơ bản là khi một thông tin nào đó mà người học muốn trình bày thì người khác cũng
đã có, đã biết.
Điều 4: Phát hiện và xử lý lỗi đạo văn
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4.1 Kiểm tra đạo văn : Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, chính thức
áp dụng phần mềm kiểm tra đạo văn Turnitin1 trên phạm vi toàn trường cho tất cả các
đối tượng nêu trong mục 2.3 từ ngày 02/01/2017.
Nhằm phát hiện những hình thức phạm lỗi đạo văn nêu tại khoản 3.3. Đặc biệt
là lỗi rất nghiêm trọng, dễ phát hiện sau đây:
a. Chỉ thay đổi tên đề tài, từ ngữ, số liệu nhưng giữ nguyên cấu trúc và nội dung
tương tự các công trình khác.
b. Sao chép nguyên văn theo kết quả kiểm tra của Turnitin, có ít nhất một đoạn
văn có 150 từ trở lên, hoặc từ 20% giống với các nguồn dữ liệu của các tác giả khác.
4.2 Xử lý lỗi đạo văn
4.2.1 Đối với khóa luận tốt nghiệp, luận văn, luận án, bài báo, bài giảng, đề
cương học phần, để cương nghiên cứu, công trình khoa học.
a. Phát hiện lần thứ nhất, trước khi bảo vệ, báo cáo, trình bày,… phải viết lại,
chỉnh sửa lại bài.
b. Phát hiện lần thứ hai, sau khi đã kiểm tra và chỉnh sửa lần thứ nhất người học,
cán bộ viên chức nộp sản phẩm nhưng vẫn còn có mức độ giống trên 20% và ít nhất
đoạn văn từ 150 trở lên. Đơn vị quản lý trực tiếp người học, hoặc quản lý trực tiếp các
công trình khoa học đình chỉ báo cáo, bảo vệ, nghiệm thu trong vòng 1 tháng để tiếp tục
chỉnh lần thứ 2.
c. Trong tiến trình bảo vệ luận văn, luận án, báo cáo nghiệm thu, …nếu thành
viên hội đồng có phát hiện, thì chủ tịch hội đồng quyết định công trình khoa học, luận
văn, luận án không đạt, phải chỉnh sửa và bảo vệ lại lần thứ 2.
d. Sau hai lần kiểm tra và chỉnh sửa, nếu nộp lại lần thứ 3 vẫn có lỗi như nêu
trong khoản 4.1 thì đơn vị quản lý trực tiếp người học, hoặc quản lý trực tiếp các công
trình khoa học lập biên bản kết thúc, không công nhận các sản phẩm học thuật, không
được bảo vệ, không được báo cáo, không đăng bài, chấm dứt hợp đồng, và các thủ tục
khác liên quan.
e. Sau khi đã báo cáo, bảo vệ, nghiệm thu nếu có phát hiện khác của cá nhân, tổ
chức nào của xã hội và có đơn thưa kiện, thì chính tác giả của sản phẩm chịu trách
1

Phần mềm Turnitin có đã khả năng phát hiện ra mức độ giống nhau của các sản phẩm học
thuật viết bằng ngôn ngữ tiếng Việt (cùng các ngôn ngữ khác) và chỉ rõ nguồn mà người học,
cán bộ viên chức đã sao chép. Phạm vi nguồn dữ liệu để kiểm tra rất rộng, bao gồm nguồn dữ
liệu nội lực của trường, liên kết với các trường đại học khác của Việt Nam, các tạp chí, website
trong nước và quốc tế trong hệ thống quản lý của phần mềm Turnitin và đưa ra bản báo cáo chi
tiết mức độ sao chép.
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nhiệm trước pháp luật theo Luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam và theo quy định về
quyền sở hữu trí tuệ của UEH.
4.2.2 Đối với các bài kiểm tra, bài tập, tiểu luận và các bài khác thuộc điểm học
phần
a. Phát hiện lần thứ nhất, khi nộp bài, báo cáo, trình bày,… phải viết lại, chỉnh
sửa lại bài.
b. Phát hiện lần thứ hai, sau khi đã kiểm tra và chỉnh sửa lần thứ nhất người học
nộp bài nhưng vẫn còn có mức độ giống trên 20% và ít nhất đoạn văn từ 150 trở lên,
giảng viên phụ trách học phần lập biên bản chuyển về Khoa/Phòng/Ban/Viện quản lý
để trừ 30% điểm học phần.
4.2.3 Đối với sản phẩm học thuật của giảng viên, cán bộ viên chức của trường
Khi nộp sản phẩm là phải bảo đảm không vi phạm qui định tại khoản 3.3. Đơn
vị trực tiếp quản lý sản phẩm học thuật chỉ kiểm tra 1 lần. Nếu lần thứ 2 còn phát hiện
vi phạm thì lập biên bản kết thúc, không công nhận các sản phẩm học thuật, không được
bảo vệ, không được báo cáo, không đăng bài, chấm dứt hợp đồng, và các thủ tục khác
liên quan.
Điều 5: Tổ chức thực hiện
5.1 Trách nhiệm của tác giả sản phẩm học thuật
Tác giả của các sản phẩm học thuật tại UEH có trách nhiệm thực hiện nghiêm
túc những điều khoản nêu trong qui định này về tính trung thực trong khoa học
và
tuân thủ theo Luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam.
Khuyến khích toàn thể người học, cán bộ viên chức nhà trường thông báo và
cung cấp những bằng chứng về Phòng Thanh Tra, hoặc đơn vị quản lý trực tiếp những
trường hợp nghi ngờ có vi phạm lỗi đạo văn.
5.2 Trách nhiệm của giảng viên
5.2.1 Hướng dẫn người học thực hiện qui định về trích dẫn trong các sản phẩm
khoa học do Viện Đào tạo Sau đại học ban hành, và qui định này để nâng cao tính trung
thực trong khoa học.
5.2.2 Sử dụng phần mềm Turnitin để kiểm soát các bài tập, bài làm về nhà, tiểu
luận.. của người học trong phạm vi học phần mình phụ trách và thực hiện các điều khoản
trong qui định này.
5.2.3 Sử dụng phần mềm Turnitin để kiểm tra bản thảo về nội dung của khóa
luận tốt nghiệp, luận văn, luận án trước khi giới thiệu đến các đơn vị quản lý.
5.2.4 Tự kiểm tra các sản phẩm học thuật của mình trước khi nộp cho đơn vị phụ
trách, quản lý.
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5.3 Trách nhiệm của Khoa/Viện/Ban đào tạo
5.3.1 Khoa đào tạo tiếp nhận và xử lý các vi phạm đạo văn trong phạm vi các
học phần của giảng viên (kể cả giảng viên hợp tác) trực thuộc Khoa/Viện/Ban.
5.3.2 Kiểm tra đạo văn bước 1 và có kết luận về lỗi đạo văn của các luận văn,
chuyên đề tiến sĩ, luận án trước khi chuyển đến Viện Đào tạo Sau đại học.
5.4 Trách nhiệm của đơn vị quản lý đào tạo và quản lý khoa học
5.4.1 Phổ biến rộng và hướng dẫn người học, cán bộ viên chức liên quan biết và
thực hiện những điều khỏan trong qui định này.
5.4.2 Đơn vị quản lý đào tạo (Sau đại học, đại học, đại học tại chức, ISB) kiểm
soát ngẫu nhiên các sản phẩm học thuật của người học (khóa luận tốt nghiệp, luận văn,
chuyên đề tiến sĩ, luận án) sau khi đã có kiểm tra của các cấp Khoa đào tạo, cán bộ viên
chức liên quan (đề tài nghiên cứu) để theo dõi, và xử lý trực tiếp các trường hợp đạo
văn, và báo cáo Ban giám hiệu.
5.4.3 Viện Đào tạo Sau đại học chịu trách nhiệm sau cùng về chất lượng kiểm
định nội dung của các sản phẩm học thuật, hướng dẫn đưa ra kết luận có vi phạm lỗi
đạo văn hay không. Trong một số trường hợp phải nghiên cứu kỹ kết quả kiểm tra về
nội dung trùng lắp mới có thể đưa ra kết luận.
5.4.4 Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế chịu trách nhiệm sau cùng về
chất lượng kiểm định nội dung của các đề tài, bài báo, báo cáo, giáo trình, và các sản
phẩm khác thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.
5.4.5 Tạp chí Phát triển kinh tế chịu trách nhiệm sau cùng về chất lượng kiểm
định nội dung của các bài báo thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.
5.5 Trách nhiệm của Phòng Công nghệ Thông tin
5.5.1 Quản lý hệ thống phần mềm Turnitin, đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục,
ổn định và hỗ trợ cán bộ viên chức UEH các vấn đề liên quan.
5.5.2 Phối hợp với đơn vị liên quan để nhận tài liệu (luận văn, bài báo, …) và
tiến hành cập nhật vào hệ thống dự liệu nội sinh UEH trong hệ thống Turnitin.
5.6. Trách nhiệm của phòng Thanh Tra
5.6.1 Kiểm tra định kỳ việc thực hiện kiểm soát đạo văn tại các Khoa/Viện/Ban
đào tạo và Phòng QLKH-HTQT, Tạp chí PTKT.
5.6.2 Thực hiện kiểm tra ngẫu nhiên các khóa luận tốt nghiệp,luận văn, chuyên
đề tiến sĩ, luận án, đề tài nghiên cứu đã nộp đến đơn vị quản lý đào tạo, quản lý khoa
học và chuẩn bị bảo vệ.
5.6.3 Là đơn vị chính phối hợp với các đơn vị liên quan khi có những khiếu kiện
về kết luận vi phạm lỗi đạo văn, những bằng chứng đạo văn do cá nhân, tổ chức
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khác cung cấp. Báo cáo trình hội đồng kỷ luật nhà trường xin ý kiến xử lý khi có những
tố giác phát hiện sau khi đã nhận văn bằng hoặc đã nghiệm thu công trình.
6. Điều khoản thi hành
6.1 Qui định này áp dụng trên phạm vi Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh,
từ ngày 02 tháng 01 năm 2017 và thay thế cho những qui định trước đây .
6.2 Các Trưởng khoa đào tạo, Trưởng phòng/ban/viện/đơn vị liên quan phổ biến
quy định này trên Website của đơn vị và thông báo rộng rãi đến các giảng viên, cán bộ
viên chức liên quan, người học biết để thực hiện.
6.3 Trong quá trình thực hiện, Viện Đào tạo Sau đại học ghi nhận và tổng hợp
những ý kiến bổ sung, cần chỉnh sửa đề trình Ban giám hiệu ra quyết định điều chỉnh,
bổ sung vào qui định.
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu;
- Các Phòng/Ban/Viện;
- Các khoa đào tạo;
- Lưu: VT, Viện ĐTSĐH.

GS. TS. Nguyễn Đông Phong

7

