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Chng I 

QUY D!NH CHUNG 

Diu 1. Pham vi diu chinh và di tir(Yng áp dung 
1. Quy djnh nay quy djnh vic vn hành quán 1 và khai thác H thong thong tin 

diên tü cüa truông Dai hoc K thut Cong nghip. 

2. Quy djnh nay du9c ap dun g di vi cac don vi trrc thuc trung và can bô, 
giáng vien, sinh viên, hoc viên, NCS dang cong tác và hoc tp tai tnr(Yng trong vic quân 
l, vn hành, khai thác, báo mt an ninh he thong mg và ca sâ dft lieu cüa Nlià truOng, 
gi tat la,  "He thong thông tin diên td". 

Dieu 2. Hç thong thongA  tin diçnA  tL9r 

1. He thng thông tin din tr (He thong TTDT) cUa truäng bao gm: He thng 
mang vâ Hq^ thong các fing dung phiic vii cong tác quán l, dào tao  và nghiên ciru cüa 
Nhà truäng. 

a) He thng man g là co so h. tang cOng ngh thông tin (CNTT) và các djch vi kern 
theo. Ca sO ha tng CNTT bao gm các thit bj phn crng và he thong truyn dn phi,ic 
vi qua trinh trao di các loai ni dung s. 

b) He thng irng ding là các phAn mm üng dung quail trj nOi  dung s phiic vi 
cong tác quãn 1, dào tao  và nghiên ciru cüa Nba truOng. 

He thng irng diing gôm: 

- He thong các website (website chü Nhà truOng; website các phOng ban, trung tam, 
viên nghien cCru, cong ty TNHH, các khoa chuyên môn, các tO^ chüc chmnh trj và doàn 
th). 

- Các ph.n mm/ modul phn mm phiic vii cong tác dào tao  và nghiên ciiru. 

- He thong hp thu din tO (Email) cüa can b, giãng viên, sinh viên và hoc viên. 

- He thng dào tao  trirc myn (E-Learning). 

- Các he thng thông tin nghip vii khac. 

2. He thng TTDT Nhà truOng dóng vai trô quan trong di vOi cac hoat  dng tin 
hoc hod trong Nhà truOng. VI 4y, H8 thong TTDT phai duqc quãn 1, khai thác và sO 
di.ng dung rn%ic dIch và có hiu qua, darn bão thông tin lien lac  phiic vu cong tác quail l, 
dào tao,  nghiên cOu cOa Nha truè'ng. 

Diu 3. Quãn tri He^ thng thông tin din tir 

Quân trj He^ thng TTDT gm cp trueing và cap don vi. 

1. Quàn trj He thng TTDT cap truOng do Trung tam Thông tin - Thu vin (Trung 
tam TT-TV) dam trách: la' dan vi thrc hin chOc näng quàn l hq^ thng CNTT truOng; 
thüc day, cung c.p, theo dôi và giám sat vic sO dung các h thng Ong diving CNTT 
trong Nba truông. 

2. Quán trj Hq^ thng TTDT cap don vi (gm: phong ban, trung tam, vin nghiên 
ciru, cOng ty TNHH, các khoa chuyên môn, các tô  chOc chInh tri và doan th) là can b 
do don vi ch9n ra nh&m kiêrn nhim cong tác quãn trj he thng TTDT don vi (bao grn: 

1 



website &m vi, các ph.n hoc modul ph.n mm nghip viz); ph hçip vài Trung tam 
TT-TV thrc hin cong tác quãn l, giám sat hot dung H thng TIDT tai  &m vi duói 
sr chi dao cüa Lânh dao dan vi. 

Di A A 9 	 A 	 A 9 en 4. B9 phn quan Jy HçA  thong thong tin diçn tu 
Bo^ phn quãn 1 He^ thong TTDT cüa Trung thuOc Trung tam 'IT-TV; 

Dja chi: P211 nhà Hiu b, tru1ng Di hçc DHKTCN; 

Diên thoai: 02083.947.532; diên thoai h trçck5' th4t: 01668.703.162; 

Email: it@tnut.edu.vn;  suport@tnut.edu.vn; 
Website: http://it.tnut.edu.vn. 

F 	 - S Then 5. Cac thn At ngir va khaiF 
 111c

Am 
1. Mgng cyc b5 (LAN - Local Area Network): là mOt  h8 thng mng bao g6m các 

may tInh và các thit bj ngoai vi duqc lien kt vâi nhau. Ngtr?i sCr dun mpg cic b cO 
the^ chia sé tài nguyen nhu thông tin, dft 1iu, cac phn mm dung chung, cac cong ci 
tin Ich và cac thit bj ngoi vi. 

2. Co sà dü lieu (Database): là kho dü lieu duçc hxu tr& tren may tInh theo các qui 
trInh nghip vii dA ducic thit k tU truâc. 

3. Thông s6 tren mgng: là các thông so^ quy djnh do Trung tam TT-TV dt ra nh.m 
dam báo sr th6ng nht trong vic sit dung mg may tInh cüa trumg. 

4. Thông tin truyn nhmn trên mgng may tInh: I  nhCing thông tin phiic vi cong tác 
quãn l, chi dto, diu hành cüa nhà tru?mg, phoA cp dir&ng ki, chü trilang, chInh sách 
cüa Dãng, pháp 14t cüa Nhà nuâc. 

5. Trang thông tin diên t& (dzt(yc gçi ti't là website): la' nai cung cap, trao di thông 
tin trên mpg Internet. Website bao gm nhiu trang web, trong do có trang dAu hay 
trang nht (Home page) là trang du tiên ma ngu?vi sr ding nhIn thy khi mô website. 
Thông tin trên các trang web ducc truyn tâi bAng da phucing tin: van bàn, am thanh, 
ting noi, do ho?., biu d& hInh ành, video và truyn hInh trirc tip. Co tM truy cp thông 
tin tr các trang web khác nh& cãc mi siêu kt ni (hyperlink). 

6. H thong website cña Nhà trzthng 
- Website chü cüa Nhà tru?mg bao gm website ting Vit Co dja chi là 

http://tnut.edu.vn, website ting Anh có dja chi la' http://en.tnut.edu.vn; website tuyn 
sinh có dja chi la' http://ts.tnut.edu.vn. 

- Website cüa các dan vi gm: phông ban, trung tam, vin nghien ci'ru, cong ty 
TNHH, các khoa chuyên môn, các to^ chirc chInh trj và doàn th (gçi tt là website các 
don vj). Cac website nay có dja chi riêng, ducic tIch hçip trên website cUa Nha tru?Yng, va 
có chung phAn dja chi vâi website chü cña Nhà trithng là tnut.edu.vn, vi diii: website 
khoa co khI cO dja chi http://cokhi.thut.edu.vn; website khoa din lit có dja chi 
http://fee.tnut.edu.vn,... 

7. Cdng thông tin din tü (portal): la' website tIch ho cac kênh thông tin, các djch 
vi va (mg d%lng theo mt phuong th(rc thng nMt, thông qua mOt  dim truy c3p  duy nht 
d6i vài ngu1i s(r ding. 
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8. Thw din h (Email). la' phuong tin lien lac,  trao do' i thông tin trên Internet gita 
cüa cac to chirc vi cá nhân; nhm truyn dat  thông tin mot each nhanh chOng, kip thii và 
ti& kim. 

9. Hd thong danh sách các dja chi email (mailing list) la' mt danh sách các dja chi 
email duçic tp hçip theo mot chü & nao do. VI d%t nhu dja chi email elm mot b^ môn, 
câu lac  b, cüa mot tp hçrp ngu?ii Co cling sr quan tam tói mot vn del  nào dO,... Khi 
ngtthi ding tham gia vào mot mailing list, hQ co' the" gin email cüa mInh tôi toàn b6 cac 
thành viên trong danh sách cling nhu nhn duqc email cüa tt cã các thành viên con lai 
tham gia trong danh sách dO). 

10. Mang may tInh cüa tnthng bao gm các may tInh, cac thiét bj mng, cac du?ing 
truyn dn kt n6i các thit bj mng nói trén. 

11. Các don vi trrc thuc tru1ng bao gm: cac phOng ban, trung tam, vin nghiên 
ciru, cong ty TNHH, cac khoa chuyên môn, các t05  chine chlnh tri và doàn the. 

12. Ngzr&i dung (Ngu?ri sir diing) la' can b, giâng viên, sinh viên, hoc viên cia Nhà 
tru&ng tham gia quãn 1, khai thác và sir diving H tMng TTDT cia Nhà tru?rng. 

13. Virus tin hQc (hay cOn gçi virus may tlnh) ding d6 chi các chuang trinh may 
tInh do con ngu&i tao  ra. Các chuong trInh nay có khà näng barn vào các chucing trInh 
khác nhu môt vat the k sinh. 

Chrnmg II 

QUAN L, KHAI THAC H THÔNG THONG TIN DIN TIY 

Diu 6. Quyn và trách nhim cüa Trung tam TT-TV 

1. Chiu trách nhim trrc tip truOc Ban giám hiu ve^ các nOi dung lien quan den 
chirc nang nhim vi cia Trung tarn TT-TV. 

2. Thrc hin cong tác quãn l toàn bo^ He^ thong TFDT thuc trumg. Báo cio Ban 
giam hiçu dinh ky ye tmh trong hoat Ong va de xuat hucxng gial quyet sr co lien quan 
dn toàn bo^ He thng TIDT. 

3. Thi& lap,  theo dôi và duy trI hoat  dng 24 gi1/ngày lien tic trong nàm di vâi 
cac hoat dng cia He thong TTDT. PMi hçip vini cac don vi CO lien quan trong tru&ng 
dam bão tt cho hoat dung He^ tMng 1TDT, bào ve thông tin dft lieu  trong mpg Nhà 
trLrOrng. 

4. Duy trI hoat dng thtring xuyên cho các h8 thng 1mg d%ing, phM hop vth các 
dan vi lien quan xay. dmg và thrc hin chInh sách sao hru (backup) dü lieu,  chinh sách 
phic hM dii lieu,  dam bào an toàn, an ninh cac h thng dC lieu; tu vn kip thii cac van 
& lien quan dn he th6ng ulDT trong Nba trithng. 

5. H trçx, tu vn k5 th4t trong vic thit k và lp dir toán kinh phi du tu, Ay 
ding các hoat  dng, 1mg dmg CNTF trong Nba truOng. 

6. PMi ha p vâi các don vj chine nàng giip Nhà tru1ng hoach dinh ke^ hoach phát 
triM v CNTI' trong Nhà tnthng bao g6m: quy hoach tng the^ He thong TFDT, co sâ dt 
lieu, các djch vi cong cong, ... trong Nba truäng. 



7. Kim tra, giáni sat vic sr dtng các hoat dOng  trong H th6ng TTDT toàn 
tru1ng. Duçrc quyn yêu c&u cac don vi sir ding H thng TTDT tru&ng cung cap các 
thông tin và cac s6 1iu thong kê lien quan tâi He^ thing TTDT don A. 

8. Không chju trách thim sra chtta nhüng hr hông v thi& bj mpg, may tInh cüa 
cac don vi ctA duçc Nba tru&ng giao cho don vi quãn 1. Trung tam TT-TV có the' tu van 
cho don vi ve each sü dmg, quãn 1 phn mm, dii 1iu, an toàn thông tin. 

9. Tuân thi cac quy djnh v xay drng, khai thác va quãn 1 cac h thóng CNTT cüa 
ChInh phü di vâi cac tri.rông Di h9c (Nghj djnh 64/2007/ND-CP ngày 10/4/2007). 

Diu 7. Quyn và trách nhim cüa các don vj, cá nhân 
1. Các don vi có thu cu xây drng, nâng cap, m& rng he^ thng CNTT cüa don vi 

có th d xut vi Nhà frLxing thông qua Trung tam IT-TV d nghiên elm và trInh Hiu 
truing xem xét. 

2. Các don vi va cá than trong truôrng Mu có quyn sir ding cac djch vu duçrc cung 
c.p bâi H thng TTDT cüa truông, dng thri có trách thim tuân thU dUng các quy 
djnh del  bào dam an toãn, an ninh cho to An H8 thong TTDT tru?.rng và don vi. 

3. Quãn 1, cap nht các thong tin len website cUa don vi. 
4. Quàn 1 các thit bj mpg, may tInh cia di.rçic Nha tru?.lng bàn giao cho don vi; 

dam bão cac diu kiin cn thit d thit bj có the^ hot dng t&. 
5. Không duçc tir cam thit bj mpg vao h thng mpg may tInh, va không duçrc 

tr thay di cu hInh các thi& bj mpg may tInh cUa tru?mg. Neu có yêu cAu 1p dat, kt 
no thiát bj mpg mâi vao h th6ng man may tIth cUa tru1ng phãi thong báo dn Trung 
tam TT-TV de^ ducic h8 trq k5 thut. 

6. Khi Co sij c v mng may tInh c&n thông báo hoc gi:ri van bàn d nghj slra chfta 
den Trung tam TT-TV. 

7. Di vth thief  bj wifi (h thng mng không day sIr ding song vô tuyn): khi các 
don vi, cá than có sIr d%mg wifi riêng cn dua thit bj vt Trung tam U-TV del  cu hmnh 
thit bj va hOa thp vao he^ thng mng may tInh cUa trumg. 

8. Chi sir ding h8 thong mpg may tIth cUa Nha trithng & phic vi cong vic, h9c 
tp va nghién elm. Tuyt di không sIr dung mg may tInh cUa Nhà truông d khai 
thác, liru trti cac dft 1iu thong tin không phic vi cong tác thu các trô chcri, các chuang 
trInh giãi trI và các thông tin có ni dung không lành m?nh. 

9. Tuân thU các quy djnh ve^ khai thác và quàn 1 cac he^ thong CNTT cUa ChInh 
phU dcii vâi cac tru1ng Di hçc (Nghj djnh 64/2007IND-CP ngày 10/4/2007). 

Diu 8. Báo dam an toàn thông tin, dii Iiu 
1. Doi vài Trung tam TT-TV: Chju trách nhim dam bâo an toàn thông tin truyn 

dn và dü 1iu truyn dn trên h thng man may tIth cUa Nhà trti&ng; có trách nhim 
áp d%Jng các bin pháp dam báo an ninh, bão mt nhftng thông tin trén h tMng ma 
cUa Nhà tru?Yng. Vic bão quãn, sao luu dft 1iu duqc thirc hin trên may chU dt tai 
Trung tam TT-TV. 
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2. D& vài nguii sCr ding: Chju trách nhim hoàn toàn vel các thông tin do mInh 
cung cap len mpg. Phâi tir bão vq^ mot kh&i truy nhp cüa mInh và chju trách nhim v 
vic sir d%Ing mt khu deA truy nhp vi cung cap thông tin. Nguài sCr ding không ducic 
phép cung cp tài khoãn va mt kMu cüa mInh Cho nguii khác. Các hành vi giã mao  dja 
chi thu din tir, thn cong cac may chü, thäm do, cai dt cac phAn mm n trm mt khu 
se bj xr ly' theo quy djnh hin hành. 

3. Di vói các dcin vi,  cá nhân sü d%mg cac phn mm nghip vii phãi ti bão quãn 
và chju trách nhim v thông tin duçc phãn  qun quãn 1, báo mt dü 1iu cUa don vi. 

4. Nghiêm cm sir ding H thng TTDT cüa trithng vao miic dich cMng lai  Nhà 
nuàc, Nha tru1ng, gay r6i an ninh, chInh trj, kinh t& trt tr, an toàn xA hi, vi phm 
thun phong m5' t%ic cüa dan tc. 

Diu 9. Phèng, ch6ng Virus tin hçc 
1. Trung tam TT-1'V quit Virus tin hoc djnh kS'  cho các may chü (Server) duçic sCr 

d%mg tai  Trung tam TT-TV; thu?rng xuyén cp nht các chucmg trInh chng Virus, các 
bàn süa li h th6ng mài nht d cai dt Cho cac may chU. 

2. Nguri dung có trách nhim tuãn thU các bin pháp phOng và cMng Virus may 
tInh. MQi dft lieu tr các thit bj km tit ben ngoài va tii Internet du phãi duçic quét diet 
Virus truâc khi sr ding. Nhüng may tInh phát hin co'Virus phãi duqc tach khOi mpg 

, 	F 	 A 	F 	 F 	 A 	 F 	F may tmh ye mt vat  ly de tranh tmh trng lay nhiem sang cac may trnh Bic. 

ChLro'ng III 
QUAN LY, sU D1JNG Hf THÔNG THU DIN TIY - EMAIL 

Diu 10: Mijc dich sir dung email trong nhi trirOng 
SCr ding hp thu din tr (email) d trao ct6i thông tin nhzm h trçY CA  tác quãn l', 

h9c tp va nghiên cru cUa can b, giãng viên, sinh viên, hçc viên, NCS thuc tnthng. 

	

Ngoa
S 
 i 	

F 	 * 	A 	 P ra, email duçrc dung de tham gia cac dch vi trrc tuyen tren he thong mng may 
tInh cUa Nha tru&ng. 

Diu 11. Thit lap vlvn hInh hv^ thng email 

Hq^ tMng email ducic thit lip, quãn l trên ha tng k5' thut cUa Nhà tru&ng và do 
Trung tam TT-TV quãn l. Ukhoãn trong he^ thng thu din tU duçic dt ten vâi cac 
djnh dung nhu sau: 

1. Doi vâi don vi, can b, giãng viên 
- Email cUa ngu&i dàng cá nhãn la' tennguoidung@tnut.edu.vn  
- Email cUa các dcm vi la' tendonvi@tnut.edu.vn  
2. D6i vài sinh viên, h9c viên, NCS: email la' maso@tnut.edu.vn  (maso: ma so 

sinh viên, bce viên, NCS). 
9 Dieu 12. Trách nhiAçm cua Trung tamA  TT-TV 

1. Quan trj k5 thut de^ bão dam Cho he^ thng email hoat dng thông sut, lien tic. 
2. Thi& lp hq^ th6ng danh sách cac dja chi email (mailing list) giUp Cho vic quãn 

I' vi phãn cong cong vic dn cac lAnh dao,  phOng ban chute näng, khoa chuyên mon 
duçic thun tin, dam bão. 



3. Up cho các dcm vi, can b, giãng viên, sinh viên, hoc viên, NCS trong Nha 
trtrOrng dja email và mt khu ban du d8 sCr dmg, khai thác email trong thai gian lain 
vic, h9c tp va nghién cCru tai  truang. 

4. Bão dam an toãn, bão mt thông tin di vâi he tMng email theo chá M met. 
5. Cài dt hq^ thong phông chng Virus tin hoc, he thng chng thu rác và các thu 

có no dung không phU hçip vài mu dIch cong tác cüa Nhà tru?mg cho h tMng email. 
6. Huâng dn cho can b, giãng vien, sinh vien va hçc viên cüa Nba truông khai 

thác, sCr dicing He th6ng email. 
7. Lp hp thu mâi, cp that li thông tin v thu din Ur di vài can bO,  giãng viên 

mâi duçxc tuyn ding hoc chuyn sang dcin vj khac thuOc truông; xoa bô các email cüa 
can bO va giãng viên không con cOng tac ti tnthng, cüa sinh viên va hçc viên dA tt 
nghip (theo quy& djnh cüa Nba trithng). 

Diu 13. TrIch nhim cüa các don vi, cá nhãn 

1. To lp và thay di email 
- Dan vi cung cap danh sách dja chi email cüa can b, giãng viên mâi ducc tuyn 

ding cho Trung tam U-TV d tin hành lp email. 
- Thong báo dn Trung tam TT-TV vic thay d6i thông tin lien quan dn email cüa 

cá nhân trong don vi mInh dex  kp thai c.p nhat vào danh ba email cüa dan vi. 
- Các tnthng ho dc bit cAn có email riêng cüa don vi thI phài CO van ban và 

kin chi dao  cña Ban giám hiu. 
2. Quan l, sir dung email cüa don vi 
- Email cüa don vi do lath do don vi quãn l. Lânh dao  don vi CO the' fly quyn 

cho mt hoc mt so nguli trong don vi si dimg. 
- Trong phm vi ni bo^ tmg don vi, lãnh dao  don vi quy djnh vic sit diving va chAp 

hành thông tin duçc truyn qua email dan Ava coi dO thu mOt  trong các phuang tin 
truyn tái các chi do cong vic cUa Nba tnrOng. 

- Khi thay di vi trI cong tác, lânh dao  dun vi CU phãi co' trách nhim ban giao 
email, mat  khAu và toàn bO nOi dung dU lieu  cUa email don vj cho lAnh do dan vi mâi. 

3. Quin l, sir ding hp thu din tfr cá nhân 
Can b, giãng viên, sinh viên, hoc viên, NCS thuQc Nhà truOng duçic cap email cá 

nhân có trách nhim sau day: 
- Di mat  khAu ban dAu dä duçic Trung tam TT-TV cung cap nhiim bào mat  thông 

tin. Trithng hp quên mat  khAu hoc gp sr c6 v email, phãi báo ngay cho Trung tam 
TT-TV thông qua dja chi h06  trq k-Y thuat a Diu 4 d duqc cap li mat  khAu mm". 

ir - Email cUa mi nguai dung là mt djnh danh trong vic giao tip thu din tir cüa 
nguai dung do. Do do, nguai dung phãi có trách thim bào v email cUa mInh và tuãn 
thu các quy djnh sir d%mg, chju trách thim ve ni dung email cUa minh truâc Pháp luat 
và Nhà tru&ng. 

- Nghiêm cAm sir diing email cho cac mic dIch sau: 
+ Phát tan thông tin mang ni dung khOng lành mnh, có ni dung dá kIch, xuyên 

tac sai six that  hoc quAy ri ngu&i khác. 
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+ Phát tan virus hoc các phAn mm phá hoi. 
+ Phát tan các thông tin quãng cáo. 
+ Lmi trü nhUng ni dung trái vOi quy djnh cüa pháp lust. 
+ Tan cong các may chü cüa truông va các don vi khac. 
+ Giâ mo thir din tü duOi danh nghia in OR ngithi khac. 

Chiro'ng IV 

VAN HANH WEBSITE NHA TRIJNG 

Diu 14. Chfrc nãng, nhim vu và dia chi website 

1. Chirc näng cüa website 
Cung cp thông tin chInh thüc, cong khai, theo dung chüc nang, nhim vi cüa 

trumg Di h9c K5 thut Cong nghip trén môi trueing mng Internet. Thong tin trên 
website cüa Nhà trtthng có giá trj pháp l. 

2. Nhiêm vu cüa website 
- Cung cp trrc tuyn thông tin cUa Nba trung tâi can b, giáng viên, sinh vie-n, 

hoc viên, NCS cüa Nhà tnxing nh&m phc vii các hot dng quàn l, diu hành, giãng 
day, hoc tp và nghiên cfru khoa hoc. 

- Quãng bá, thông tin v các hot dng, thành tçru cüa Nha trumg dn cac cá nhan 
va don vi CO lien quan trên mOi trtthng Internet. 

- Cung cp dy dü, chInh xac va kip thi các thông tin ve^ chü truong chInh sách 
cüa Dãng, pháp 1ut Nba nuâc, cac van ban quán 1, diu hành cüa Nhà truOng, Di h9c 
Thai Nguyen, Bo Giáo die & Dào to CO lien quan den vic thirc hin thim vu cüa Nhà 
tru&ng. 

- Cung cp trrc tuyn thông tin, trao di và xü l thông tin trong n,i bo^ th.m phiic 
vi các hot dng quán 1, diu hành, giáng day, hpc tip, nghiên ciru khoa hçc. 

2. Dia chi website 

Website cüa Nhà trumg bao gm: website ting Vit có dja chi la' 
http://tnut.edu.vn, website ting Anh Co dja chi là http://en.tnut.edu.vn; website tuyn 

sinh có dja chi là http://ts.tnut.edu.vn. 

Diu 15. Ngun cung cap thông tin cho website 

1. Dan vi trong tnring cung cap các thông tin thuc phm vi chCc näng, nhiêm vi 
và cac hot dng cüa don vi mInh. 

2. Can b, giãng viên, sinh viên, hoc viên, NCS trong tnr?Yng cung cAp các tin, bài, 
ánh lien quan dn cac hot dng cüa Nba tru&ng. 

3. Don vi là di tác cüa tnthng cung cap các thông tin lien quan dn các hoat dng 
dã k kt hgp tác vâi Nhà truzOng. 

4. Các ngun khác dugc Hiu trtr&ng phê duyt. 

Diu 16. Ban biên tp website 

1. Ban Biên t.p website duçic thành Ip theo quyt djnh cüa Nba truOng, có trách 
nhiêm chi dto, t chrc, quãn l hot dng website theo các quy djnh cüa Nhà nuâc và 
Nhà truèng. 
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2. Trách nhiêm cüa các thãnh viên Ban biên tap 

- Tnxórng Ban Biên tp là nguii diu hành, quyt dinh tin, bài ducic dang tái và ni 
dung hog dng cüa website, chju trách thim truâc pháp 14t  và Hiu truông v8 hoat 
&ng cüa website. Phãn công, chi dao,  kim tra cac thành viên trong Ban biên tap. 

- Thành viên Ban biên tp có trách nhim tip a.n, tong hcp các thong tin, bài 
vit, tin, d6ng thii kim tra sir chinh xac va tInh trung thirc cüa thông tin truàc khi trInh 
Trithng Ban biên tp xét duyt. 

- Quin trj website có trách nhim duy trI website hot dng thông su&, lien tiic. 
Thurng xuyên cp nht các thông tin dua Len website sau khi duçic Truâng Ban biên tp 
duyt, ctMg thrì luu trft bàn chinh theo quy dinh. Co trách nhim quãn 1' k5' th4t, bão 
tn, süa chüa khi Co sr co^ xãy ra viii website cüa Nba trung; dam bão an toan, bâo mt 
thông tin d6i vài website cüa Nba tru&ng; 1p dutoán kinh phi Cho vic quàn l, xay 
dirng và phát trin website cüa Nba tnx?Yng de trInh lânh do phé duyt va to' chirc thrc 
hiên. 

- Lp s6 theo dôi tin, bài cüa cac don vi gCri dn Ban biên tap. 

Diui7.Quy dinh ding tãi thông tin len website 

1. Doi vm thong tin Chung ye Nha truong: cac don vi trong truong co trach nhiçm 
cung cap cac thông tin lien quan dn màng cong tác do don vi rnInh ph,i trách. 

2. Doi vm van ban chinh tac gom cac thong bao, quyet dinh,  cong van, ngh; quyet, 
ke^ hoach,...  do Hiu trurng, PhO hiu truâng k (ncii nhn ghi "Dang tài website"), hoc 
cac van bàn duçc Hiu truâng ho.c phó Hiu truâng phê" dang tãi website" thI don vj 
ban hành van bàn hoc can bo^ van thu Nhà trueing chuyn Cho quãn tri viên website d 
dangtai. 

2. Các tin bài (tin tic, sr kin) 
- Dan vi, can b, giang viên, sinh viên, hçc viên, NCS hoc cong tác viên có the'  

gui tin bài vit dn Thu k Ban biên tp website d tong ha trInh Ban biên tp xét duyt 
trir(ic khi clang tin len website. 

- Tin bài phài co ten, dja chi cüa nguri vi t; tin bài suu An phãi neu rô tài lieu 
tham khào hoc ngun gc xut XU',  ten và dja chi nguii suu tm. 

- u tién clang các tin, bài cUa can bO,  giãng viê V n cüa don vi duçic giao phi trách v 
tmg lTnh vrc cong tác. 

Diu 18. Ni dung thông tin 

Thông tin dua len website phãi la' nhftng thông tin lien quan dn 11th vrc quãn 15', 
hoat clng cüa Nba trumg và la' nhttng thông tin chinh thong, cong khai, CO ngu6n g& 
xut xIr theo ding quy dinh cüa pháp 14t.  Ban biên tp và ngu&i dua tin chju trách 
nhim v nhftng thông tin cüa mInh tnx6c Ban giám hiu ve tInh chinh xác, trung thijc 
cUa thông tin trên website. 

Diu 19. Thèi gian hru gift thông tin 
1. Di vci thông tin giài thiu Nba tnI1ng; các van bin pháp quy nhu: quyet dinh, 

quy ch& quy dinh, thông báo, ... duçic luu giü vinh vin hoc den khi ht hiu lirc. 
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2. DM vâi cac tin ffrc, sr kin duçic km gift 06 tháng dn 01 näm kel  tr ngày däng. 
D& vài cac sr kin quan trong ducc liru giü vinh vin. 

3. D6i vói cac bài vit, bài nghien cru ve^ chuyên mon duçic km giü 05 näm ke^ tü 
ngày ding tãi. 

4. Nu có sr thay d6i V8,  nhrng nOi dung dä duqc dang tãi trên website thi thông tin 
thuOc máng cong tác thuc dan vi nao ph%i trách có trách nhim cung cp cho Ban biên 

A 	 A ttp de cA  ap nhat kip thai. 

Diu 20. Trách nhim cüa don vi quãn l website 

Trung tam 'IT-TV duqc Ban giám hiu giao thim vi quãn 1 website tru&ng, cp 
that, theo dôi vâ giám sat vic six diing thong tin trên website, thrc hin cong tác quàn 1 
thong nht va toàn din website. Trung tam TT-TV phân cong can bo^ quãn 1 va chju 
trách nhim trrc tip vn hành website cüa Nha trtràng theo các nOi  dung sau day: 

1. La' don vi dAu mi tip nhn thông tin chung tr các dan vi trong Nhà truxng, 
phãn loai  thông tin và cp nht len website cüa Nha tr1x6ng. 

2. Sao km dit 1iu, dam bão vn hành k5 thut website cüa Nhà truäng. 
3. Dam bâo lien kt gift website cüa Nhà tnrmg vâi website cüa các don vi trong 

trumg, cac cng thông tin nghip vi cüa các don vi chüc nàng. 
4. KMm soát ni dung các thông tin và trén website cUa Nhà truäng, g6 bó các 

thông tin không chInh xac hoc vi phm quy djnh. 
5. Thrc hin chi dao  cüa Ban giám hiu v ni dung thông tin trên website cüa Nita' 

tnrrng. 
6. De xut vth Hiu trirông phi.rcmg an bão trI, bão duOng và phát trin website 

nhm dap i'rng tot yeu cAu cung cp thông tin va quãng bá Nhà truàng. 
Dieu 21. Trách nhim cüa các don vI 
1. Cung cp thông tin kjp than, chInh xac lien  quan dn mâng cong tác do dan vj 

mInh phii trách. 
2. Thông báo kip thi v cac sai sot trên website cUa Nhà tn.thng lien quan den 1Tnh 

virc hoat  dung cüa don vi. 

Chirong V 

VIN HANH WEBSITE CUA CAC DON VI THUQC TRU1NG 

Diu 22. Chirc Wing, nhim vi và dla  chi cüa website 

1. Chtrc nàng, nhim vii website 

Website cUa dan vi th%rc hin chüc nng, nhim vi sau: 
- Cung cp các thông tin v näng 1rc dào tao,  nghiên cru va chuyn giao cong 

ngh, các hoat dung dào tao va cac hot dng khác cüa don vi. 
- Cung cAp các thong tin cho sinh viên ve^ các l°ai  hInh dào tao,  qua trinh h9c tip, 

kt qua hoc tp Va rèn 1uyn,... 
2. Dia chi website 
Chi tMt danh sách dja chi website các dan vi trong phi 1iic kern theo quy djnh. 



Diu 23. Trách nhim cüa Trung tam TT-TV 

1. Dam bào ha tang mang, may chU, phn mm quân trj ni dung cho các website 
don vi dt tai  may chü cüa Nhà tri.rng. 

2. Tu v.n k5 thuat và cành báo các nguy ca v6 an toãn và bào mat  thông tin. 

Diu 24. Trách nhiêm cüa don vi 

1. Chju trách thim truc Nhà tnrng v8 tInh chInh xác, trung thrc và dung pháp 
luat cüa cac thong tin trên website cüa don vi mInh. 

2. Quán I, duy tri và cap nhat thông tin len website cña don vi. 

Chirong VI 

TO CHIC QUAN LY VA KHAI THAC E-LEARNING 

Diu 25. Chirc Wing cüa E-Learning 

E-Learning là hq^ th6ng ho5  tra cong tác giàng day  và h9c tap  vâi các ni dung sau: 

1. Cung cap trrc tuyn cac bài giâng, tài 1iu tham khào cho sinh viên. 

2. Thông báo kt qua dánh giá thuàng xuyén và qua trInh cüa sinh viên. 

3. Trao d6i, thão luan cac ni dung lien quan trong qua trInh giãng day  và hoc tip. 
V 	 A Dieu 26. Trach nhiçmA  cua9  Trung tam TT-TV 

1. Quãn l, duy trI hoat Ong cña N thong E-Learning. 

2. Tao lap tài khoán, h trq và cp quyn sü ding tài khoân cho giàng viên vâ sinh 

viên. 
3. Xoá bó cac tài khoãn cüa can b, giãng viên thôi Cong tác tai  tru?Yng, cüa sinh 

viên dä t6t nghip (theo quyt djnh cüa Nhà trumg). 

Diu 27. Trách nhim cüa don vi, giãng vên và sinh viên 

1. Don vi 

a) Phông Hành chInh - To chirc cung cap danh sách can bO,  giàng viên thôi cong 

tác tai  Truàng cho Trung tam TI-TV & xóa bO tài khoàn khói he^ thng E-Learning. 

b) Phông CT-HSSV cung cap danh sách cac sinh viên tt nghip, buc thôi hoc và 
xin thôi hoc cho Trung tam TT-TV de^ xóa bô tài khoãn khói he^ thng E-Learning. 

c) Phong Dào tao  cung cAp dCr lieu dang V hoc phAn và ljch giàng day  các h9c kS' 
cho Trung tam TT-TV de cp nhat vào he^ thng E-Learning. 

2. Giãng viên và sinh viên 

a) Sü ding và khai thác h thng E-Learning theo quy djnh cüa Nha truàng. 
b) Quãn 1 tài khoàn và chju trách nhim v vic si.r dung tài khoán cüa mInh. 

Chirong VII 

QUAN LY VA KHAI THAC PHAN MEM NGfflP VU 

Diu 28. Ph An mêm nghip v11 

Ph-an mm nghip vv là các phn mm, modul ph An m&m phc vi cong tác quãn 1, 
giãng day,  hoc  tap  và nghiên ciu khoa hoc trong Nhà trung, bao gm: phAn mm quân 
1 dào tao Edusoft, phAn mm dang V hoc Eduweb, phAn mm quãn 1 van bàn ni b, 
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phn mm quan 1 thu vin ILIB, phan rnm thi trc nghim TestOnilne, các Modul 
phan mem chuyen diem, xem diem, khao sat ngurn h9c va cac phan mem khac... 

Diu 29. Trách nhim cüa Trung tam TT-TV 
1. Tv vk, phi hçip ve'ri các don vi trong vic frin khai phan mm nghip vii. 
2. H06  trcl vic trin khai ha tang mpg và may chü cho phn mm. 
3. Tu van ve^ cac bin pháp an toàn va bão mt cho phn mm và may chü. 

Diu 30. Trách nhim cüa don vi, cá nhân 
Các don vi, cá nhân lien quan thirc hin trách nhim sau: 
1. Trin khai phn mm nghip vu. 
2. Quãn 1 9  duy tri hot dng và khai thác ph.n mm. 
3. Thirc hin cac bin pháp an toãn va bão mat cho phn mm va may chü. 
4. Dam báo tInh chInh xác, hop pháp cUa cac nOi  dung thông tin cung cAp thông 

qua phan mm. 

Chirorng VIII 

DIEU KNOAN THI HANH 
.I Then 31. Trach nhiçm thi hanh 

Các don vi, can bO,  giâng viên, sinh viên, hçc viên, NCS thuc trueing Di hçc 1(5' 
thu.t Cong nghip chju trách nhim thi hành Quy djnh nay. 

.A Theu 32. Xir ly  vi phm 

Ca than, tp th6 lam trái vâi ni dung Quy dnh nay va các quy djth cUa pháp 1ut 
co' lien quan tiy theo tInh chAt, müc dO vi phm s bj xü 1 theo quy djnh. Nu vi phm 
gay thit hai  dn tài san, thit bj, thông tin, d 1iu  tre^n may tInh cüa truông Dai  h9c K5' 
thut Cong nghip phãi chju trách thim bi thumg theo quy djnh cüa Nba truonng va 
pháp lut. 

.A Then 33. To chirc th'c hiçn 
Quy djnh nay có hiu 1rc k tr ngày k, nhctng Quy djth trithc day trái vOi Quy 

djnh nay du bAi bô. Trong qua trInh thic hi n, nu có vuâng mac, thu tnthng cac don vi 
, 	, a pha n nh kp.  thoi vm.  Trung tam TT-TV de trmh Hieu-  truong xem xet, quyet dinh. 

10 METILMM 

'y DAIHQc 
*( K?T}rUAT 

\CONO NGHIp 

guyn Duy Cirong 
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P1W LVC 
(Kern theo Quy djnh quán lj, khai thác h thóng thông tin din tü 

cña Trzrông Dgi hoc 1(9 thut Cong nhip) 
Danh sách dia chi website cüa các don vi 

TT Don vi quãn ly a chi website 

1 Khoa Ca khI lthttp://cokhi.tnut.edu.vn  

2 Khoa Din http://efa.tnut.edu.vn  

3 Khoa Diên tcr http://fee.tnut.edu.vn  

4 Khoa Khoa hoc ca ban http://lthoacoban.thut.edu.vn  

5 Khoa Kinh t6 cong nghip http://ktcn.mut.edu.vn  

6 Khoa K5 thut ô to và May dng 1rc http://ktot.tnut.edu.vn  

7 Khoa Qu& th http://fit.tnut.edu.vn  

8 Khoa Su phm k5 thut http://spkt.thut.edu.vn  

9 Khoa My drng và Môi trulng http://xdmt.tnut.edu.vn  

10 Bô mon 1 1un chInh fri http://llct.tnut.edu.vn  

11 Phông Dào tao http://daotao.tnut.edu.vn  

12 Phong Cong tác HSSV http://cthssv.thut.edu.vn  

13 Phông Hành chInh - To' chirc http://hctc.tnut.edu.vn  

14 Phông K hoach - Tài chmnh http://khtc.tnut.edu.vn  

15 Phông Khoa hçc Cong ngh và hçip tác Quc t http://ritl.tnut.edu.vn  

16 Phông Thanh tra - Pháp ch http://ttpc.tnut.edu.vn  

17 Phông Quãn trj - Phc vii http://qtpv.thut.edu.vn  

18 Phông Khão thI vi Dam bão chit luqng giáo dic http://khaothi.thut.edu.vn  

19 Trung tam Thrc nghim http://workshops.tnut.edu.vn  

20 Trung tam Thông tin - Thu vin http://it.tnut.edu.vn  

21 Trung tam Hcrp tác dao tao  Qu6c th http://itc.tnut.edu.vn  

22 Trung tam Dào tao  theo nhu cu xA hi http://ftdt.tnut.edu.vn  

23 Trung tam Djch vi tng hop http://ttdv.tnut.edu.vn  

24  
 n  	k5 Vin nghiên cru phát tri 
thut Cong nghip  

http://riat.thut.edu.vn  

25 Cong ty TNHH Trithng DHKTCN http://congty.tnut.edu.vn  

26 Ding üy Truèrng DHKTCN http://db.tnut.edu.vn  

27 Cong doàn Truàrng DHKTCN http://congdoan.tnut.edu.vn  

28 Do An thanh niên Tnring DHKTCN http://thanhnien.tnut.edu.vn  
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