TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN VỊ: ………………………

____________

Số: ……/………/………

Hà Nội, ngày

tháng

năm 20

BẢN KHAI ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG TÊN MIỀN VÀ HOSTING
(Tên miền con của HUST.EDU.VN)
Ghi chú:
- Tên miền được cấp cho các đơn vị Phòng ban, Khoa-Viện, Chương trình, Dự án .. thuộc trường ĐHBKHN
- Các đơn vị đăng ký tên miền hoàn thiện bản khai theo hướng dẫn tại mục “Hướng dẫn khai bản đăng ký và sử
dụng tên miền” phía dưới văn bản này

1. Tên miền đăng ký
2. Chủ thể đăng ký tên miền
Tên Chủ Thể
Tên giao dịch Quốc tế và
viết tắt
Địa chỉ liên hệ
Số điện thoại / Fax (nếu có)
Email (bắt buộc)
3. Người quản lý tên miền
Họ và tên / Chức vụ
Địa chỉ liên hệ
Số điện thoại / Fax (nếu có)
Email (bắt buộc):
4. Người quản lý kỹ thuật
Họ và tên / Chức vụ
Số điện thoại / Di động (nếu
có)
Email (bắt buộc):
5. Mục đích sử dụng tên miền
6. Địa chỉ IP nội bộ của đơn
vị xin cấp (để sử dụng cùng
với tên miền được cấp)
HOẶC đăng ký hosting tại
trường
7. Tên miền khác (.com,
.vn,…)
8. Yêu cầu khác (nếu có)

TTMTT.QT10.BM10.1

Địa chỉ IP nội bộ máy chủ dịch vụ tại đơn vị là:

Không
Có
Tên miền:
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Các đơn vị đăng ký và sử dụng tên miền và dịch vụ hosting cam kết thực hiện:
1. Tuân thủ Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet của Bộ Bưu chính Viễn thông.
2. Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin trên website, đảm bảo các thông tin này không trái
với những quy định của pháp luật.
3. Chịu trách nhiệm về các cơ sở dữ liệu, mã nguồn phần mềm, cài đặt trên Hosting cũng như
vấn đề bản quyền liên quan. Bảo đảm các website này không chứa các ứng dụng, mã độc
mang tính chất phá hoại gây ảnh hưởng đến người dùng internet khác (như spyware, virus,
các phần mềm để DDOS...)
4. Có trách nhiệm giữ an toàn và bảo mật với các tài khoản quản trị do TTMTT cấp, đồng thời
phải chịu trách nhiệm nếu để tài khoản này bị tổ chức hay cá nhân khác lợi dụng để thực hiện
các hành động phạm pháp.
5. TTMTT không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của những thông tin
trên website đặt trên Hosting và cũng không chịu bất cứ trách nhiệm về việc mất mát hay hư
hỏng đối với dữ liệu được lưu trữ trên Hosting trong các trường hợp do Đơn vị gây nên: xóa
nhầm, website có lỗi, website bị tấn công trực tiếp v.v…
6. TTMTT có toàn quyền ngưng cung cấp dịch vụ hosting của Đơn vị trong các trường hợp sau:
− Đơn vị dùng Hosting vào bất kì mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam
− Đơn vị gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, đe dọa,
lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm... hay các hình thức bị
pháp luật Việt Nam ngăn cấm khác dưới bất kì cách thức nào.
− Đơn vị lưu trữ, truyền bá các dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức
phạm tội, hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế,
bản quyền hay bất kì quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền hạn của bất kì cá nhân nào.
− Đơn vị sử dụng Hosting để gửi bulk email (spam email), quảng cáo hay thông qua Hosting
để phá hoại một Hosting khác.
7. TTMTT có trách nhiệm đảm bảo các thông số kỹ thuật về dịch vụ lưu trữ. Hỗ trợ đơn vị cài
đặt ban đầu để website hoạt động tốt.
8. TTMTT đảm bảo dịch vụ server hosting hoạt động ổn định 99% (uptime 99%).
9. Trong trường hợp bị lỗi thiết bị TTMTT sẽ có trách nhiệm khôi phục lại tình trạng làm việc
ổn định trong thời gian sớm nhất có thể.
XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG BỘ MÔN
(Nếu đơn vị là cấp Bộ môn xin cấp tên miền)

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Nơi nhận:
VĂN PHÒNG TRUNG TÂM MẠNG THÔNG TIN
Địa chỉ: P905A Tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu
Điện thoại: 38682203
Fax: 38681643
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Hướng dẫn khai bản đăng ký và sử dụng tên miền
1. Tên miền đăng ký
-

Là tên miền con của tên miền HUST.EDU.VN mà Đại học Bách Khoa Hà Nội quản lý

-

Tên miền đăng ký nên là tên viết tắt của đơn vị hoặc chương trình dự án

2. Ví dụ:
Đơn vị Bách Khoa Network Information Center dự định đăng ký tên miền là
bknic.hust.edu.vn thì đăng ký như sau:
1. Tên miền đăng ký
2. Chủ thể đăng ký tên miền
Tên Chủ Thể

bknic.hust.edu.vn

Tên giao dịch Quốc tế và
viết tắt
Địa chỉ liên hệ
Số điện thoại / Fax (nếu có)
Email (bắt buộc)
3. Người quản lý tên miền
Họ và tên / Chức vụ
Địa chỉ liên hệ
Số điện thoại / Fax (nếu có)
Email (bắt buộc):
4. Người quản lý kỹ thuật
Họ và tên / Chức vụ
Số điện thoại / Di động (nếu
có)
Email (bắt buộc):
5. Mục đích sử dụng tên miền

Center of Network Information
Phòng 922 Tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu
38682203 / 38681643
bknic-office@hust.edu.vn

6. Địa chỉ IP public nội bộ
của đơn vị xin cấp (để sử
dụng cùng với tên miền được
cấp) HOẶC đăng ký hosting
tại trường
7. Tên miền khác (.com,
.vn,…)
8. Yêu cầu khác (nếu có)

TTMTT.QT10.BM10.1

Trung tâm Mạng Thông tin

ThS. Lê Huy Cường / Giám đốc
Phòng 904 Tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu
38682203 / 38681643
cuong.lehuy@hust.edu.vn
Nguyễn Hồng Lượng
38684867
luong.nguyenhong@hust.edu.vn
Triển khai trang thông tin điện tử của đơn vị (Website)
Địa chỉ IP nội bộ máy chủ dịch vụ tại đơn vị là: 192.168.40.7
HOẶC
Địa chỉ IP nội bộ máy chủ dịch vụ tại đơn vị là: Không có,
đơn vị đăng ký hosting tại trường.
Không
Có
Tên miền: bknic.com
Xin được tư vấn về việc xây dựng và triển khai Website

Ban hành lần 04

Ngày 01/07/2020

