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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 DỊCH VỤ HOSTING
(Chỉ dành cho các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Bách khoa Hà Nội)
Ghi chú:
- Đơn vị đăng ký hosting phải sử dụng tên miền (.hust.edu.vn). Ngoài ra có thể ánh xạ thêm các tên miền khác của
mình vào
- Trung tâm Mạng Thông tin không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web do các đơn vị đưa lên trừ
trường hợp có thỏa thuận cụ thể giữa hai bên
1. Chủ thể đăng ký host
Tên Chủ Thể
Tên giao dịch Quốc tế và viết tắt
Địa chỉ liên hệ
Số điện thoại / Fax (nếu có)
Email (bắt buộc)
2. Người quản lý host
Họ và tên / Chức vụ
Địa chỉ liên hệ
Số điện thoại / Fax (nếu có)
Email (bắt buộc):
3. Người quản lý kỹ thuật
Họ và tên / Chức vụ
Địa chỉ liên hệ
Số điện thoại / Di động (nếu có)
Email (bắt buộc):
4. Mục đích sử dụng host

5. Tên miền ánh xạ lên host
6. Thời gian đăng ký host
7. Yêu cầu khác (nếu có)

Chủ thể đăng ký và sử dụng host 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. Tuân thủ Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG BỘ MÔN

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Nếu đơn vị là cấp Bộ môn xin cấp tên miền)

(Ký tên, đóng dấu)

Nơi nhận:
VĂN PHÒNG TRUNG TÂM MẠNG THÔNG TIN
Địa chỉ: P922 Tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu
Điện thoại: 38682203
Fax: 38681643

Hướng dẫn khai bản đăng ký và sử dụng host
1. Chủ thể đăng ký host
Ví dụ:
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)

Trung tâm Mạng Thông tin Bách Khoa
Bach Khoa Network Information Center
Phòng 922 Tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu
38682203 / 38681643
bknic-office@mail.hust.edu.vn

2. Người quản lý tên host
Ví dụ:
3. Người quản lý tên miền
Họ và tên / Chức vụ
Địa chỉ liên hệ
Số điện thoại / Fax (nếu có)
Email (bắt buộc):

TS Hà Quốc Trung / Giám đốc
Phòng 922 Tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu
38682203 / 38681643
trung.haquoc@hust.edu.vn

3. Người quản lý kỹ thuật
Ví dụ:
4. Người quản lý kỹ thuật
Họ và tên / Chức vụ
Địa chỉ liên hệ
Số điện thoại / Di động (nếu có)
Email (bắt buộc):

Lê Huy Cường
Phòng 905 Tòa nhà thư viện Tạ Quang Bửu
38681426
cuong.lehuy@hust.edu.vn

4. Mục đích sử dụng host
Ví dụ:
5. Mục đích sử dụng host

Triển khai trang thông tin điện tử của đơn vị (Website)

5. Tên miền ánh xạ lên host
Ví dụ:
5. Tên miền ánh xạ lên host

bknic.hust.edu.vn

6. Thời gian đăng ký host
Ví dụ:
6. Thời gian đăng ký host

Một năm

7. Yêu cầu khác
Ví dụ:
7. Yêu cầu khác (nếu có)

Nhờ Trung tâm Mạng Thông tin hỗ trợ phần quản trị kỹ thuật

Xác nhận của Trưởng Bộ môn

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị

(Nếu đơn vị là cấp Bộ môn xin cấp tên miền)

(Ký tên, đóng dấu)

