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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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PHIẾU ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG
HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN
(Dành cho các đơn vị cấp 2, cấp 3)

1. THÔNG TIN
- Tên đơn vị:………………………………………………………………………………………….....
- Đăng ký dịch vụ đào tạo trực tuyến: (*)
Số lượng khóa học trực tuyến:…………khóa
Số học viên:………/lớp
Đối tượng:…………………………………………………………………………………
Thời gian:

từ ngày……tháng…...năm…….đến ngày……tháng…..năm…….

Địa điểm:………………………………………………………………………………….
Mục đích sử dụng:

 Giảng dạy trực tuyến

 Thi trực tuyến

2. CAM KẾT CỦA ĐƠN VỊ
- Đóng góp kinh phí duy trì hệ thống và các dịch vụ đã sử dụng.
- Có trách nhiệm thực hiện đúng theo qui chế đào tạo trực tuyến của trường Đại học Y Hà Nội.
- Tuân thủ các quy định hiện hành của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc sử
dụng các dịch vụ mạng (Internet, Intranet).
- Thông tin khóa học được phép công bố và thực hiện trên hệ thống Đào tạo trực tuyến là khóa học
đã được Ban giám hiệu phê duyệt nội dung giảng dạy và kịch bản triển khai.
- Lãnh đạo đơn vị chịu trách nhiệm trước Nhà trường về việc quản lý và kiểm duyệt nội dung thông
tin khóa học của đơn vị mình.
Chúng tôi cam kết đã đọc và chấp nhận các qui định nêu trên, nếu vi phạm chúng tôi xin hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước nhà trường và cơ quan pháp luật.
Ghi chú:
- Lưu phòng CNTT
(*) Lập kế hoạch trước 1 tháng gửi về phòng CNTT

Hà Nội, ngày .... tháng …. năm ………
Trưởng đơn vị
(Ký và ghi rõ họ tên)

