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QUI ĐỊNH 
SỬ DỤNG HỘP THƯ ĐIỆN TỬ 

(Ban hành theo quyết định số 195/QĐ-TC 
của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị) 

Điều 1. Tài khoản hộp thư điện tử của trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị là tài 
khoản được sử dụng để truy cập dịch vụ thư điện tử được cung cấp qua hệ 
thống mạng trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị với tên miền qtttc.edu.vn 
(gọi tắt là thư điện tử miền qtttc.edu.vn). 

Điều 2. Cán bộ, giảng viên, công nhân viên, sinh viên, học sinh được cấp và sử dụng 
tài khoản hộp thư điện tử trong thời gian công tác, học tập tại trường. 
Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị giữ toàn quyền về cấp tài khoản, cấp 
phép, giám sát thông tin trao đổi, các hành vi sử dụng và đặt điều kiện sử dụng 
các tài khoản. 

Điều 3. Các tổ chức, cá nhân thực hiện việc trao đổi, lưu trữ và sử dụng thông tin qua 
tài khoản hộp thư điện tử của trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị phải tuân 
theo Luật Công nghệ Thông tin, Luật Sở hữu trí tuệ và các qui định khác của 
pháp luật. 

Điều 4. Trách nhiệm của các cá nhân được cấp tài khoản: 
a. Kiểm tra hộp thư thường xuyên để nhận các thông báo, trao đổi thông tin từ 

nhà trường, các đơn vị và các cá nhân khác để phục vụ cho công tác, nghiên 
cứu, giảng dạy và học tập. 

b. Bảo vệ tài khoản của mình, không được để người khác sử dụng tài khoản 
của mình và không truy cập và sử dụng trái phép tài khoản của người khác. 

c. Sử dụng đúng mục đích và đảm bảo việc sử dụng hộp thư tuyệt đối không 
xâm phạm đến lợi ích của bất kì tổ chức, cá nhân nào. Nghiêm cấm các 
hành vi tuyên truyền, gây rối, kích động; vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy 
tín các tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân. 

d. Không sử dụng hộp thư để trao đổi các thông tin thuộc cấp độ mật trở lên. 
e. Thông báo, gửi chuyển tiếp cho Quản trị hệ thống hoặc các đơn vị, cá nhân 

có trách nhiệm của nhà trường khi phát hiện có thư được gửi từ một hộp thư 
điện tử miền qtttc.edu.vn có nội dung không tốt. 

Điều 5. Quyền lợi của các cá nhân được cấp tài khoản: 
a. Được phép sử dụng tài khoản hộp thư điện tử của trường Cao đẳng Sư 

phạm Quảng Trị cho nhận và gửi thư trong nội bộ và các liên hệ ngoài, 
nhằm phục vụ công tác, nghiên cứu, giảng dạy, học tập và các hoạt động 
chính đáng không trái qui định của pháp luật và qui định này. 



b. Được nhận các thông báo, thông tin phục vụ công tác, giảng dạy, học tập từ 
nhà trường. 

c. Được thông báo các thay đổi về kĩ thuật, điều kiện sử dụng hộp thư. 
d. Được hỗ trợ kĩ thuật, yêu cầu điều chỉnh thông tin tài khoản hợp lệ khi cần. 

Điều 6. Điều khoản thi hành: 
Các cá nhân được cấp tài khoản hộp thư điện tử trường Cao đẳng Sư phạm 
Quảng Trị chịu trách nhiệm trước nhà trường và pháp luật về việc thực hiện 
qui định này. Nếu vi phạm thì sẽ bị xử lí theo qui định của pháp luật hiện hành 
và theo qui định của nhà trường. 
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