QUI ĐỊNH THAM GIA DIỄN ĐÀN THẢO LUẬN

1. Diễn đàn thảo luận là nơi trao đổi, chia sẻ cho các thành viên tham gia
liên quan đến công tác giảng dạy và học tập. Trước khi đăng bài viết trên
Diễn đàn thảo luận, các thành viên cần lưu ý kiểm tra nội dung cho phù
hợp.
2. Nội dung bài viết cần rõ ràng, ngôn từ trong sáng, thể hiện sự tôn trọng
và thái độ đúng mực với các thành viên khác.
3. Qui định về Avatar, Chữ ký của thành viên:
- Mỗi thành viên có quyền tạo Avatar, chữ ký thuộc quyền sở hữu riêng
của thành viên nhưng không được dẫn kèm đường link. Avatar được
sử dụng bằng ảnh chân dung của thành viên. Nghiêm cấm sử dụng
Avatar không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam
- Chữ ký của thành viên không được chứa hình ảnh. Chữ ký không
được bao gồm nội dung quảng bá cho các dịch vụ, sản phẩm không
phù hợp với luật pháp, thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
4. Qui định về sử dụng đường link trong bài viết:
- Ẩn mọi đường link: thành viên nếu chưa đăng nhập vào hệ thống elearning đều không thể nhìn thấy link trong các bài viết trên diễn đàn
- Thành viên không được phép dẫn link (ngoại trừ link của hệ thống
elearning) ở bài viết của mình.
- Mod và Smod được dẫn link trong bài viết của mình. Link cần đảm
bảo chính xác, nội dung phù hợp. Mod, Smod phải hoàn toàn chịu
trách nhiệm về dẫn link.
5. Nghiên cấm sử dụng Diễn đàn thảo luận để truyền bá các thông tin không
lành mạnh, phản động, chống lại đường lối chính sách của Đảng và Nhà
nước Việt Nam, vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam, các
thông tin xâm phạm đến đời tư của các thành viên sử dụng hệ thống, các
thông tin đưa lên với mục đích kiện cáo, bôi nhọ, gây dư luận,…
6. Các thành viên sử dụng hệ thống E-learning phải tự bảo vệ tài khoản sử
dụng của mình (bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu), phải chịu trách
nhiệm về các thông tin mà các thành viên đó đã đưa lên Diễn đàn và phải

chịu trách nhiệm về việc để người khác sử dụng tài khoản của mình sai
mục đích, không đúng với Qui định này. Trong trường hợp người sử dụng
không đăng nhập được vào hệ thống, hãy liên hệ với Ban quản trị hệ
thống theo địa chỉ e-mail: hotrokythuat@ehou.edu.vn để được hỗ trợ.
7. Ban quản trị không chịu trách nhiệm về bản quyền của các nội dung chia
sẻ của các thành viên trên Diễn đàn thảo luận. Ban quản trị hệ thống có
quyền đưa ra khỏi hệ thống các nội dung, thông tin trái với qui định và
không phù hợp với mục đích của hệ thống e-learning mà không cần thông
báo tới các thành viên. Các vi phạm tuỳ theo mức độ sẽ được Ban quản trị
từ nhắc nhở, cảnh cáo trên toàn hệ thống và truất quyền truy cập hệ thống
và xử lý theo qui định của Ban tổ chức.
8. Qui định này được áp dụng cho tất cả các thành viên tham gia Diễn đàn
thảo luận. Qui định có thể được thay đổi bất cứ lúc nào và sẽ được cập
nhật sự thay đổi trên hệ thống.

