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THÔNG BÁO  
Về việc Khuyến khích các đơn vị gửi bài viết cập nhật trên website Trường 

 

 

Căn cứ tờ trình của Phòng Công nghệ Thông tin ngày 26/04/2021 V/v xin thành 

lập Ban phát triển website đã được Ban Giám hiệu duyệt; 

Căn cứ Thông báo số 1996/TB-TĐHYKPNT ngày 07/05/2021 V/v đăng thông 

tin trên website Trường, 

Ban Giám hiệu trân trọng thông báo đến Quý Cô, Thầy các Khoa, Phòng, Ban, 

Trung tâm, Phòng khám đa khoa, Bộ môn như sau: 

Để website của Trường cung cấp đầy đủ các thông tin đến sinh viên, học viên và 

các đơn vị hợp tác với Trường, Ban Giám hiệu khuyến khích các đơn vị gửi bài viết về 

email duyetdangweb@pnt.edu.vn để cập nhật trên website của đơn vị và trang chủ 

website Trường. 

- Nội dung các đơn vị gửi bằng tiếng Việt và tiếng Anh, bao gồm: 

+ Sơ đồ tổ chức 

+ Danh sách nhân sự, email 

+ Chức năng nhiệm vụ 

+ Tin tức, hình ảnh hoạt động 

+ Thông tin về nghiên cứu khoa học, các kiến thức y khoa, chuyên ngành 

+ Thông tin về lịch giảng các lớp 

+ … 

- Nội dung bài viết ghi rõ tên tác giả và trưởng đơn vị phê duyệt trước khi gửi về 

cho Ban phát triển website. 

- Kinh phí bồi dưỡng tác giả bài viết như sau: 

+ Trình độ cử nhân, đại học, bác sỹ (hoặc thấp hơn): 100.000 đồng/ bài 

+ Trình độ thạc sĩ, bác sỹ chuyên khoa cấp I: 150.000 đồng/bài 

+ Trình độ tiến sĩ, bác sỹ chuyên khoa cấp II (hoặc cao hơn): 200.000 

đồng/bài 

 

mailto:duyetdangweb@pnt.edu.vn


- Khi gửi email yêu cầu đăng web, đơn vị ghi rõ cần đăng thông tin lên mục nào 

tại website Trường (Thông báo, hội nghị, hội thảo, tuyển sinh, trang nội bộ của đơn 

vị,…)./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên 

- Lưu: VT, P.CNTT, L(02). 

 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

TS. BS. Phan Nguyễn Thanh Vân 

 


