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CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
XÂY DỰNG VÀ TB CÔNG NGHIỆP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
                      

QUY CHẾ 

Sử dụng hệ thống email trong giao dịch chuyên môn và công việc của  

Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp (Tập đoàn CIE) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 110/QĐ-CIE  ngày 08 tháng 07 năm 2016 của Tập đoàn CIE) 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng 

1.1. Quy chế này quy định về sử dụng hệ thống email để trao đổi thông tin điện tử trong giao 

dịch chuyên môn và trong công việc của Tập đoàn CIE. 

1.2. Quy chế này áp dụng cho tất cả các cá nhân, các công ty thành viên, các đơn vị trực 

thuộc, các đoàn thể trong Tập đoàn CIE. Sau đây, được gọi chung là các cá nhân và đơn vị trong 

Tập đoàn CIE. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong quy chế  này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

2.1. Thư điện tử (email) là phương tiện liên lạc, trao đổi thông tin thông qua các email trên 

Internet của các tổ chức và cá nhân; Mỗi email có tên gồm: [tên-riêng]@[tên-miền]. 

2.2. Tên-miền (domain name) là tên đăng ký sở hữu của công ty trên mạng Internet. Cụ thể 

ở đây là: cie.com.vn 

2.3. Thư rác là email được gửi đến người nhận mà người nhận đó không mong muốn hoặc 

không có trách nhiệm phải tiếp nhận. 

2.4. Vi-rút máy tính (virus) là chương trình máy tính có khả năng lây lan, gây ra hoạt động 

không bình thường cho thiết bị số hoặc sao chép, sửa đổi, xóa bỏ thông tin lưu trữ trong thiết bị 

số. 

Điều 3. Các hành vi nghiêm cấm 

3.1. Các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật và các quy định có liên quan 

khác của Nhà nước. Không phát tán, chuyển tiếp thư có nội dung văn hóa đồi trụy, chống phá 
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Nhà nước, kích động bạo lực và chiến tranh, gây chia rẽ đoàn kết giữa các dân tộc, giữa các tôn 

giáo và các đơn thư khiếu nại, tố cáo, bôi xấu công ty, gây chia rẽ nội bộ. 

3.2. Lưu chuyển trên hệ thống email các văn bản, tài liệu của các đơn vị và Tập đoàn trong 

giai đoạn cần phải bảo mật ra bên ngoài. 

3.3. Phát tán thư rác, virus và các hành động làm ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống. 

Chương II 

TỔ CHỨC, SỬ DỤNG, QUẢN LÝ HỆ THỐNG EMAIL 

Điều 4. Hệ thống email Tập đoàn CIE 

4.1. Hệ thống email Tập đoàn CIE (gọi tắt là “CIEmail”) tạo khả năng trao đổi thông tin trên 

Internet thông qua hạ tầng kỹ thuật mạng thông tin chung của Tập đoàn. 

4.2. Địa chỉ của email trong CIEmail được cấu trúc như sau:  

[Tên-CBNV][Ký-tự-đầu-của-họ-và-tên-đệm][.][Tên-đơn-vị ]@cie.com.vn 

Điều 5. Quy trình cấp mới, cấp lại, quản lý và thu hồi email 

5.1. Việc cấp mới sẽ áp dụng cho các cá nhân làm việc tại công ty theo yêu cầu của cấp 

Quản lý. 

5.2. Việc thay đổi thông tin tài khoản được áp dụng đối với các cá nhân đã được cấp email 

nhưng vì lý do nào đó, chẳng hạn như: chuyển đổi công tác, đổi họ tên, … Các cá nhân này liên 

hệ với bộ phận Công nghệ Thông tin để biết thêm chi tiết. 

5.3. Việc thu hồi các email chỉ áp dụng đối với các trường hợp bị buộc thôi việc, xin nghỉ 

việc hoặc vi phạm những hành vi bị nghiêm cấm ở điều 3. 

5.4. Tất cả các trường hợp cấp mới, thay đổi email, … sẽ được thông báo công khai trên 

trang chủ của đơn vị chủ quản. 

Điều 6. Tên email 

Các cá nhân, đơn vị trong Tập đoàn CIE được đăng ký, quản lý và sử dụng email. Mỗi email 

được cấp có địa chỉ email là duy nhất được đặt tên theo nguyên tắc ngắn gọn, không trùng lặp, 

dễ nhớ và dễ tìm. Cụ thể như sau: 

6.1. Địa chỉ dành cho cá nhân:  

[Tên-CBNV][Ký-tự-đầu-của-họ-và-tên-đệm][.][Tên-đơn-vị ]@cie.com.vn 

Trong đó, Tên-đơn-vị được quy ước như sau: 
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Công ty CIE 1 CIE1 

Công ty CIE 2 CIE2 

Công ty Kim Hoa kimhoa 

Công ty 1-5 1-5 

Sàn Bất động sản cieland 

 

Nhân viên làm việc tại CIE Corp sẽ không có tên đơn vị. Nếu nhân viên bị trùng họ và tên 

thì đánh số đằng sau Ký-tự-đầu-của-họ-và-tên-đệm. Bắt đầu từ số 2. 

Ví dụ: Nhân viên có tên Trương Văn Hoàng, làm việc tại CIE1 sẽ có e-mail: 

hoangtv.cie1@cie.com.vn  

Nếu có một nhân viên cùng tên với nhân viên Trương Văn Hoàng, cũng làm việc tại CIE1, 

thì nhân viên đó sẽ có e-mail như sau: hoangtv2.cie1@cie.com.vn 

6.2. Địa chỉ dành cho các phòng ban chức năng: [Tên-phòng][.][Tên-đơn-vị]@cie.com.vn 

6.3. Địa chỉ dành cho nhóm công tác: Khi các đơn vị cần sử dụng địa chỉ email cho một 

nhóm các thành viên (thường gọi là: email cho nhóm) sẽ được đặt tên theo nguyên tắc tương tự 

như trên. Một số trường hợp đặc biệt, địa chỉ email cho nhóm sẽ được đặt theo tên tiếng Anh tùy 

yêu cầu chính đáng của đơn vị quản lý. 

6.4.  Danh sách tên các email sẽ được gọi là “Danh bạ email”. 

Điều 7. Sử dụng email trong giao dịch chuyên môn và công việc 

7.1. Các cá nhân, đơn vị trong Tập đoàn CIE phải sử dụng email của Tập đoàn (CIEmail) 

trong giao dịch chuyên môn và công việc với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Tập đoàn. 

7.2. Các loại thông tin, văn bản có thể sử dụng email để trao đổi, thông báo, điều hành và 

quản lý: 

 Thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo; 

 Lịch công tác của cá nhân, đơn vị; 

 Các tài liệu trao đổi phục vụ công việc của đơn vị, tài liệu thiết kế sản phẩm, tài liệu 

phục vụ các cuộc họp, báo cáo chuyên đề; 

 Văn bản gửi đến các cá nhân, đơn vị để biết, hoặc để xử lý; 

 Thư mời, công văn, kế hoạch, báo cáo và các văn bản khác; 

Điều 8. Quy định dung lượng email 

8.1. Dung lượng email của cá nhân và đơn vị được quy định như sau: 

 Ban Giám đốc: 15GB 

mailto:hoangtv.cie1@cie.com.vn
mailto:hoangtv1@cie1.com.vn
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 Cấp trưởng phòng, phó phòng, trưởng bộ phận: 10GB 

 Cấp nhân viên: 2GB 

8.2. Người dùng tự theo dõi dung lượng đã sử dụng, khi sử dụng hết 90% thì phải xóa bớt 

các thư cũ không sử dụng nữa để có thể nhận và gửi các thư mới. 

8.3. Việc điều chỉnh dung lượng sẽ được áp dụng sau khi xem xét quá trình sử dụng, nhu 

cầu của người sử dụng và theo yêu cầu của cấp Quản lý. 

Điều 9. Quản lý hệ thống email 

9.1. Đơn vị quản lý hệ thống email là bộ phận Công nghệ Thông tin của Tập đoàn CIE với 

các nhiệm vụ cụ thể: 

 Quản trị toàn bộ hệ thống email của Tập đoàn. 

 Đảm bảo cho hệ thống email của Tập đoàn hoạt động ổn định, liên tục (24/24), thông 

suốt và thuận tiện khi sử dụng. 

 Đảm bảo sự an toàn thông tin của hệ thống email. 

 Quản lý việc cấp mới, thay đổi, thu hồi email. 

 Ngăn chặn các loại thư rác được gửi đi, hoặc gửi đến hệ thống email của Tập đoàn. 

 Tiếp nhận và xử lý các sự cố xảy ra trong quá trình sử dụng email của các đơn vị và 

cá nhân trong toàn Tập đoàn. 

 Lên kế hoạch tổ chức các buổi hướng dẫn cho người dùng khai thác và sử dụng có 

hiệu quả Hệ thống email của Tập đoàn CIE. 

 Quản lý việc điều chỉnh dung lượng và lên kế hoạch mở rộng (hoặc thu hẹp) dung 

lượng dùng trong quá trình sử dụng email.  

 Chủ động đưa ra những nâng cấp cho hệ thống nhằm đảm bảo hệ thống email của 

Tập đoàn hoạt động ổn định. 

9.2. Mỗi công ty thành viên phân công người phụ trách email của đơn vị. Người phụ trách  

có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý các thông tin liên quan đến hệ thống email trong đơn vị.  

Điều 10. Trách nhiệm của người sử dụng email 

Mỗi cá nhân được cấp email hoặc được phân công quản lý email của đơn vị phải có trách nhiệm: 

10.1. Quản lý mật khẩu: 

 Sau khi nhận được email, phải thay đổi mật khẩu ngay lập tức. Mật khẩu ít nhất là 

6 kí tự, bao gồm có cả chữ (A, B, C, a, b, c, ….) và số (0, 1, 2, …).  

 Không được đưa mật khẩu email cho người khác sử dụng. 
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 Để tăng cường tính bảo mật, nhân viên nên thường xuyên thay đổi mật khẩu email 

theo định kỳ. 

 Khi phát hiện mật khẩu email của mình bị thay đổi (không đăng nhập được) nhân 

viên phải liên hệ ngay với Bộ phận Công nghệ thông tin để phục hồi lại. 

10.2. Người sử dụng sau khi nhận được email lần đầu tiên (hoặc được cấp lại, hoặc thay đổi 

email trong điều 5) phải có email xác nhận đến email của admin (IT.Support@cie.com.vn) với 

nội dung thông báo đã nhận được email, đã thay đổi mật khẩu và sẽ quản lý email cá nhân theo 

quy chế. 

10.3. Thường xuyên kiểm tra email định kỳ trong ngày: 

 Đối với Nhân viên làm giờ hành chính phải kiểm tra email ít nhất 04 lần/ngày; tương 

ứng ít nhất phải kiểm tra ít nhất 01 lần ở đầu giờ và 01 lần cuối giờ của mỗi buổi 

làm việc. 

 Đối với những trường hợp còn lại: ít nhất 01 lần/ngày. 

10.4. Xử lý và phản hồi thông tin phục vụ công tác theo trách nhiệm và quyền hạn được phân 

công. Trong trường hợp cần có thời gian xử lý trên 02 ngày, phải sớm thông báo đã nhận được 

email cho người gửi chậm nhất là 01 ngày. 

10.5. Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình đưa vào hoặc gửi đi trong email mình 

quản lý. Không vi phạm những hành vi nghiêm cấm ở điều 3. 

10.6. Quản lý an toàn thông tin về tài khoản, mật khẩu và nội dung của email được cấp, hoặc 

được phân công quản lý. 

10.7. Không truy cập vào email của người khác, không để người khác sử dụng email của 

mình. 

10.8. Trong giao dịch chuyên môn và công việc phải sử dụng email được công ty cấp, không 

sử dụng email này vào những việc riêng. 

10.9. Khi nhận được các loại thư phản động, kích động, có nội dung không lành mạnh,… 

hoặc phát hiện hiện tượng gây rối, làm mất an ninh, an toàn thông tin trên mạng, cần nhanh 

chóng thông báo ngay cho bộ phận Công nghệ thông tin để có biện pháp xử lý thích hợp. 

Điều 11. Trách nhiệm các đơn vị liên quan 

11.1. Lãnh đạo công ty phải phổ biến quy chế này trong đơn vị và phân công cụ thể người 

chịu trách nhiệm quản lý và xử lý công việc khi tiếp nhận các thông tin qua email của đơn vị. 

11.2. Khi có thay đổi nhân sự trong đơn vị thì bộ phân quản lý nhân sự có trách nhiệm thông 

báo cho cán bộ phụ trách hệ thống email của đơn vị qua địa chỉ:  

mailto:IT.Support@cie.com.vn
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Công ty CIE 1 IT.Support.CIE1@cie.com.vn  

Công ty CIE 2 IT.Support.CIE2@cie.com.vn  

Công ty Kim Hoa IT.Support.kimhoa@cie.com.vn  

Công ty 1-5 IT.Support.1-5@cie.com.vn  

Sàn Bất động sản IT.Support.cieland@cie.com.vn  

CIE Corp IT.Support @cie.com.vn 

11.3. Lãnh đạo đơn vị có trách nhiệm hỗ trợ các cá nhân thuộc đơn vị mình trong việc đăng 

ký sử dụng hệ thống email của Tập đoàn CIE. 

11.4. Trong quá trình sử dụng, nếu có trục trặc hoặc sự cố về hệ thống email, các cá nhân và 

đơn vị tham gia hệ thống email của Tập đoàn phải có trách nhiệm thông báo cho người quản lý 

email ở mỗi công ty thành viên và Bộ phận Công nghệ thông tin của Tập đoàn. 

Điều 12. Xử lý các trường hợp vi phạm 

Các trường hợp vi phạm trong quá trình sử dụng, tùy theo mức độ sai phạm, cá nhân hoặc đơn 

vị sẽ bị xử lý theo qui định của đơn vị và Tập đoàn. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 13. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký quyết định ban hành.  

 

 Phụ trách Công nghệ thông tin 

Tập đoàn CIE 

 

 

Ths. Trương Đắc Duy 
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