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THÔNG BÁO 
V/v hỗ trợ cung cấp tài khoản phần mềm Zoom Pro 

cho chương trình trực tuyến của đơn vị 

-------- 

Trong thời điểm dịch Covid-19 đang dần trở nên phức tạp, Văn phòng Đoàn 

trường sẽ hỗ trợ cung cấp tài khoản Zoom Pro cho đơn vị tổ chức hoạt động trực tuyến. 

1. Cách thức đăng ký: (như đăng ký sử dung phòng)  

- Đơn vị sử dung email đơn vị (…@iuyouth.edu.vn) để đăng ký tại link sử dụng 

phòng https://iuyouth.edu.vn/dat-phong-thiet-bi/ và chọn vào mục “Request for Zoom 

account” 

- Deadline cho việc đăng ký sử dụng tài khoản Zoom là 23:00 thứ 4 hàng tuần 

để Văn phòng có thể tổng hợp và trình xin tài khoản Zoom.  

2. Quy định cấp tài khoản:  

- Chương trình đã được duyệt Online (qua email) và đã được cấp Mã hoạt động. 

- Chỉ cấp tài khoản để tổ chức các chương trình chính có sự tham gia của sinh 

viên và các đối tượng khác. Đối với việc họp nội bộ hoặc những nội dung tương tự đơn 

vị có thể sử dụng email sinh viên IU (mssv@student.hcmiu.edu.vn) để thực hiện. 

- Tài khoản chỉ có giá trị cho 1 lần sử dụng, theo thời gian đơn vị đăng ký. Thông 

tin về tài khoản đăng nhập sẽ được văn phòng gửi đến email của đơn vị. 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ đ/c Huỳnh Ngọc Tuyết Ngân – Cán bộ Văn phòng 

hoặc qua email office@iuyouth.edu.vn 

Trên đây là thông báo về việc hỗ trợ cung cấp tài khoản phần mềm Zoom cho 

chương trình trực tuyến của đơn vị. VP Đoàn trường đề nghị các đơn vị thực hiện đúng 

yêu cầu và đảm bảo thời gian theo quy định  

 

Nơi nhận: 
- BCH Đoàn trường; 

- BCH HSV trường; 

- Các cơ sở Đoàn – Hội trực thuộc; 

- Lưu VP. 

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG 

PHÓ BÍ THƯ  

 

(đã ký) 

 

Lê Thị Quỳnh Mai 
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