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I. Ä•Äƒng kÃ½ tÃªn miá»•n

Có hn ch nào khi la chn tên min .vn không?
Có hn ch nào khi la chn tên min .VN không?
Có. Các ch th không c s dng nhng ni dung sau ây trong tên min ng ký:
Ni dung i ngc li vi hin pháp nc Cng hòa xã hi ch ngha Vit Nam.
Ni dung xâm hi n an ninh quc gia hoc xâm hi n toàn vn lãnh th.
Ni dung xâm hi n truyn thng và li ích t nc.
Ni dung xúi gic bo lon hoc gây mâu thun gia các dân tc, xâm hi n s oàn kt các dân tc.
Ni dung vi phm chính sách tôn giáo ca ng và nhà nc, tuyên truyn mê tín d oan.
Ni dung gây tin n nhm xâm hi n trt t xã hi hoc n nh xã hi.
Ni dung tuyên truyn, phát tán vn hóa phm i try, khiêu dâm, c bc, bo lc.
Ni dung xúc phm, ph báng ngi khác hoc xâm phm n quyn và li ích hp pháp ca các ch
th khác.
Nhng ni dung khác b pháp lut cm.
Tên min là tên gi ca t chc ng, c quan Nhà nc ch dành cho t chc ng, c quan Nhà nc. T chc ng, c quan
Nhà nc có trách nhim ng ký gi ch vi Trung tâm Internet Vit Nam bo v. T chc, cá nhân khác không
phi là i tng nêu trên không c ng ký, s dng các tên min này.

Vì sao tôi nên ng ký tên min Vit Nam
Khác vi tên min quc t, lý do bn nên ng ký tên min .VN xut phát t các li th mà tên min .VN mang n cho
bn. C th các li th sau:
- c pháp lut Vit Nam bo v: Khon 3, iu 12 - Lut Công ngh thông tin quy nh: Nghiêm cm vic gi mo trang
thông tin in t ca t chc, cá nhân khác; to ng dn trái phép i vi tên min ca t chc, cá nhân s dng hp pháp
tên min ó.
- K thut tin cy, an toàn: H thng máy ch tên min &ldquo;.vn&rdquo; (DNS) quc gia c giám sát 24/24 gi
vi h thng d phòng m bo tin cy, vn hành an toàn.
- Truy vn nhanh chóng: c qun lý, m bo bi 07 cm máy ch DNS t ti các im khác nhau trên toàn th gii
giúp cho vic truy vn tên min &ldquo;.vn&rdquo; c thc hin nhanh chóng.
- Hn ch ti a khi mt liên lc quc t: S dng tên min&rdquo;.vn&rdquo;, lu tr ti các máy ch có a ch IP Vit
Nam, khi mt liên lc quc t nh nhng trng hp t cáp quang bin thì liên lc và giao dch Internet trong nc vn
không b nh hng.
- c H thng trung chuyn Internet trong nc - VNIX ca VNNIC phc v: S dng tên min&rdquo;.vn&rdquo;, lu
tr ti các máy ch có a ch IP Vit Nam c h thng trung chuyn Internet Quc gia VNIX t ng trung chuyn tt c
lu lng Internet trong nc bng con ng ngn nht, nhanh nht.
- Chm sóc, h tr: VNNIC và các Nhà ng ký tên min &ldquo;.vn&rdquo; luôn sn sàng tr giúp ngi ng ký s
dng gii quyt các vn k thut cng nh hành chính liên quan n tên min &ldquo;.vn&rdquo;.
- ng ký thun tin: Các ch th có nhu cu u có th d dàng ng ký tên min &ldquo;.vn&rdquo; thông qua các
Nhà ng ký tên min ".vn" ca VNNIC ti c 3 min Bc, Trung, Nam và nc ngoài vi th tc ng ký tên min
&ldquo;.vn&rdquo; n gin, nhanh chóng.

Tôi ã ng ký tên min .vn và bây gi tôi mun cp tên min di tên min ca mình
cho mt t chc, cá nhân khác thì có c không?
Không c, vì theo quy nh ti Thông t s 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 ca B Thông tin và Truyn
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thông: C quan, t chc ch c cp tên min di tên min ng ký cho các n v thành viên, các cá nhân ang làm
vic trong c quan, t chc ca mình và phi có trách nhim qun lý các tên min cp di mà mình ã cp. Không c
cp tên min di tên min ca mình cho các c quan, t chc, cá nhân khác.

Tên min là gì?
1. Tên min là tên c s dng nh danh a ch Internet ca máy ch gm các dãy ký t cách nhau bng du chm
&ldquo;.&rdquo;.
Tên min bao gm:
a) Tên min dùng các kí t da trên c s bng mã ASCII, sau ây gi là tên min mã ASCII;
b) Tên min dùng bng ch cái da trên c s ngôn ng truyn thng ca tng quc gia, sau ây gi là tên min a ng
(IDN)
2. Tên min quc gia Vit Nam là gì?
Tên min quc gia Vit Nam: là tp hp tên min các cp di tên min quc gia Vit Nam cp cao nht
&ldquo;.vn&rdquo; (sau ây gi chung là tên min &ldquo;.vn&rdquo;) và tên min các cp di tên min cp
cao nht khác thuc quyn qun lý ca Vit Nam

Có bí quyt nào tôi la chn tên min tt không?
Vic la chn tên min tng t nh vic chn tên thng hiu ca bn. Tên min chính là danh tính ca bn trên
Internet. Chc chn rng bn mun tên min ca mình không ch phù hp vi mc ích s dng mà còn phi d dàng
tìm kim và phát trin c thng hiu ca mình. tên min có n tng và hiu qu, có mt s bí quyt sau bn có th
tham kho nhé.

1. t tên ngn gn và d nh
Bn có th t tên min ngn, d nh theo tên y ca công ty bn, bn nên chn tên min ngn nht có th c (hp.com,
fpt.vn, vnnic.vn, vnws.com...). Tên min ngn thì d nh, d gõ a ch, và d dàng khi cn thit k nhãn hiu,
logo. Bn s d dàng nh các tên nh fpt.vn, hp.com, bank.com, Business.com. Bn cng có th nh nhng tên
c bit nh Yahoo.com, Google.com. Nhng tên min có mt ý ngha c bit, ngn gn hoc gn lin n thng hiu, sn
phm, dch v ca bn và khi phát âm d nghe, d c thì s d nh hn.
2. Tên min liên quan n Thng hiu, sn phm, tên Công ty ca bn.

iu này bn thng la chon khi t tên min, tuy nhiên li không d thc hin. Nu nh bn không th tìm chính xác
tên min nh tên doanh nghip, sn phm, thng hiu ca bn. Hãy tìm mt tên nói lên chc nng, công vic
chính hay mô t tính c áo ca doanh nghip bn. Bn có th ghép các ký t li hoc bn cng có th xem xét kh
nng dùng các tên min có phn uôi là .BIZ, .INFO nu không tìm c tên có phn uôi VN,.COM,.NET.,ORG.
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3. Tên min xây dng theo kiu "bao vây"

Ðng ký nhiu tên min theo kiu "bao vây" không ai có th ng ký tên min ging ca bn c cách vit ln cách
c. Vi rt nhiu phn uôi ca tên min hin nay, ngui s dng interrnet phn ln vn quen thuc vi nhng tên min
VN, .com, .net, .org. Nu khách hàng mc tiêu ca bn là toàn cu, tên min .COM, .NET, .VN s có li cho
bn. Bn nên quan tâm n tên min .VN, vì ây là tên min quc gia Vit Nam. Bn nên chn ng ký các tên min
theo kiu "bao vây" không ai ng ký tên min ca bn.

4. Không gây nhm ln.

Mt tên min hay không nên chn tng t hoc d gây nhm ln vi tên min sn có. Nu tên min sn có là mt
thng hiu ã c ng ký, bn có th gp rc ri khi s dng tên min tng t. Mt khía cnh cn phi lu ý là tên min ca bn
cn phi d c khi bn phi c tên min cho ai ó qua in thoi. ng dùng các du (-) trong tên min ca bn (tr khi bt
buc ), bi vì rt d nhm ln khi c và và gõ các tên min loi này.

5. Khó vit sai.

Tên min ngn gn, chn theo các t vn trên và theo vn, d c, d nh thì kh nng vit sai ít xy ra. Vì khi tên
min dài, rc ri, khó nh, bn s mt i nhiu khách hàng truy cp vào website ca bn.

Mt tên min hay s giúp bn thu hút nhiu khách hàng quan tâm n website ca bn, tên min n tng s gây
nhiu chú ý hn.

Tôi mun ng ký tên min cp 2 có 1, 2 ký t có c không?
Tên min cp 2 có 1, 2 ký t là nhng tên min có giá tr cao, ang c xem xét a vào danh sách tên min dành
cho u giá. Hin ti cha có các quy nh hng dn trin khai liên quan n ni dung này, do vy, bn cha th ng ký
nhng tên mincp 2 có 1, 2 ký t

ng ký và s dng tên min “.vn”, tôi phi óng nhng khon phí gì?
Khi ng ký, s dng tên min &ldquo;.vn&rdquo;, bn s phi np l phí cp tên min (óng 1 ln duy nht khi ng ký
tên min) và phí gia hn (duy trì) tên min ti thiu là 1 nm. Bn có th tham kho biu mc phí, l phí c trích t
Thông t s 189/2010/TT-BTC ngày 24/11/2010 ca B Tài chính Quy nh mc thu, ch thu, np và qun lý s
dng phí, l phí tên min quc gia và a ch Internet ca Vit Nam ti ng link sau:
http://www.vnnic.vn/tenmien/huongdan/bi%E1%BB%83u-m%E1%BB%A9c-ph%C3%ADl%E1%BB%87-ph%C3%AD
Bng giá c th, bn xem ti https://www.pavietnam.vn/vn/ten-mien-bang-gia.html
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Tôi va ng ký tên min, tuy nhiên sau ó tôi nhn ra ã nhp nhm mt ký t tên
min, tôi có c sa tên min ã b sai?
Tên min ng ký khi ã c công b trên trang WHOIS thì ã c xác nh là hoàn tt. Ch th không th sa li tên min
ca mình mà phi ng ký li mt tên min khác và lu ý các khon phí mà ch th ã ng ký tên min nhm s
không c hoàn li. Vì vy bn vui lòng kim tra tht k lng tên min trc khi nhp thông tin ng ký online hoc ng
ký ti vn phòng P.A Vit Nam u nhc nh bn kim tra trc khi Submit.

Tên min ca tôi ã b x lý thu hi theo Quyt nh x pht vi phm hành chính ca
Thanh tra B Thông tin và Truyn Thông, bây gi tôi mun ng ký li tên min ó
thì có c không?
Theo quy nh ti khon 3 iu 12 Thông t 24/2015/TT-BTTTT v qun lý và s dng tài nguyên Internet:
&ldquo;Trong thi hn 02 nm, k t ngày thu hi tên min, các t chc, cá nhân có tên min b thu hi theo theo
quyt nh x pht vi phm hành chính ca thanh tra chuyên ngành thông tin và truyn thông hoc theo yêu
cu bng vn bn ca c quan iu tra hoc c quan nhà nc có thm quyn thì không c ng ký s dng các tên min ã
b thu hi&rdquo;. Nh vy, phi sau 02 nm k t ngày thu hi tên min, nu tên min vn còn trng thái t do, bn
mi có th ng ký s dng tên min ó.

Ti sao tôi không th ng ký tên min hanoi.vn, danang.vn,…?
Tên min hanoi.vn, danang.vn... và nhng tên min c t theo tên các tnh, thành ph trc thuc Trung ng
không có du là tên min không du cp 2 dùng chung phân theo a gii hành chính và c s dng chung mà
không cp riêng cho bt k c quan, t chc, cá nhân nào. Vì vy, bn không th ng ký các tên min hanoi.vn,
danang.vn...

Li th khi s dng tên min “.vn”?
Li th khi s dng tên min &ldquo;.vn&rdquo;?
- c pháp lut Vit Nam bo v: Khon 3, iu 12 - Lut Công ngh thông tin quy nh: Nghiêm cm vic gi mo trang
thông tin in t ca t chc, cá nhân khác; to ng dn trái phép i vi tên min ca t chc, cá nhân s dng hp pháp
tên min ó.
- K thut tin cy, an toàn: H thng máy ch tên min &ldquo;.vn&rdquo; (DNS) quc gia c giám sát 24/24 gi
vi h thng d phòng m bo tin cy, vn hành an toàn.
- Truy vn nhanh chóng: c qun lý, m bo bi 07 cm máy ch DNS t ti các im khác nhau trên toàn th gii
giúp cho vic truy vn tên min &ldquo;.vn&rdquo; c thc hin nhanh chóng.
- Hn ch ti a khi mt liên lc quc t: S dng tên min&rdquo;.vn&rdquo;, lu tr ti các máy ch có a ch IP Vit
Nam, khi mt liên lc quc t nh nhng trng hp t cáp quang bin thì liên lc và giao dch Internet trong nc vn
không b nh hng.
- c H thng trung chuyn Internet trong nc - VNIX ca VNNIC phc v: S dng tên min&rdquo;.vn&rdquo;, lu
tr ti các máy ch có a ch IP Vit Nam c h thng trung chuyn Internet Quc gia VNIX t ng trung chuyn tt c
lu lng Internet trong nc bng con ng ngn nht, nhanh nht.
- Chm sóc, h tr: VNNIC và các Nhà ng ký tên min &ldquo;.vn&rdquo; luôn sn sàng tr giúp ngi ng ký s
dng gii quyt các vn k thut cng nh hành chính liên quan n tên min &ldquo;.vn&rdquo;.
- ng ký thun tin: Các ch th có nhu cu u có th d dàng ng ký tên min &ldquo;.vn&rdquo; thông qua các
Nhà ng ký tên min ".vn" ca VNNIC ti c 3 min Bc, Trung, Nam và nc ngoài vi th tc ng ký tên min
&ldquo;.vn&rdquo; n gin, nhanh chóng.
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Tên min là gì?
1. Tên min là tên c s dng nh danh a ch Internet ca máy ch gm các dãy ký t cách nhau bng du chm
&ldquo;.&rdquo;.
Tên min bao gm:
a) Tên min dùng các kí t da trên c s bng mã ASCII, sau ây gi là tên min mã ASCII;
b) Tên min dùng bng ch cái da trên c s ngôn ng truyn thng ca tng quc gia, sau ây gi là tên min a ng
(IDN)
2. Tên min quc gia Vit Nam là gì?
Tên min quc gia Vit Nam: là tp hp tên min các cp di tên min quc gia Vit Nam cp cao nht
&ldquo;.vn&rdquo; (sau ây gi chung là tên min &ldquo;.vn&rdquo;) và tên min các cp di tên min cp
cao nht khác thuc quyn qun lý ca Vit Nam

Tên min là gì?
1. Tên min là tên c s dng nh danh a ch Internet ca máy ch gm các dãy ký t cách nhau bng du chm
&ldquo;.&rdquo;.
Tên min bao gm:
a) Tên min dùng các kí t da trên c s bng mã ASCII, sau ây gi là tên min mã ASCII;
b) Tên min dùng bng ch cái da trên c s ngôn ng truyn thng ca tng quc gia, sau ây gi là tên min a ng
(IDN)
2. Tên min quc gia Vit Nam là gì?
Tên min quc gia Vit Nam: là tp hp tên min các cp di tên min quc gia Vit Nam cp cao nht
&ldquo;.vn&rdquo; (sau ây gi chung là tên min &ldquo;.vn&rdquo;) và tên min các cp di tên min cp
cao nht khác thuc quyn qun lý ca Vit Nam

Quy trình x lý tên min cha t khóa nhy cm
Quy trình x lý tên min cha t khóa nhy cm
Bc 1: ng ký tên min ti http://pavietnam.vn
Bc 2: Hoàn tt th tc ng ký upload vào trang http://support.pavietnam.vn. H s
download: https://www.pavietnam.vn/vn/bieu-mau-ho-so-dang-ky-ten-mien.html

Ch th là t chc: Hoàn tt bn khai có óng du ngi DDPL, ký tên + gii trình t khóa nhy cm liên quan.
Ch th là cá nhân: Hoàn tt bn khai có ch ký ch th + CMND Scan màu hoc CMND gc gi ti vn phòng P.A
Vit Nam hoc bn CMND photo công chng + gii trình t khóa nhy cm liên quan.
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Lu ý: Các t khóa nhy cm liên quan n tintuc, baochi, tapchi, VNNIC ch xét duyt cho t chc và yêu cu b
sung thông tin v án xây dng báo chí hoc án xây dng trang thông tin in t tng hp khi ng ký tên min
VNNIC thc hin xét duyt. V vic thit lp án xây dng báo chí, án xây dng trang thông tin in t tng hp là ch
th t thc hin và làm vic vi S Thông tin và Truyn Thông hoc Cc phát thanh, Truyn hình và thông tin in
t xét duyt. Sau khi có xét duyt thì ch th s gi án và giy t xét duyt ca c quan này n NK và NK gi n
VNNIC xét duyt vic cp phát tên min.

Bc 3: NK kim tra h s y gi VNNIC xét duyt ng ký trong vòng 3 ngày hành chính (trong trng hp VNNIC
xét duyt lâu hn NK s báo li).
Bc 4: H s hp l VNNIC thông báo NK thc hin ng ký, nu h s không hp l VNNIC s báo li NK và ghi rõ lý do
t chi. NK s thông báo li i tác i tác thông báo khách hàng.

Nguyên tc ng ký tên min
Tên min ng ký theo nhng nguyên tc nào?
Tên min ng ký phi tuân th theo quy nh ca Thông t s 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/08/2015 và Thông t s
06/2019/TT-BTTTT ngày 15 tháng 9 nm 2019 ca B Thông tin và Truyn thông hng dn v qun lý và s dng
tài nguyên Internet.
CÁC LU Ý VÀ NGUYÊN TC KHI NG KÝ TÊN MIN
I. CÁC LU Ý KHI NG KÝ TÊN MIN
Khi ng ký tên min, khách hàng cn lu ý v ký t, chiu dài tên min và qui cách t tên min.
- mi cp không c nhiu hn 63 ký t (i vi tên min ting Vit, s lng ký t c tính theo chiu dài sau chuyn i thành
chui không du ASCII).
- Tên miên có chiêu dài tôi a không quá 253 ký t (bao gm phân m rông. VD: .vn, .net, .com.vn,...).
- Mt tên miên có tôi a 127 nhãn (label), môi nhãn c phân nh gia 02 dâu châm và không c vt
quá 63 ký t/nhãn.
- c cha các ký t t a n z; 0 n 9; các ký t ting Vit trong bng ch cái ting Vit và tt c các ký t c h thng máy
ch tên min trên mng chp nhn.
- Tên min không phân bit vit hoa hay vit thng.
- c cha du gch ni &ldquo;-&rdquo;, nhng không c bt u hoc kt thúc vi ký t này và không c có hai du
gch ni &ldquo;-&rdquo; i lin nhau trong tên min;
Mt s ví d v ng ký tên min:
+ pavietnam.vn, pavietnam.com.vn, pavietnam.name.vn, PAvietnam.vn... -> ok
+ pa-vietnam.vn -> ok
+ -pavietnam.vn, pavietnam-.vn -> sai
II. NGUYÊN TC NG KÝ TÊN MIN
- Nguyên tc bình ng, không phân bit i x, ng ký trc c quyn s dng trc, ngoi tr các tên min thuc phm vi u
tiên bo v theo quy nh ti khon 1 iu 8 Thông t và các tên min c dành cho u giá theo quy nh.
- Không có các cm t xâm phm n ch quyn, li ích, an ninh quc gia hoc vi phm o c xã hi, thun phong, m
tc ca dân tc.
- Rõ ràng, nghiêm túc, không gây hiu nhm hoc xuyên tc do tính a âm, a ngha hoc khi không dùng du
trong ting Vit.
- Không gm ni dung tuyên truyn, phát tán vn hóa phm i try, khiêu dâm, c bc, bo lc.
- Ni dung vi phm chính sách tôn giáo ca ng và Nhà nc, tuyên truyn mê tín d oan.
- i vi tên min di &ldquo;.name.vn&rdquo; dành cho t chc, cá nhân ng ký theo tên gi nh tên y , tên vit
tt, tên thng mi, tên bí danh,... ca t chc, cá nhân.
- Không phi là tên min có các cm t d gây hiu nhm là trang thông tin in t tng hp, mng xã hi nu ch th
ng ký s dng không phi i tng c cp giy phép thit lp trang thông tin in t tng hp, Giy phép thit lp mng xã
hi theo qui nh ca pháp lut. Nu ch th ng ký tên min hot ng trang thng mi in t, mng xã hi, ch th cam kt
iu kin c cp phép MXH, trang TTT tng hp.
*** Ngoài ra, các c quan, t chc có liên quan n tên min c bo v quy nh ti khon 1 iu 8 Thông t s
24/2015/TT-BTTTT có trách nhim ng ký, gi ch bo v tên min vi B Thông tin và Truyn thông (VNNIC). C
quan, t chc, cá nhân không liên quan n tên min c bo v không c ng ký các tên min c bo v.
Quý khách cn ng ký tên min vui lòng truy cp tin hành t n hàng ng ký. Hoc liên h nhân viên kinh
doanh 028-62563737 c t vn.

HÔ S NG KY TÊN MIÊN .VN
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1. NGUYÊN TC NG KÝ
Khi ng ký tên min, u tiên Quý khách lu ý và tuân th theo nguyên tc ng ký tên min. Và ng ký theo
qui trình ng ký tên min,
2. H S NG KÝ
H s ng ký tên min quc gia Vit Nam &ldquo;.vn&rdquo; bao gm bn khai ng ký tên min, quý khách
download ti ây
Bn khai c qui nh theo mu ca nhà ng ký, tuy nhiên các trng trên bn khai m bo các thông tin sau:
a. i vi t chc
- Thông tin v ch th: Tên, a ch, mã s doanh nghip, s in thoi, hp th in t.
- Thông tin v ngi qun lý tên min, ngi qun lý k thut, ngi thanh toán và ngi thay mt t chc làm th tc ng ký
tên min bao gm: Tên, CMND/ CCCD, a ch, s in thoi, hp th in t.
- Thông tin v máy ch DNS chuyn giao ca tên min.
b. i vi cá nhân
- Thông tin v ch th: Tên, ngày tháng nm sinh, a ch, s giy chng minh nhân dân hoc s h chiu, s in thoi,
hp th in t.
- Thông tin v máy ch DNS chuyn giao ca tên min.
- Bn sao CMND hoc bn gc CMND i chiu.
3. HÌNH THC HOÀN TT H S
Quý khách hoàn tt h s bn khai mt trong các cách sau:
- B sung bn khai in t: quý khách tham kho ti ây.
- B sung bn khai scan: quý khách tham kho ti ây.
- B sung bn khai ký ch ký s: quý khách tham kho ti ây.
*** Quý khách cn ng ký tên min vui lòng truy cp tin hành t n hàng ng ký. Hoc liên h nhân viên kinh
doanh 028-62563737 c t vn.

Quy trình x lý tên min cha t khóa nhy cm
Quy trình x lý tên min cha t khóa nhy cm
Bc 1: ng ký tên min ti http://pavietnam.vn
Bc 2: Hoàn tt th tc ng ký upload vào trang http://support.pavietnam.vn. H s
download: https://www.pavietnam.vn/vn/bieu-mau-ho-so-dang-ky-ten-mien.html

Ch th là t chc: Hoàn tt bn khai có óng du ngi DDPL, ký tên + gii trình t khóa nhy cm liên quan.
Ch th là cá nhân: Hoàn tt bn khai có ch ký ch th + CMND Scan màu hoc CMND gc gi ti vn phòng P.A
Vit Nam hoc bn CMND photo công chng + gii trình t khóa nhy cm liên quan.
Lu ý: Các t khóa nhy cm liên quan n tintuc, baochi, tapchi, VNNIC ch xét duyt cho t chc và yêu cu b
sung thông tin v án xây dng báo chí hoc án xây dng trang thông tin in t tng hp khi ng ký tên min
VNNIC thc hin xét duyt. V vic thit lp án xây dng báo chí, án xây dng trang thông tin in t tng hp là ch
th t thc hin và làm vic vi S Thông tin và Truyn Thông hoc Cc phát thanh, Truyn hình và thông tin in
t xét duyt. Sau khi có xét duyt thì ch th s gi án và giy t xét duyt ca c quan này n NK và NK gi n
VNNIC xét duyt vic cp phát tên min.

Bc 3: NK kim tra h s y gi VNNIC xét duyt ng ký trong vòng 3 ngày hành chính (trong trng hp VNNIC
xét duyt lâu hn NK s báo li).
Bc 4: H s hp l VNNIC thông báo NK thc hin ng ký, nu h s không hp l VNNIC s báo li NK và ghi rõ lý do
t chi. NK s thông báo li i tác i tác thông báo khách hàng.

Quy trình ng ký tên min .VN
Quy trình thc hin ng ký tên min .vn
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TT

Các bc thc hin

Trách nhim

Mô t

Tài liu/Biu mu

1
La chn tên min
Ch th
- Ch th thc hin kim tra s tn ti ca tên min d nh ng ký thông qua WHOIS.
- La chn tên min &ldquo;.vn&rdquo; theo nguyên tc ng ký c quy nh ti iu 6 Thông t s 24/2015/TTBTTTT và Thông t 06/2019/TT-BTTT

2
Hoàn thin th tc ng ký
Ch th
NK
- Ch th hoàn thin h s ng ký tên min theo hng dn ca NK, bao gm:
(1) Bn khai ng ký tên min theo mu quy nh ca NK ã la chn, nhng phi áp ng y các thông tin c quy nh ti
Ph lc 3 Thông t s 24/2015/TT-BTTTT.
(2) Giy t tùy thân: Giy CMND (hoc h chiu i vi ngi nc ngoài) ca ch th là cá nhân; Giy t tùy thân là bn gc
NK i chiu vi thông tin trong bn khai và bn có công chng nu gi qua ng bu chính ti a ch ca NK.
Link bn khai https://www.pavietnam.vn/vn/bieu-mau-ho-so-dang-ky-ten-mien.html

3
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Thc hin vic ng ký tên min
NK
NK thc hin vic ng ký tên min sau khi khách hàng thoàn tt thanh toán chi phí dch v và tên min s c khai
báo kích hot trong vòng 24h.
Thông tin ng ký s gi n ch th sau khi NK thc hin vic ng ký hoàn tt. Trong trng hp NK thc hin ng ký mà
tên min ã b ng ký bi 1 ch th khác thì NK s hoàn tr li chi phí cho khách hàng.

4
a tên min vào s dng
Ch th
NK
- a tên min vào hot ng, ch th liên h vi NK c hng dn v các dch v giá tr gia tng trên tên min (nh khai
báo tên min &ndash; DNS hosting, cài t thông s Website, &hellip;).

Vì sao tôi nên ng ký tên min Vit Nam
Khác vi tên min quc t, lý do bn nên ng ký tên min .VN xut phát t các li th mà tên min .VN mang n cho
bn. C th các li th sau:
- c pháp lut Vit Nam bo v: Khon 3, iu 12 - Lut Công ngh thông tin quy nh: Nghiêm cm vic gi mo trang
thông tin in t ca t chc, cá nhân khác; to ng dn trái phép i vi tên min ca t chc, cá nhân s dng hp pháp
tên min ó.
- K thut tin cy, an toàn: H thng máy ch tên min &ldquo;.vn&rdquo; (DNS) quc gia c giám sát 24/24 gi
vi h thng d phòng m bo tin cy, vn hành an toàn.
- Truy vn nhanh chóng: c qun lý, m bo bi 07 cm máy ch DNS t ti các im khác nhau trên toàn th gii
giúp cho vic truy vn tên min &ldquo;.vn&rdquo; c thc hin nhanh chóng.
- Hn ch ti a khi mt liên lc quc t: S dng tên min&rdquo;.vn&rdquo;, lu tr ti các máy ch có a ch IP Vit
Nam, khi mt liên lc quc t nh nhng trng hp t cáp quang bin thì liên lc và giao dch Internet trong nc vn
không b nh hng.
- c H thng trung chuyn Internet trong nc - VNIX ca VNNIC phc v: S dng tên min&rdquo;.vn&rdquo;, lu
tr ti các máy ch có a ch IP Vit Nam c h thng trung chuyn Internet Quc gia VNIX t ng trung chuyn tt c
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lu lng Internet trong nc bng con ng ngn nht, nhanh nht.
- Chm sóc, h tr: VNNIC và các Nhà ng ký tên min &ldquo;.vn&rdquo; luôn sn sàng tr giúp ngi ng ký s
dng gii quyt các vn k thut cng nh hành chính liên quan n tên min &ldquo;.vn&rdquo;.
- ng ký thun tin: Các ch th có nhu cu u có th d dàng ng ký tên min &ldquo;.vn&rdquo; thông qua các
Nhà ng ký tên min ".vn" ca VNNIC ti c 3 min Bc, Trung, Nam và nc ngoài vi th tc ng ký tên min
&ldquo;.vn&rdquo; n gin, nhanh chóng.

Qui nh ng ký domain .name.vn
B Thông tin và Truyn thông ban hành Thông t s 06/2019/TT-BTTTT ngày 19 tháng 7 nm 2019 sa i b
sung mt s iu Thông t s 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 ca B Thông tin và Truyn thông v qun lý và
s dng tài nguyên Internet.
Theo thông t 06/2019/TT- BTTT ã sa i quy nh v ng ký, s dng tên min di uôi &ldquo;.name.vn&rdquo;
theo ó b sung thêm i tng t chc c ng ký s dng tên min di uôi &ldquo;.name.vn&rdquo;. Ni dung sa i im
m Khon 3 iu 5: "m) Name.vn dành cho t chc, cá nhân ng ký theo tên gi nh tên y , tên vit tt, tên thng
mi, tên bí danh,... ca t chc, cá nhân."
- Các lu ý khi ng ký s dng tên min .Name.vn:
Không yêu cu tên min là tên hoc i kèm tên là h, tên m, ni sinh, nm sinh ca cá nhân.
Cá nhân không c phép ng ký thng hiu ca t chc.
T chc không c ng ký chim dng tên thng hiu ca T chc không liên quan.
Trong quá trình ng ký, ch th s b sung gii trình lý do hoc ý ngha tên min (nu có).
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