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V. HoÃ n tráº£ tÃªn miá»•n

T vn hy tên min và ng ký li.
T vn hy tên min và ng ký li.

Th tc hy tên min .VN:
Ch th làm "n ngh hoàn tr tên min .VN" theo mu https://www.pavietnam.vn/vn/bieu-mau-ho-sodang-ky-ten-mien.html
Nu là cá nhân thì ký tên kèm CMND gc nu ch th n các chi nhánh ca P.A Vit Nam thc hin (ng thi ch th
xác thc thêm qua kênh https://support.pavietnam.vn v hy tên min), nu h s gi bu in hay ngi khác np
thay thì gi CMND sao y công chng (trong vòng 3 tháng).
Nu là t chc thì óng mc t chc và ch ký ngi i din theo pháp Lut. (Ngi i din theo pháp Lut trình CMND và
GPKD gc i chiu) hoc gi GPKD+ CMND sao y công chng (trong vòng 3 tháng) nu gi bu in hoc ngi khác
np thay.

Th tc ng ký li tên min .VN
ng ký tên min ch th hoàn tt "Bn khai ng ký tên min " có xác thc ch th, cá nhân thì ký tên, ghi rõ h
tên. Công ty, t chc thì óng mc, ký tên ngi i din + CMND ngi thay mt c quan ng ký tên min.
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.

Gii pháp Canh ng ký: hn ch ri ro mt tên min khi hy, NK P.A Vit Nam cung cp thêm dch v "Hy ng ký li"
vi chi phí 500.000 / 1 domain/ 1 ln.
Khi quý khách ng ký thêm dch v này, P.A Vit Nam s a tên min này vào h thng canh ng ký li. Vì khi
Quý khách hoàn tt h s Hy tên min thì nhà ng ký s gi lnh hy cho VNNIC, thi gian VNNIC hy tên min sau
khi nhn h s 1-10 ngày. Nguyên tc, tên min hy thì NK mi c phép nhp thông tin trên h thng VNNIC ng
ký li tên min này cho ch th mi. Vì vy s có ri ro xy ra nu không ng ký kp thi. Do ó, gii pháp ti u là Quý
khách nên ng ký thêm dch v Canh ng ký hn ch ri ro. Nu không ng ký c P.A Vit Nam s hoàn li toàn b s
tin ã nhn ng ký domain này ( các trng hp dn n mt tên min khi hy: VNNIC gi ch tên min này theo yêu
cu c quan chc nng, tên min thuc i tng bo v c gi ch trong h thng VNNIC, h thng ng ký li dn n chm ng ký
hay không ng ký c hoc b nhà ng ký khác ng ký trc P.A)

Vy hy và ng ký li, quý khách gi h s hy và ng ký mi và hoàn tt thanh toán các khon phí c ng ký.
+ Chi phí ng ký tên min .VN : Bng giá https://www.pavietnam.vn/vn/ten-mien-bang-gia.html
+ Chi phí canh ng ký: 500.000 / 1 domain/ 1 ln (Khuyn khích ng ký nhng không bt buc).

H s Download ti https://www.pavietnam.vn/vn/bieu-mau-ho-so-dang-ky-ten-mien.html

(i vi i tác thc hin hy ng ký li thì i tác login http://daily.pavietnam.vn thc hin lnh. H s gi trc tip hay qua
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ng bu in).
H s quý khách gi v:
Phòng Dch v khách hàng - Công ty TNHH P.A Vit Nam
Tr s chính : 196 Nguyn ình Chiu , Phng 6, Qun 3, Tp. H Chí Minh, Vit Nam
Hoc Tng 9 - Tòa nhà Diamond(Handico 6), S 2 Hoàng o Thúy , Trung Hòa Nhân Chính, Q.Thanh
Xuân, Hà Ni
in thoi: 19009477 ext 3

Quy trình hoàn tr tên min
Quy trình hoàn tr tên min
1.

Nguyên tc chung

- Tên min c không c hoàn tr trong các trng hp sau:
Tên min ang b x lý vi phm, tranh chp.
Tên min ang trng thái ch x lý thu hi.
Tên min ang trong trng thái ch x lý chuyn i Nhà ng ký

Các bc thc hin

TT

Các bc thc hin

Trách nhim

Mô t

Tài liu/Biu mu

1

Hoàn thin h s hoàn tr tên min

Ch th
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Liên h vi NK ang qun lý tên min c hng dn th tc hoàn tr tên min. Hoàn thành &ldquo;n ngh hoàn tr
tên min &ldquo;.VN
Nu là cá nhân thì ký tên kèm CMND sao y công chng ( trong vòng 3 tháng ). Nu là công ty thì óng
mc công ty và ch ký ngi i din theo pháp Lut. ( Ngi
i din theo pháp Lut trình CMND gc + GPKD gc i chiu ) hoc gi GPKD+ CMND sao y công chng (
trong vòng 3 tháng ) nu gi bu in hoc ngi khác np thay

https://www.pavietnam.vn/vn/bieu-mau-ho-so-dang-ky-ten-mien.html

2

X lý yêu cu hoàn tr

NK

Sau khi tip nhn c yêu cu hoàn tr tên min ca ch th. NK x ký theo nguyên tc sau:
-

Rà soát tên min hoàn tr áp ng yêu cu cho phép tr li.

-

Gi thông báo hoàn tr tên min ti VNNIC.

3

VNNIC xét duyt yêu cu

VNNIC

Kim tra trng thái cho phép hoàn tr ca tên min và có phn hi cho NK kt qu xét duyt yêu cu hoàn tr.

Generated by P.A Vietnam Ltd

3 of 11

4

Nhà ng ký tr li kt qu

NK

Thông báo cho Ch th kt qu x lý h s trong thi hn 10 ngày làm vic k t ngày nhn c n hoàn tr tên min.

5

Thu hi tên min

VNNIC

Tên min s c thu hi khi h thông sau khi yêu cu hoàn tr ca ch th c VNNIC chp nhn.

T vn hy tên min và ng ký li.
T vn hy tên min và ng ký li.

Th tc hy tên min .VN:
Ch th làm "n ngh hoàn tr tên min .VN" theo mu https://www.pavietnam.vn/vn/bieu-mau-ho-so-
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dang-ky-ten-mien.html
Nu là cá nhân thì ký tên kèm CMND gc nu ch th n các chi nhánh ca P.A Vit Nam thc hin (ng thi ch th
xác thc thêm qua kênh https://support.pavietnam.vn v hy tên min), nu h s gi bu in hay ngi khác np
thay thì gi CMND sao y công chng (trong vòng 3 tháng).
Nu là t chc thì óng mc t chc và ch ký ngi i din theo pháp Lut. (Ngi i din theo pháp Lut trình CMND và
GPKD gc i chiu) hoc gi GPKD+ CMND sao y công chng (trong vòng 3 tháng) nu gi bu in hoc ngi khác
np thay.

Th tc ng ký li tên min .VN
ng ký tên min ch th hoàn tt "Bn khai ng ký tên min " có xác thc ch th, cá nhân thì ký tên, ghi rõ h
tên. Công ty, t chc thì óng mc, ký tên ngi i din + CMND ngi thay mt c quan ng ký tên min.
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.

Gii pháp Canh ng ký: hn ch ri ro mt tên min khi hy, NK P.A Vit Nam cung cp thêm dch v "Hy ng ký li"
vi chi phí 500.000 / 1 domain/ 1 ln.
Khi quý khách ng ký thêm dch v này, P.A Vit Nam s a tên min này vào h thng canh ng ký li. Vì khi
Quý khách hoàn tt h s Hy tên min thì nhà ng ký s gi lnh hy cho VNNIC, thi gian VNNIC hy tên min sau
khi nhn h s 1-10 ngày. Nguyên tc, tên min hy thì NK mi c phép nhp thông tin trên h thng VNNIC ng
ký li tên min này cho ch th mi. Vì vy s có ri ro xy ra nu không ng ký kp thi. Do ó, gii pháp ti u là Quý
khách nên ng ký thêm dch v Canh ng ký hn ch ri ro. Nu không ng ký c P.A Vit Nam s hoàn li toàn b s
tin ã nhn ng ký domain này ( các trng hp dn n mt tên min khi hy: VNNIC gi ch tên min này theo yêu
cu c quan chc nng, tên min thuc i tng bo v c gi ch trong h thng VNNIC, h thng ng ký li dn n chm ng ký
hay không ng ký c hoc b nhà ng ký khác ng ký trc P.A)

Vy hy và ng ký li, quý khách gi h s hy và ng ký mi và hoàn tt thanh toán các khon phí c ng ký.
+ Chi phí ng ký tên min .VN : Bng giá https://www.pavietnam.vn/vn/ten-mien-bang-gia.html
+ Chi phí canh ng ký: 500.000 / 1 domain/ 1 ln (Khuyn khích ng ký nhng không bt buc).

H s Download ti https://www.pavietnam.vn/vn/bieu-mau-ho-so-dang-ky-ten-mien.html

(i vi i tác thc hin hy ng ký li thì i tác login http://daily.pavietnam.vn thc hin lnh. H s gi trc tip hay qua
ng bu in).
H s quý khách gi v:
Phòng Dch v khách hàng - Công ty TNHH P.A Vit Nam
Tr s chính : 196 Nguyn ình Chiu , Phng 6, Qun 3, Tp. H Chí Minh, Vit Nam
Hoc Tng 9 - Tòa nhà Diamond(Handico 6), S 2 Hoàng o Thúy , Trung Hòa Nhân Chính, Q.Thanh
Xuân, Hà Ni
in thoi: 19009477 ext 3

Có th hoàn tr tên min khi tên min ang ht hn?
Bn có th np n hoàn tr tên min khi tên min ht hn, nhng không quá 35 ngày k t ngày tên min ht hn.
Bn không th hoàn tr tên min trong các trng hp sau:
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- ang trong quá trình x lý vi phm, cha có kt lun cui cùng ca c quan nhà nc có thm quyn.
- ang trong quá trình x lý tranh chp.
- ang trong quá trình x lý chuyn i NK.
- ang trong quá trình x lý thu hi.

Sau khi hoàn tr tên min ca mình, tôi mun ng ký li tên min ó vi tên ch th
khác thì P.A Vit Nam có th m bo chc chn tôi ng ký li tên min ó c không?
Sau khi bn hoàn tr tên min, P.A Vit Nam s làm vic VNNIC s a các tên min b thu hi v trng thái t do cho
c quan, t chc, cá nhân có nhu cu ng ký s dng. Theo nguyên tc ng ký tên min &ldquo;.vn&rdquo; là
bình ng, không phân bit i x, ng ký trc c quyn s dng trc nên khi có bt k t chc, cá nhân nào ng ký trc
bn thì bn s không ng ký c tên min này na.

Quy trình hoàn tr tên min
Quy trình hoàn tr tên min
1.

Nguyên tc chung

- Tên min c không c hoàn tr trong các trng hp sau:
Tên min ang b x lý vi phm, tranh chp.
Tên min ang trng thái ch x lý thu hi.
Tên min ang trong trng thái ch x lý chuyn i Nhà ng ký

Các bc thc hin

TT

Các bc thc hin

Trách nhim

Mô t

Tài liu/Biu mu
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1

Hoàn thin h s hoàn tr tên min

Ch th

Liên h vi NK ang qun lý tên min c hng dn th tc hoàn tr tên min. Hoàn thành &ldquo;n ngh hoàn tr
tên min &ldquo;.VN
Nu là cá nhân thì ký tên kèm CMND sao y công chng ( trong vòng 3 tháng ). Nu là công ty thì óng
mc công ty và ch ký ngi i din theo pháp Lut. ( Ngi
i din theo pháp Lut trình CMND gc + GPKD gc i chiu ) hoc gi GPKD+ CMND sao y công chng (
trong vòng 3 tháng ) nu gi bu in hoc ngi khác np thay

https://www.pavietnam.vn/vn/bieu-mau-ho-so-dang-ky-ten-mien.html

2

X lý yêu cu hoàn tr

NK

Sau khi tip nhn c yêu cu hoàn tr tên min ca ch th. NK x ký theo nguyên tc sau:
-

Rà soát tên min hoàn tr áp ng yêu cu cho phép tr li.

-

Gi thông báo hoàn tr tên min ti VNNIC.

3

VNNIC xét duyt yêu cu

VNNIC

Kim tra trng thái cho phép hoàn tr ca tên min và có phn hi cho NK kt qu xét duyt yêu cu hoàn tr.
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Nhà ng ký tr li kt qu

NK

Thông báo cho Ch th kt qu x lý h s trong thi hn 10 ngày làm vic k t ngày nhn c n hoàn tr tên min.

5

Thu hi tên min

VNNIC

Tên min s c thu hi khi h thông sau khi yêu cu hoàn tr ca ch th c VNNIC chp nhn.

T vn hy tên min và ng ký li.
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T vn hy tên min và ng ký li.

Th tc hy tên min .VN:
Ch th làm "n ngh hoàn tr tên min .VN" theo mu https://www.pavietnam.vn/vn/bieu-mau-ho-sodang-ky-ten-mien.html
Nu là cá nhân thì ký tên kèm CMND gc nu ch th n các chi nhánh ca P.A Vit Nam thc hin (ng thi ch th
xác thc thêm qua kênh https://support.pavietnam.vn v hy tên min), nu h s gi bu in hay ngi khác np
thay thì gi CMND sao y công chng (trong vòng 3 tháng).
Nu là t chc thì óng mc t chc và ch ký ngi i din theo pháp Lut. (Ngi i din theo pháp Lut trình CMND và
GPKD gc i chiu) hoc gi GPKD+ CMND sao y công chng (trong vòng 3 tháng) nu gi bu in hoc ngi khác
np thay.

Th tc ng ký li tên min .VN
ng ký tên min ch th hoàn tt "Bn khai ng ký tên min " có xác thc ch th, cá nhân thì ký tên, ghi rõ h
tên. Công ty, t chc thì óng mc, ký tên ngi i din + CMND ngi thay mt c quan ng ký tên min.
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.

Gii pháp Canh ng ký: hn ch ri ro mt tên min khi hy, NK P.A Vit Nam cung cp thêm dch v "Hy ng ký li"
vi chi phí 500.000 / 1 domain/ 1 ln.
Khi quý khách ng ký thêm dch v này, P.A Vit Nam s a tên min này vào h thng canh ng ký li. Vì khi
Quý khách hoàn tt h s Hy tên min thì nhà ng ký s gi lnh hy cho VNNIC, thi gian VNNIC hy tên min sau
khi nhn h s 1-10 ngày. Nguyên tc, tên min hy thì NK mi c phép nhp thông tin trên h thng VNNIC ng
ký li tên min này cho ch th mi. Vì vy s có ri ro xy ra nu không ng ký kp thi. Do ó, gii pháp ti u là Quý
khách nên ng ký thêm dch v Canh ng ký hn ch ri ro. Nu không ng ký c P.A Vit Nam s hoàn li toàn b s
tin ã nhn ng ký domain này ( các trng hp dn n mt tên min khi hy: VNNIC gi ch tên min này theo yêu
cu c quan chc nng, tên min thuc i tng bo v c gi ch trong h thng VNNIC, h thng ng ký li dn n chm ng ký
hay không ng ký c hoc b nhà ng ký khác ng ký trc P.A)

Vy hy và ng ký li, quý khách gi h s hy và ng ký mi và hoàn tt thanh toán các khon phí c ng ký.
+ Chi phí ng ký tên min .VN : Bng giá https://www.pavietnam.vn/vn/ten-mien-bang-gia.html
+ Chi phí canh ng ký: 500.000 / 1 domain/ 1 ln (Khuyn khích ng ký nhng không bt buc).

H s Download ti https://www.pavietnam.vn/vn/bieu-mau-ho-so-dang-ky-ten-mien.html

(i vi i tác thc hin hy ng ký li thì i tác login http://daily.pavietnam.vn thc hin lnh. H s gi trc tip hay qua
ng bu in).
H s quý khách gi v:
Phòng Dch v khách hàng - Công ty TNHH P.A Vit Nam
Tr s chính : 196 Nguyn ình Chiu , Phng 6, Qun 3, Tp. H Chí Minh, Vit Nam
Hoc Tng 9 - Tòa nhà Diamond(Handico 6), S 2 Hoàng o Thúy , Trung Hòa Nhân Chính, Q.Thanh
Xuân, Hà Ni
in thoi: 19009477 ext 3
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T vn hy tên min và ng ký li.
T vn hy tên min và ng ký li.

Th tc hy tên min .VN:
Ch th làm "n ngh hoàn tr tên min .VN" theo mu https://www.pavietnam.vn/vn/bieu-mau-ho-sodang-ky-ten-mien.html
Nu là cá nhân thì ký tên kèm CMND gc nu ch th n các chi nhánh ca P.A Vit Nam thc hin (ng thi ch th
xác thc thêm qua kênh https://support.pavietnam.vn v hy tên min), nu h s gi bu in hay ngi khác np
thay thì gi CMND sao y công chng (trong vòng 3 tháng).
Nu là t chc thì óng mc t chc và ch ký ngi i din theo pháp Lut. (Ngi i din theo pháp Lut trình CMND và
GPKD gc i chiu) hoc gi GPKD+ CMND sao y công chng (trong vòng 3 tháng) nu gi bu in hoc ngi khác
np thay.

Th tc ng ký li tên min .VN
ng ký tên min ch th hoàn tt "Bn khai ng ký tên min " có xác thc ch th, cá nhân thì ký tên, ghi rõ h
tên. Công ty, t chc thì óng mc, ký tên ngi i din + CMND ngi thay mt c quan ng ký tên min.
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.

Gii pháp Canh ng ký: hn ch ri ro mt tên min khi hy, NK P.A Vit Nam cung cp thêm dch v "Hy ng ký li"
vi chi phí 500.000 / 1 domain/ 1 ln.
Khi quý khách ng ký thêm dch v này, P.A Vit Nam s a tên min này vào h thng canh ng ký li. Vì khi
Quý khách hoàn tt h s Hy tên min thì nhà ng ký s gi lnh hy cho VNNIC, thi gian VNNIC hy tên min sau
khi nhn h s 1-10 ngày. Nguyên tc, tên min hy thì NK mi c phép nhp thông tin trên h thng VNNIC ng
ký li tên min này cho ch th mi. Vì vy s có ri ro xy ra nu không ng ký kp thi. Do ó, gii pháp ti u là Quý
khách nên ng ký thêm dch v Canh ng ký hn ch ri ro. Nu không ng ký c P.A Vit Nam s hoàn li toàn b s
tin ã nhn ng ký domain này ( các trng hp dn n mt tên min khi hy: VNNIC gi ch tên min này theo yêu
cu c quan chc nng, tên min thuc i tng bo v c gi ch trong h thng VNNIC, h thng ng ký li dn n chm ng ký
hay không ng ký c hoc b nhà ng ký khác ng ký trc P.A)

Vy hy và ng ký li, quý khách gi h s hy và ng ký mi và hoàn tt thanh toán các khon phí c ng ký.
+ Chi phí ng ký tên min .VN : Bng giá https://www.pavietnam.vn/vn/ten-mien-bang-gia.html
+ Chi phí canh ng ký: 500.000 / 1 domain/ 1 ln (Khuyn khích ng ký nhng không bt buc).

H s Download ti https://www.pavietnam.vn/vn/bieu-mau-ho-so-dang-ky-ten-mien.html

(i vi i tác thc hin hy ng ký li thì i tác login http://daily.pavietnam.vn thc hin lnh. H s gi trc tip hay qua
ng bu in).
H s quý khách gi v:
Phòng Dch v khách hàng - Công ty TNHH P.A Vit Nam
Tr s chính : 196 Nguyn ình Chiu , Phng 6, Qun 3, Tp. H Chí Minh, Vit Nam
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Hoc Tng 9 - Tòa nhà Diamond(Handico 6), S 2 Hoàng o Thúy , Trung Hòa Nhân Chính, Q.Thanh
Xuân, Hà Ni
in thoi: 19009477 ext 3

Generated by P.A Vietnam Ltd

11 of 11

