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Quy trình chuyn i Nhà ng ký
Quy trình chuyn i Nhà ng ký

1.
Nguyên tc thc hin
a/ Vic chuyn i nhà ng ký tên min &ldquo;.vn&rdquo; c thc hin khi có s tha thun thng nht ca tt c các
bên tham gia quá trình chuyn i, bao gm:
- Ch th qun lý, s dng tên min;
- Nhà ng ký ang qun lý tên min;
- Nhà ng ký mà ch th có nhu cu chuyn tên min n.
b/ Tên min không c phép chuyn i nhà ng ký trong các trng hp sau:
- Trong vòng 60 (sáu mi) ngày, k t ngày tên min c ng ký mi;
- Trong vòng 30 (ba mi) ngày trc khi tên min ht hn s dng;
- Tên min ang trong quá trình x lý vi phm;
- Tên min ang b tm ngng hot ng;
- Tên min ang có tranh chp.
2.
Các bc thc hin

TT
Các bc thc hin
Trách nhim
Mô t
Tài liu/Biu mu

1

Xác nhn ng thun ti NK mi

Ch th
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La chn và liên h vi NK mun chuyn n (NK mi) hoàn thin các h s có th có theo quy nh ca Nhà ng ký.

2

Xác nhn ng thun ti NK c

Ch th

Liên h vi NK ang qun lý tên min hoàn thin các th tc ng thun cho phép tên min chuyn i.
Nhà ng ký c Unlock và cung cp mã xác thc ca tên min.

3

Hoàn thin th tc chuyn i

Ch th

Cung cp mã xác thc cho NK mi.

4

Thc hin chuyn i NK

NK
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Nhà ng ký mi thc hin gi yêu cu chuyn i tên min n Nhà ng ký c
Lu ý: Vic chuyn i s thành công trong thi gian ti a 5 ngày làm vic sau khi Nhà ng ký mi gi yêu cu.

5

Kim tra kt qu

Ch th

Ch th có th kim tra thông tin Nhà ng ký qun lý tên min qua WHOIS.

Khi tôi transfer tên min quc t sang P.A Vit Nam, tên min có c gia hn thêm
1 nm k t ngày ht hn tên min hay không?
Khi Quý khách transfer tên min sang P.A Vit Nam, sau khi transfer thành công thông thng ngày ht hn
ca tên min s c t ng cng thêm 1 nm na.
Tuy nhiên tên min s không c gia hn thêm 1 nm k t ngày ht hn tên min trong trng hp sau:
Trc khi transfer sang P.A Vit Nam, Quý khách va mi thc hin gia hn tên min ti nhà ng ký c sau ngày
ht hn tên min, trong giai on gia hn mun hoc giai on khôi phc tên min
(Tham kho FAQ: https://www.icann.org/news/advisory-2002-06-06-en).
Và trong vòng 45 ngày k t ngày gia hn tên min ti nhà ng ký c ó, Quý khách thc hin transfer sang nhà
ng ký khác. Tên min vn transfer thành công nhng không c gia hn 1 nm.

Here is what ICANN has to say about this situation:
"Registrants who transfer names within the 45-day Auto-Renew Grace Period should check with the
registrar from which they are transferring regarding a possible refund. Even though losing registrars
receive refunds of auto-renewal fees they have paid to the registry in these circumstances, not all
registrars make refunds to customers. The effect of failure of the losing registrar to refund is that
the registrant pays registration fees to both the losing registrar (for the auto-renew) and to the
gaining registrar (for the transfer), but only receives a one-year extension of term."

Tên min .VN c chuyn i Nhà ng ký trong khong thi gian nào?
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Ch th có th chuyn i NK tên min sau 60 ngày k t ngày tên min c ng ký mi và trc 30 ngày k t ngày tên
min ht hn s dng.

Th tc chuyn i nhà ng ký tên min .VN th nào?
thc hin vic chuyn i Nhà ng ký qun lý tên min, bn cn thc hin các bc sau:
- La chn và liên h vi Nhà ng ký mun chuyn n (NK mi) xác nhn ng thun, hoàn thin các h s có th có
theo quy nh ca NK.
- Liên h vi Nhà ng ký hin ti xác thc ng thun cho vic chuyn i Nhà ng ký tên min ca mình. NK hin ti s
cung cp cho bn on mã xác thc, bn s dùng mã này cung cp cho NK mi.
- Sau khi tên min ã c chuyn i NK thành công, bn kim tra thông tin NK qun lý tên min ca mình qua h
thng tra cu thông tin tên min .vn.

Chuyn i NK qun lý tên min .VN có mt phí không? và có b gián on
Vic chuyn i NK qun lý tên min s không phi tr phí. Tuy nhiên bn cn xem xét li hp ng gia bn và NK khi
ng ký tên min chc chn rng không có iu khon mt phí khi thc hin chuyn i NK qun lý tên min.
Quá trình chuyn i Nhà ng ký s không làm nh hng n hot ng ca tên min.
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