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Chúng ta có rt nhiu trng hc các cp trùng tên nhau, làm sao các trng trùng
tên ó có th ng ký tên trng mình sau edu.vn?
Theo hng dn ca B GDÐT, cu trúc tên min ca các trng ph thông nh sau.
loi trng - tên trng - a danh.edu.vn trong ó:
1.
loi trng: là phn nm trong tên chính thc ca trng, dùng ch cp hc, bc hc, phng thc ào to,
hình thc s hu ... Do phn này có tính ph bin rng, các cm t ch cp hc, phng thc t chc hc, loi hình s hu
ngoài công lp ... nên vit tt cho ngn gn nh sau :
Trng tiu hc (lp 1 n lp 5):
th
Trng ph thông c s (lp 1 n lp 9):
ptcs
Trng trung hc c s (lp 6 n lp 9):
thcs
Trng ph thông trung hc (lp 6 n lp 12):
ptth
Trng trung hc ph thông (lp 10 n lp 12):
thpt
Trng dân tc ni trú :
dtnt
Bán công:
bc
Dân lp :
dl
T thc :

Các domain .de, .jp, .eu phi gia hn trc khi ht hn 30 ngày
Chú ý: Các domain sau, khách hàng phi gia hn trc khi ht hn 30 ngày.
Nu không tên min s b hy ch không nh các uôi khác khi ht hn vn gia hn c

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).

Chúng ta có rt nhiu trng hc các cp trùng tên nhau, làm sao các trng trùng
tên mà vn có th ng ký c tên trng mình di uôi ".edu.vn"?
Bn có th tham kho Thông t s 53/2012/TT-BGDT (20/12/2012) quy nh vê t chc hot ng, s dng th in t và
cng thông tin in t ti s giáo dc và ào to, phòng giáo dc và ào to và các c s giáo dc mm non, giáo dc
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ph thông và giáo dc thng xuyên ng ký tên min m bo không trùng vi các c s giáo dc khác.
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