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Tin Tá»©c

B Thông tin và Truyn thông ban hành Thông t s 24-2015-TT-BTTTT ngày 18
tháng 8 nm 2015 quy nh v qun lý và s dng tài nguyên Internet (10-102015)
B Thông tin và Truyn thông ã ban hành Thông t s 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 nm 2015, quy
nh v qun lý và s dng tài nguyên Internet, bao gm: ng ký, phân b, cp, s dng, hoàn tr, tm ngng, thu hi,
gii quyt tranh chp, i vi c quan, t chc, cá nhân tham gia hot ng trong lnh vc Internet Vit Nam.
Thông t 24/2015/TT-BTTTT c cu trúc thành 05 chng và 30 iu v nguyên tc qun lý và s dng tài nguyên
Internet bao gm qui nh v ng ký, phân b, cp, s dng, hoàn tr, tm ngng, thu hi, gii quyt tranh chp, i vi c
quan, t chc, cá nhân tham gia hot ng trong lnh vc Internet Vit Nam.
Thông t s 24/2015/TT-BTTTT có hiu lc t ngày 10/10/2015, bãi b các quy nh ti:
Thông t s 19/2014/TT-BTTTT ngày 05 tháng 12 nm 2014 ca B Thông tin và Truyn thông quy nh v qun
lý và s dng tài nguyên Internet;
iu 1 Thông t s 09/2011/TT-BTTTT ngày 08 tháng 4 nm 2011 ca B Thông tin và Truyn thông sa i, b
sung mt s quy nh ca Thông t s 09/2008/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 nm 2008 và Thông t s
12/2008/TTBTTTT ngày 30 tháng 12 nm 2008;
Thông t s 10/2008/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 nm 2008 ca B Thông tin và Truyn thông quy nh v gii
quyt tranh chp tên min quc gia VitNam &ldquo;.vn&rdquo;;
Thông t s 09/2008/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 nm 2008 ca B Thông tin và Truyn thông hng dn v qun
lý và s dng tài nguyên Internet.

B Tài chính ban hành Thông t 208-2016-TT-BTC quy nh mc thu, ch thu, np,
qun lý và s dng phí, l phí tên min quc gia
Thông t s 208/2016/TT-BTC ã c B Tài chính ban hành ngày 10/11/2016 quy nh mc thu, ch thu, np,
qun lý và s dng phí, l phí tên min quc gia &ldquo;.vn&rdquo; và a ch Internet (IP) ca Vit Nam, có hiu
lc t ngày 01/01/2017.
Theo quy nh ca Thông t s 208/2016/TT-BTC , mc l phí ng ký s dng tên min quc gia
&ldquo;.vn&rdquo; ã c iu chnh so vi trc ây.
C th l phí ng ký gia hn theo tng loi tên min c Nhà ng ký công b ti https://www.pavietnam.vn/vn/tenmien-bang-gia.html
Thông t này thay th Thông t s 189/2010/TT-BTC.
Mi thc mc, Quý Khách vui lòng liên h B phn h tr khách hàng qua s Hotline: 1900 9477 Ext: 3 hoc liên
h nhân viên ph trách dch v hoc gi mail n a ch cus@pavietnam.vn c h tr gii áp.

Ban hành Thông t liên tch hng dn trình t, th tc thu hi tên min vi phm pháp
lut v s hu trí tu (08.6.2016)
Ngày 08/6/2016, B Thông tin và Truyn thông và B Khoa hc và Công ngh ã ký ban hành Thông t liên
tch s 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN hng dn trình t, th tc thay i, thu hi tên min vi phm pháp lut s hu trí
tu.
Thông t liên tch s 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN gm 4 chng vi 16 iu, trong ó quy nh c th v t chc, cá
nhân ng ký và s dng tên min &ldquo;.vn&rdquo;, các c quan, t chc, cá nhân có liên quan n vic s dng
tên min &ldquo;.vn&rdquo;; Các c quan có thm quyn x lý vi phm hành chính trong lnh vc s hu trí tu;
ngi có thm quyn x pht vi phm hành chính v s hu trí tu theo quy nh ca pháp lut và c quan qun lý tên
min; Nhà ng ký tên min &ldquo;.vn&rdquo;.
Thông t này có hiu lc thi hành k t ngày 25/7/2016.
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B Thông tin và Truyn thông ban hành Thông t s 16-2016-TT-BTTTT ngày
28.6.2016 hng dn v chuyn nhng quyn s dng tên min Internet c cp không
thông qua u giá (28.6.2016)

B TT&TT va ban hành Thông t s 16/2016/TT-BTTTT v vic hng dn chuyn nhng quyn s dng tên min
Internet c cp không thông qua u giá. Thông t có hiu lc k t ngày 15/8/2016. Thông t gm 3 chng vi 8
iu, áp dng i vi t chc, cá nhân tham gia hot ng chuyn nhng quyn s dng tên min Internet quc gia Vit
Nam &ldquo;.vn&rdquo; c cp không thông qua u giá; các Nhà ng ký tên min &ldquo;.vn&rdquo; và
Trung tâm Internet Vit Nam.
Vi thông t này các ch th tên min &ldquo;.vn&rdquo; s có th chính thc thc hin các giao dch chuyn
nhng quyn s dng tên min theo quy nh ca Lut Vin thông s 41/2009/QH12 ngày 12/11/2009 và Quyt
nh s 38/2014/Q-TTg ngày 01/7/2014 ca Th tng Chính ph quy nh v u giá, chuyn nhng quyn s dng kho
s vin thông, tên min Internet.
Quá trình thc hin chuyn nhng Quý khách hàng tham kho hng dn ti Nhà ng ký P.A Vit Nam. Các bên
tham gia chuyn nhng np h s chuyn nhng quyn s dng tên min ti NK P.A Vit Nam, s kim tra, xem xét và
thông báo kt qu h s chuyn nhng quyn s dng tên min &ldquo;.vn&rdquo; theo úng quy nh. Sau khi
nhn c vn bn chp thun h s chuyn nhng quyn s dng tên min Internet ca NK, các bên tham gia chuyn
nhng phi hoàn thành ngha v np thu chuyn nhng và thc hin th tc ng ký li tên min chuyn nhng ti NK.
Bên cnh các trng hp c chuyn nhng theo quy nh, các trng hp chuyn nhng quyn s dng tên min phi dng
hoc hy b kt qu c quy nh chi tit ti iu 6 ca Thông t s 16/2016/TT-BTTTT. Chi tit h s, trình t, th tc thc hin,
các biu mu cho các bên tham gia chuyn nhng c quy nh tng minh ti Thông t s 16/2016/TT-BTTTT.
Mi thc mc, Quý Khách vui lòng liên h B phn h tr khách hàng ca NK P.A Vit Nam qua s Hotline: 1900
9477 Ext: 3. Hoc liên h nhân viên ph trách dch v hoc gi mail n a ch cus@pavietnam.vn c h tr gii áp.

*** 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
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.
Ngày 19 tháng 7 nm 2019, B trng B Thông tin và Truyn thông ã ký ban hành Thông t s 06/2019/TTBTTTT 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, có hiu lc t ngày 15 tháng 9 nm 2019.
V tng quan, Thông t s 06/2019/TT-BTTTT ã sa i, b sung các im, khon ti 12 iu ca Thông t 24/2015/TTBTTTT. Thông t c ban hành nhm to iu kin thun li cho ch th khi ng ký s dng tài nguyên Internet trên c s
thc hin ch trng ci cách th tc hành chính, ng thi b sung quy nh gii quyt mt s tình hung phát sinh cho
phù hp vi tình hình thc t nh: thay i tên ch th s dng tài nguyên Internet trong trng hp có s sáp nhp, hp
nht, thay i chc nng nhim v ca c quan, t chc hoc có s t chc li doanh nghip theo quy nh ca Lut Doanh
nghip; b sung quy nh c quan qun lý v tên min x lý các trng hp có các vi phm trong ng ký s dng tên
min nh cung cp thông tin không chính xác, gi mo, mo danh ng ký tên min; b sung quy nh v cp tên
min liên quan ti hot ng báo chí, tin tc nhm tng cng công tác qun lý liên quan ti hot ng báo chí, tin tc;
thay i ni dung xut hóa n tên min ".vn"; thay i biu phí giá tên min ".vn".
I. Quy nh mi b sung liên quan n tên min Quý Khách lu ý các ni dung sau:
(1) 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; thay vì trc ây ch cho cá nhân ng ký. C th tên
min 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. Không chp nhn các trng hp cá nhân ng ký thng hiu ca t chc. T chc ng ký
chim dng tên thng hiu ca t chc không liên quan. Quá trình ng ký c tin kim và yêu cu b sung gii trình
lý do và ý ngha ca tên min (nu có).
(2) Rà soát k khi tip nhn h s ng ký tên min dng báo chí, tin tc, tên min có các cm t d gây nhm ln là
trang thông tin in t tng hp, mng xã hi theo hng: Tên min do t chc, cá nhân t chn ng ký nhng phi áp
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ng yêu cu: không vi phm quy nh ti iu 23b Ngh nh s 27/2018/N-CP ngày 01/3/2018 sa i b sung Ngh s
72/2013/N-CP v qun lý, cung cp và s dng dch v Internet và thông tin trên mng; Không phi là tên min
có các cm t d gây nhm ln 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 quy nh ca pháp
lut. Do ó khi ng ký tên min yêu cu tin kim ng ký tên min báo chí. Ch th cn cung cp tài liu chng minh
là c quan báo chí, quyt nh phê duyt án thành lp báo,... i vi yêu cu ng ký tên min dng tin tc, d gây
nhm ln là trang thông tin in t tng hp, mng xã hi, h s ng ký tên min ca t chc khi np cn b sung các cam
kt gi cho nhà ng ký nhà ng ký gi n VNNIC xét duyt, c th:
Tên min ng ký cung cp trang thông tin in t tng hp, mng xã hi: T chc ng ký tên min cam kt iu kin là i
tng c cp phép trang thông tin in t tng hp, mng xã hi và s hoàn tt th tc xin giy phép theo quy nh ca
pháp lut; báo cáo báo li nhà ng ký và VNNIC trc khi a tên min vào hot ng chính thc cho trang thông
tin in t, mng xã hi.
Nu là tên min do trùng tên, có th gây nhm ln nhng ng ký không s dng cho mc ích cung cp trang
thông tin in t tng hp, mng xã hi: ch th có cam kt ch s dng lp trang tin thông thng, không s dng cung
cp trang thông tin in t tng hp, mng xã hi.
(3) Sa i quy nh v i tên ch th ng ký s dng tên min theo hng b sung s dng các trng hp i tên ch th khi có
s chuyn quyn s dng tên min do sáp nhp, hp nht hoc thay i chc nng nhim v ca c quan, t chc; có s t chc
li doanh nghip theo quy nh ca Lut Doanh nghip;
(4) Sa i v th tc thu hi tên min, b hình thc Quyt nh thu hi tên min ca VNNIC trong các trng hp thu hi
tên min theo vn bn hòa gii thành, quyt nh, bn án gii quyt tranh chp có hiu lc pháp lut. Quyt nh x pht
vi phm hành chính hoc vn bn yêu cu ca các c quan có thm quyn theo quy nh.
(5) Sa i quy nh v qun lý tên min &ldquo;.vn&rdquo; trong quá trình gii quyt tranh chp quyn s dng tên
min phù hp vi quy nh pháp lut thi hành án dân s theo hng m bo tính kh thi trong thc t: sa i thi hn c u
tiên ng ký tên min ca ngi c thi hành án là nguyên n k t ngày quyt nh, phán quyt, bn án gii quyt tranh
chp có hiu lc ph&aa

Hng dn thay i dns server trên card mng máy tính cá nhân !
Vì mt lý do nào ó bn không truy cp c trang web, bn có th th th thut thay i dns server trên card mng
sang
Google dns :
Preferred DNS Server là: 8.8.8.8
- Alternate DNS Server là: 8.8.4.4
Open Dns :
- Preferred DNS Server là: 208.67.222.222
- Alternate DNS Server là: 208.67.220.220
Hoc chn "Obtain DNS server address automatically" ly dns mc nh ca ISP cung cp.
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Có th bn cn phi xóa cache dns, trình duyt hoc thm chí restart li máy PC cá nhân sau khi thc hin.
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