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HÆ°á»›ng dáº«n - Thá»§ thuáº-t

Hng dn cu hình IP và thay i cp DNS ca tên min Quc t
Hng dn thay i DNS ca domain quc t ng ký ti P.A Vietnam

Hng dn cu hình domain v a ch IP hosting

Hng dn chung

Tên min Quc t là gì? Phân vit các loi tên min Quc t
Tên min Quc t là gì? Phân vit các loi tên min Quc t
- 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 Quc t : Là tên min c cp phát do T chc Qun lý Tên min Quc t ICANN (www.icann.org) cp
phát. Tên min quc t dùng chung cho các quc gia.
Tên min quc t có các uôi trc thuc và ý ngha ca nhóm tên min Quc t nh sau:
.COM Dành cho t chc, cá nhân hot ng thng mi.
.BIZ Dành cho các t chc, cá nhân hot ng kinh doanh
.EDU Dành cho các t chc, cá nhân hot ng trong lnh vc giáo dc, ào to.
.GOV Dành cho các c quan, t chc nhà nc trung ng và a phng.
.NET Dành cho các t chc, cá nhân hot ng trong lnh vc thit lp và cung cp các dch v trên mng.
.ORG Dành cho các t chc hot ng trong lnh vc chính tr, vn hoá xã hi.
.INT Dành cho các t chc quc t ti Vit Nam.
.AC Dành cho các t chc, cá nhân hot ng trong lnh vc nghiên cu.
.PRO Dành cho các t chc, cá nhân hot ng trong nhng lnh vc có tính chuyên ngành cao.
.INFO Dành cho các t chc hot ng trong lnh vc sn xut phân phi, cung cp thông tin.
.HEALTH Dành cho các t chc, cá nhân hot ng trong lnh vc dc, y t.
.NAME Dành cho tên riêng ca cá nhân tham gia hot ng Internet.
.ASIA Dành cho các t chc cá nhân có th ng ký c nhng v ý ngha thuc v trí a lý Châu Á.
.....
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Qui nh khi chn tên min ng ký tên min Quc t
Qui nh khi chn tên min ng ký tên min Quc t
Tên min là do bn t chn, tuy nhiên tên min có n tng và hiu qu bn nên chn.
Tên vit tt ca t chc, công ty.
Tên thng hiu ca bn.
Tên sn phm ca bn.
Tên min ng ký có ti a 63 ký t mi cp, s dng các ký t t A n Z, a n z, các ch s t 0 n 9 và ký t gch ngang
"-". Không s dng ký t "-" u hoc cui tên min.

Hng dn gia hn tên min Quc t
Hng dn gia hn tên min Quc t
- Bn gia hn trc tip ti tr s chính hoc các chi nhánh P.A Vit Nam
Vn Phòng Chính
a ch : 196 Nguyn ình Chiu, Phng 6, Qun 3, Tp.HCM, T : (84-8) 6256 3737, Fax : (84-8) 6290 6480
Vn Phòng Phía Nam
a ch : 750 S Vn Hnh, Phng 12, Qun 10, Tp.HCM, T: (84-8) 3863 3630, Fax: (84-8) 6290 6480
Vn Phòng Phía Bc
a ch : 57 Láng H, phòng 1002 Tòa Nhà Thành Công , Qun Ba ình, Tp.HANOI, T : (84-4) 3514 8757
- Bn gia hn trc tuyn ti website http://www.pavietnam.vn/vn/gia-han-dich-vu.html
và chn các hình thc thanh toán bn cn thanh toán.
Khách hàng lu ý: Sau khi thanh toán chi phí ng ký hay gia hn, trong vòng 72 h phi liên h li P.A nu cha
c x lý.
Sau khi P.A ng ký hay gia hn, P.A s gi email thông báo khách hàng.

Hng dn ng ký tên min Quc t
Hng dn ng ký tên min Quc t
- ng ký trc tuyn
+ Bn chn tên min cn ng ký và ng ký trc tuyn ti Website http://www.pavietnam.vn
+ Bn chn hình thc thanh toán phù hp, sau khi Bn t xong n hàng cn ng ký, Bn s nhn email v thông
tin mã n hàng bn ng ký.
+ Bn cp nht thông tin thanh toán lên n hàng, P.A Vietnam nhn thanh toán s thc hin ng ký cho Bn.
- ng ký ti vn Phòng P.A Vietnam
- Thông tin cn cung cp khi ng ký tên min
Thông tin v ch th: Tên, a ch, s in
thoi bn, di ng, hp th in t nhn thông tin, s
CMND nu ch th là cá nhân, mã s thu nu ch th là công ty t chc.
Sau khi P.A Vietnam nhn chi phí và có y thông tin s thc hin ng ký, Bn s nhn thông tin ng ký qua
email.

Hng dn transfer tên min Quc t
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Hng dn transfer tên min Quc t
Chuyn domain t ni khác v P.A Vietnam Ltd tc là chuyn quyn qun lý và gia hn thêm 1 nm và các nm
tip theo ti P.A Vietnam Ltd vi bn giá domain hin ti P.A Vietnam Ltd
Các bc cn thc hin trc khi ng ký chuyn tên min v P.A Vietnam Ltd.

1.
Bn kim tra domain không b lock (domain trng thái active), thông tin email khi whois ti
www.pavietnam.vn phi là a ch email ca bn check c.
Bn ngh nhà cung cp domain trc ó cung cp s Authorization Key
Bn kim tra domain còn hn trên 30 ngày, domain ca bn nu ht hn và Bn gia hn, Bn i sau 45 ngày Bn mi
c transfer v P.A. Nu bn transfer theo quy nh ICCAN, domain ca bn vn transfer thành công nhng không
c gia hn 1 nm khi chuyn v.
Domain phi ng ký sau 60 ngày mi transfer c.
Bn np phí gia hn thêm 1 nm

2.
Vui lòng ng ký Ti ây

Chuyn tên min v P.A Vietnam Ltd không tn phí (free), bn ch cn óng tin gia hn thêm 1 nm gia hn,
tên min ca bn P.A Vietnam Ltd t ng gia hn thêm 1 nm.
Sau khi hòan tt thanh toán chúng tôi s gi 1 email n email whois ca bn, khi ó bn xác nhn ng ý chuyn
domain v P.A Vietnam Ltd qun lý, thi gian chuyn nhanh nht là 2 ngày và chm nht là 2 tun.

Hng dn thay i thông tin ca tên min Quc t
Hng dn thay i thông tin ca tên min Quc t
- Bn ng nhp vào Control Panel qun lý domain thay i thông tin whois : http://dotvn.pavietnam.vn
- Bn chn Tab " Whois"

thay i các thông tin cn thay i. Sau ó bn chn " Cp nht"

Hoc Bn có th thay i thông tin whois domain Enom ti Http://domain.pavietnam.vn
- Bn chn tab " Contact Infomation "
- Chn Edit chnh li các thông tin cn thay i.
PS: Khi thay i thông tin bn chú ý v các thông tin nhp vào chính xác, chú ý các khong trng.
Domain quc t Bn cn nhp thông tin không du.

Hng dn forgot password tên min quc t
Hng dn forgot password tên min quc t
- Bn ng nhp vào trang qun lý domain https://access.pavietnam.vn/login.php
- Bn click "Quên mt khu"
- Bn nhp domain, email lúc ng ký, Nhp mã bo v. Sau ó nhn nút " Xin mt khu "

Generated by P.A Vietnam Ltd

3 of 19

- Bn m hp mail ng ký, h thng s gi li Password qua email ca Bn.

Domain Locking là gì? Khóa tên min là gì ?
Locking mt domain có ngha là không cho bt c ai ly cp domain ca bn khi domain bi mt password hay
thông tin email trên Whois ngi khác ly mt. Ngn chn các tên min c chuyn n nhà ng ký tên min khác
mà không có s ng ý ca chính ch th hay nhà ng ký ang duy trì. Nn cn chuyn i ni khác qun lý P.A
Vietnam Ltd s Unlock cho bn.

Ti sao tôi phi ng ký nhiu tên min
ng ký domain có nhiu mc ích nh : Xây dng website làm thng mi, qung cáo, qung bá thng hiu, mua
bán cho thuê li ,...
ng ký và s dng nhiu tên min xây dng doanh nghip ca bn, bo v thng hiu và có th giúp bn to ra mt
nhn dng nng ng trc tuyn.
Bn có th s dng nhng tên min có nhiu phn uôi khác nhau: .vn, .com.vn, .biz&hellip; và trùng vi tên
công ty, ngành ngh kinh doanh hoc các sn phm ca chính công ty bn nu bn không mun b l bt k mt i
tng khách hàng nào. Nh th, bn có th:
* y mnh c các sn phm, dch v ca công ty.
* Lôi kéo nhiu lng truy cp thông qua vic cung cp cho khách hàng nhiu cách tìm kim trên mng.
* Tn dng trit các c hi, tip cn vi các chin lc qung cáo nhm mc tiêu vào các th trng khác nhau và có th
c lit kê trong - các công c tìm kim.
* Tránh nhng trng hp trùng tên.
* Tránh các trng hp gõ nhm (sai li chính t).
* Cung cp cho khách hàng nhiu cách tìm kim cho bn khi tìm kim trên mng Internet.

Tôi Có th i ch th tên min quc t hay không?
Tên min Quc t không ràng buc thông tin ch th (WHOIS) là gì, bn có th i tên ch th, thông tin liên h, in
thoi... bt k lúc nào.
Bn ng nhp http://dotvn.pavietnam.vn i thông tin whois.
Nu bn mun chuyn nhng cho 1 ngi khác cn P.A vietnam làm th tc i ch th trên h thng P.A, Bn liên h
phòng dch v khách hàng P.A Vietnam, làm th tc i ch th.

Tên min quc t sp ht hn tôi có th chuyn i ni khác?
Hoàn toàn c, Bn có th chuyn i ni khác nhng phi trc thi gian ht hn 15 ngày.

Hng dn Move Service
Hng dn Move Service:
Trng hp Quý khách s dng domain directi nên có th s dng dch v move service tin hành transfer
domain(Vic Move Service này là free) - Quy khach Login vào Cpanel qun lý tên min ca Directi vào
mc Domain -->List All Oders --> Click vào domain nào Quý khách cn chuyn i.
Quy khach nhin phía trên bên phi màn hình click nút &ldquo;Move service&rdquo; - H thng s hin ra
form yêu cu nhp thông tin cân chuyên ên: Customer Id: và Username (Email Address) theo thông tin
P.A cung cp: Nhp xong Click nút Move Services To New Customer Control Panel thc hin Quý khách
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thc hin các bc trên sau ó liên h li vi chúng tôi kim tra và gia hn cho quý khách.

Hng dn cu hình tên min t Mt Bão v hosting ca PA Vit Nam
Hng dn cu hình tên min t Mt Bão v host ca PA Vit Nam
*** Lu ý: Khi quý khách s dng h thng phân gii tên min Mt Bão, hãy chc chn rng quý khách ang s dng
Name server mc nh do Mt Bão cung cp.
ng nhp vào trang qun lý dch v ca Mt Bão theo link:
https://id.matbao.net/
Sau khi ng nhp thì quý khách làm theo hng dn nh hình 1:

Hình 1
Cp nht Name server cho tên min theo hình 2:
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Hình 2
Cp nht Name server cho tên min xong, quý khách tip tc truy cp trang qun lý DNS tên min nh hình 3:
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Hinh 3
Trong giao din qun lý DNS, quý khách tin hành thêm mi các bng ghi nh hình 4 là các record c bn khi
s dng hosting ti PA Vit Nam:
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Hình 4
Sau khi lu cu hình, Quý khách cn ch thi gian hiu lc ca DNS.
* Nu quá 24h Cu hình DNS không có hiu lc (không truy cp c hosting ti PA Vit Nam thông qua tên min
này), vui lòng liên h Mt Bão c h tr.

Hng dn cu hình tên min t VDC v host ca PA Vit Nam
Hng dn cu hình tên min t VDC v host ca PA Vit Nam
*** Lu ý: Khi quý khách s dng h thng phân gii tên min VDC, hãy chc chn rng quý khách ang s dng
Name server mc nh do VDC cung cp.
ng nhp vào trang qun lý dch v domain ca VDC theo link nh hình 1:
https://dns.vdconline.vn/main.php

Generated by P.A Vietnam Ltd

8 of 19

Hình 1
Sau khi ng nhp thì quý khách truy cp mc "Tên min" nh hình 2:

Hình 2
Click vào v trí tên min nh hình 3 vào trang cu hình DNS:
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Hình 3
Ti trang cu hình DNS, quý khách tin hành cu hình các record nh trong nh bên di s dng dch v host PA
Vit Nam:
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Hình 4
Cu hình DNS và lu cu hình xong, trng thái DNS - ct Valid - s màu en, quý khách cn i DNS ca VDC kim
tra và chp nhn cu hình ca quý khách trên domain thì s chuyn sang màu xanh nh hình 5.
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Hình 5
* Nu quá 24h Cu hình DNS không có hiu lc (không truy cp c hosting ti PA Vit Nam thông qua tên min
này), vui lòng liên h VDC c h tr.

Hng dn cu hình tên min t FPT v host ca PA Vit Nam
Hng dn cu hình tên min t FPT v host ca PA Vit Nam
*** Lu ý: Khi quý khách s dng h thng phân gii tên min FPT, hãy chc chn rng quý khách ang s dng
Name server mc nh do FPT cung cp.
ng nhp vào trang qun lý dch v ca FPT theo link:
http://domain.fptdata.vn/
Sau khi ng nhp, trong giao din qun lý DNS, quý khách tin hành thêm mi các bn ghi nh hình 1 là các
record c bn khi s dng hosting ti PA Vit Nam:
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Sau khi lu cu hình, Quý khách cn ch thi gian hiu lc ca DNS.
* Nu quá 24h Cu hình DNS không có hiu lc (không truy cp c hosting ti PA Vit Nam thông qua tên min
này), vui lòng liên h FPT c h tr.

Hng dn cu hình tên min t TenTen v host ca PA Vit Nam
Hng dn cu hình tên min t TenTen v host ca PA Vit Nam
*** Lu ý: Khi quý khách s dng h thng phân gii tên min TenTen, hãy chc chn rng quý khách ang s dng
Name server mc nh do TenTen cung cp.
ng nhp vào trang qun lý dch v ca TenTen theo link:
https://domain.tenten.vn
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Hình 1
Sau khi ng nhp, trong giao din qun lý DNS, quý khách tin hành thêm mi các bn ghi nh hình 1 là các
record c bn khi s dng hosting ti PA Vit Nam, thông tin IP host chúng tôi ã cung cp n quý khách quý
khách có thông tin cu hình:

Generated by P.A Vietnam Ltd

14 of 19

Hình 2
Sau khi lu cu hình, Quý khách cn ch thi gian hiu lc ca DNS.
* Nu quá 24h Cu hình DNS không có hiu lc (không truy cp c hosting ti PA Vit Nam thông qua tên min
này), vui lòng liên h TenTen c h tr.

Cu hình URL Redirect n mt ng dn !

Hng dn URL redirect n FB ( FB ko cho URL frame n )

Vòng i tên min Quc t
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Chú thích:
- Ngi s dng ch có th ng ký khi tên min trng thái t do.
- Thi gian cho phép duy trì ti a là 10 nm, ti thiu là 1 nm.
- Sau khi tên min ht hn, ch th có 30 ngày tip tc np phí gia hn tên min. (Theo chính sách ca P.A Vit
Nam).
- Sau 30 ngày k t khi tên min ht hn. Tên min s c chuyn sang trng thái gia hn vi giá cao. Trong vòng
35 ngày k tip ch th có quyn gia hn tên min vi giá cao (Theo chính sách ca P.A Vit Nam).
- Sau 35 ngày k t khi tên min chuyn sang trng thái gia hn vi giá cao. Nu ch th tên min không gia hn vi
giá cao thì tên min s chuyn sang trng thái xóa trong 5 ngày k tip.
- Sau 5 ngày k t khi chuyn tên min sang trng thái xóa, tên min s chuyn sang trng thái cho phép ng ký
mi.

Lu ý: Vòng i tên min ch áp dng i vi các Domain thuc Registrar P.A Vit Nam vi các uôi ph bin nh .COM,
.NET. Các domain thuc Registrar khác hoc 1 s uôi khác có th không theo vòng i trên.

I. Ä•Äƒng kÃ½ tÃªn miá»•n

There are no articles in this category.

II. Gia han tÃªn miá»•n

Hng dn gia hn dch v
Hng dn gia hn dch v trên trang support.pavietnam.vn
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quý khách login vào trang support.pavietnam.vn vi email hoc mã KH mà PA VIETNAM ã cung cp
Nu quên mt khu, quý khách có th click vào phn quên mt khu ly li mt khu. Hng dn ly li mt khu ti ây

Sau khi login vào trang support.pavietnam.vn xong, quý khách click vào 1 trong các phn
Dch v ang s dng
Dch v sp ht hn
Dch v ht hn
h thng s lit k các dch v mà quý khách ã ng ký s dng. Tng ng vi mi dch v có 1 biu tng

gia hn
Trong video hng dn di ây, chúng tôi hng dn gia hn 1 dch v vn còn hn, các dch v (sp ht hn hoc ã ht hn)
thao tác tng t

III. Thay Ä‘á»•i tÃªn chá»§ thá»ƒ tÃªn miá»•n

There are no articles in this category.

IV. Chuyá»ƒn Ä‘á»•i NhÃ Ä‘Äƒng kÃ½ quáº£n lÃ½
tÃªn miá»•n

There are no articles in this category.

V. Quy Ä‘á»‹nh má»™t sá»‘ tÃªn miá»•n Ä‘áº·c biá»‡t

Hng dn active tên min .tel, .pro, .xxx
Qui trình active domain .TEL
Tên min .TEL là tên min c bit, ch dùng lu thông tin liên h ca khách hàng, ch không phi là ni lu tr ni
dung không cn host. Vi domain .TEL, bn có th lu các link n website (website công ty, trang cá nhân
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ca bn trên Twitter, trang profile ca bn trên Facebook), keywords, email, s in thoi, s fax, SkypeID, YIM
ID, a ch ca bn (có th link luôn n Googlemap)&hellip; Domain.TEL s không phi là tên min cho các
website ln, mà ch nh mt business card hay mt trang liên lc trong s a ch
Ví d: http://hailong.tel/
Quý Khách hàng có th khai báo thông tin hin th cho tên min này trong control panel ca tên min
domaincuaban.tel phn manger góc phi trên cùng
hoc link https://account.telhostingpanel.com/g2/login.action
Cu hình trên trang qun lý ca PA http://dotvn.pavietnam.vn s không có hiu lc

Qui trình active domain .PRO
Domain .pro cn phi active sau khi khách hàng ng ký xong mi s dng c.

Khi ng ký xong domain .pro, h thng s gi email cho khách hàng yêu cu active.
Khách hàng phi in các thông s trên form theo mt s thông tin nhn c trong email active.

Hng dn active domain .XXX

Hng dn kích hot domain .xxx :
1- Nhn mt th mi tham gia t icmregistry(member@icmregistry.com) gi vào email ng ký .( cn check k
trong bulk hoc spam mail )
2 - Nhn vào nút : " Membership Application " Trong th mi , s dn bn n chng thc :"Sponsored
Community Membership Application" .
3 - Thc hin các bc chng thc là thành viên tham gia cng ng tài tr .
4 - ng ý cam kt ca chng trình .
5 - ICM Member Account Setup Process:
Nhp ngày tháng nm sinh ( tui bt buc phi trên 18 tui )
To tài khon
Nhp thông tin liên h ( doanh nghip hay cá nhân ) - Lu ý :Chc chn s phone liên h phi chính xác ( có mã
quc gia 84 )
Tin trình xác minh a ch s din ra và bn s chn a ch chính xác .
Bn s tip tc nhn 1 cuc gi xác minh vào s phone ã khai báo , và nhn 4 s PIN .
Nhp s PIN ã nhn vào ô nhp ti trang web xác minh .
Mã PIN s c xác nhn úng và tin trình hoàn tt . Bn s nhn c 1 membership token . Lu gi token này và gi
nó n cho k thut PA tin hành xác nhn tên min .

Lu ý :
1 - gi k token active cho các domain khác vào các ln k tip .
2 - membership application s da trên email không da trên domain . Ch cn actice
membership application 1 ln thì s s dng c cho nhiu domain vi token .
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3 - Nu h thng mail b li và bn cha nhn c th mi tham gia , yêu cu gi li ti :
http://icmregistry.com/contact/?t=1
4 - Quên token yêu cu gi li ti : http://icmregistry.com/contact/?t=2

Domain .asia, .us không cho phép n thông tin whois
Domain .asia, .us không cho phép n thông tin whois.

VIII. CÃ¡c váº¥n Ä‘á»• khÃ¡c

Cá nhân c ng ký di nhng nhóm tên min .vn nào?
Cá nhân c ng ký di nhng nhóm tên min .vn nào?
Cá nhân c ng ký tên min di .com.vn; .biz.vn; .net.vn; .edu.vn; .pro.vn; .health.vn; .name.vn; .ac.vn;
.info.vn và mt s trng hp c bit theo tên a danh ni h sng và làm vic.

VI. Tranh cháº¥p tÃªn miá»•n

There are no articles in this category.

VII. ThÃ´ng bÃ¡o sá»- dá»¥ng tÃªn miá»•n quá»‘c táº¿

There are no articles in this category.
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