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BM-QLTN-QT-01-01                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                                                                                                              ------------ 
 

BẢN KHAI ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN “.VN” 
(Dành cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp) 

1. Tên miền đăng ký 
(Số lượng tên miền đăng ký, số 
năm duy trì) 

 

2. Nhà đăng ký quản lý tên miền Trung tâm Điện thoại SPT 

3. Máy chủ DNS chuyển giao  
 
(Lưu ý: Mục này bắt buộc phải khai 
báo đầy đủ tối thiểu 02 máy chủ) 

Tên DNS Primary:   hcmc.saigonnet.vn 
Địa chỉ IP (nếu là máy chủ tự dựng): ...............................................
Tên DNS Secondary :  hcmc2.saigonnet.vn 
Địa chỉ IP (nếu là máy chủ tự dựng): ...............................................

4. Chủ  thể đăng ký tên miền  
 Tên Chủ  thể * 
 Tên giao dịch Quốc tế và tên viết 

tắt (nếu là tổ chức) 
   Địa chỉ * 
   Tỉnh/ thành phố * 
   Quốc gia (nếu không phải là Việt 

Nam) * 
   Số điện thoại * 
 Fax  
   Email * 
   Mã số thuế * 

 
 

5. Người quản lý tên miền  
 Họ và tên * 
   Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá 

nhân người nước ngoài) * 
   Ngày sinh * 
 Địa chỉ * 
   Tỉnh/thành phố * 
   Quốc gia (nếu không phải là Việt 

Nam)* 
 Số điện thoại * 
 Email * 

 
 

6. Người quản lý kỹ thuật  
   Họ và tên * 
   Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá                 
nhân người nước ngoài) * 
   Ngày sinh * 
 Địa chỉ * 
   Tỉnh/thành phố * 
   Quốc gia (nếu không phải là Việt 

Nam)* 
   Số điện thoại * 
   Fax 
 Email * 
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7. Người nộp phí, lệ phí 
   Họ và tên * 
   Số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá                
nhân người nước ngoài) * 
   Ngày sinh * 
 Địa chỉ * 
   Tỉnh/thành phố * 
   Quốc gia (nếu không phải là Việt 

Nam)* 
 Số điện thoại * 
   Fax 
   Email * 

 

8. Người thay mặt cơ quan làm 
thủ tục đăng ký tên miền 

Họ và tên * 
Số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá                
nhân người nước ngoài) * 
Ngày sinh * 
Địa chỉ * 
Tỉnh/thành phố * 
Quốc gia (nếu không phải là Việt 
Nam) * 
Số điện thoại * 
Email * 

 
 
 

(*:  thông tin bắt buộc dành cho KH) 

Chủ thể đăng ký tên miền cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài nguyên 
Internet. 
1. Tuyệt đối tuân thủ Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet theo thông tư 24/2015/TT-BTTTT. Tên 
miền cần phải được xác thực thông tin, vì vậy chủ thể vui lòng thực hiện: Cập nhật bản scan bản khai tên miền 
“.VN”  và CMND về địa chỉ email: tenmien@spt.vn trong vòng 3 ngày. Bổ sung bản khai gốc tên miền trong 
vòng 7 ngày. Quá thời gian quy định, SPT không nhận được hồ sơ có con dấu, chữ ký của chủ thể, tên miền 
sẽ bị tạm ngưng. 
2. Nộp đầy đủ Bản khai đăng ký tên miền gốc ngay sau khi tên miền được kích hoạt trong vòng 7 ngày. Chủ động 
nộp bản khai thay đổi thông tin tên miền mỗi khi có thay đổi thông tin về địa chỉ liên lạc, địa chỉ email, số điện 
thoại, ... về Công ty SPT. Tự chịu trách nhiệm khi các thông báo từ Công ty SPT không đến đúng địa chỉ do 
không cập nhật kịp thời thông tin liên hệ, dẫn đến bị mất tên miền. 
3. Tên miền .VN sau 35 ngày kể từ ngày hết hạn, tên miền sẽ chuyển sang trạng thái xử lý thu hồi(11-20 ngày). 
Do đó chủ thể lưu ý gia hạn trước khi tên miền hết hạn để tránh mất tên miền. 
4. Tên miền không được phép chuyển đổi Nhà đăng ký trong các trường hợp sau: trong vòng 60 ngày kể từ ngày 
đăng ký, trong vòng 30 ngày trước khi tên miền hết hạn, tên miền đang bị tạm dừng để xử lý vi phạm hoặc đang 
tranh chấp. 

 
 
 

 …………., ngày…….. tháng…….. năm……. 
 
 

Xác nhận của chủ thể đăng ký tên miền 
(Người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu) 

 
 
 

  
 
 
 

  
  


