Dịch vụ GTGT

NetNam là Nhà đăng ký tên miền chính thức của Trung tâm Internet VietNam (VNNIC). Dịch
vụ đăng kí tên miền của NetNam được thực hiện nhanh chóng và chuyên nghiệp, với các thủ tục
đơn giản và kích hoạt nhanh chóng, đem lại tiện ích tối đa cho khách hàng.

Giới thiệu chung về tên miền:

Tên miền - Domain name:
là địa chỉ website của bạn trên Internet, thường được đặt kèm với tên và thươ
Tên miền có hai dạng:
- Tên miền quốc tế: www.tencongty.com (.net, .biz .org, .info...).
- Tên miền quốc gia: www.tencongty.com.vn (hoặc .net.vn, .biz.vn .org.vn, .gov.vn...).
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Bảng giá Tên miền Việt Nam

STT

Loại tên miền .VN

ĐVT

Mức thu
(VNĐ)

I

Tên miền cấp 2 có 1 ký tự

1

Phí đăng ký tên miền cấp 2 có 1 ký tự

Lần

350.000 VNĐ
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2

Phí duy trì tên miền cấp 2 có 1 ký tự

Năm

40.000.000 VNĐ

II

Tên miền cấp 2 có 2 ký tự

1

Phí đăng ký tên miền cấp 2 có 2 ký tự

Lần

350.000 VNĐ

2
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Phí duy trì tên miền cấp 2 có 2 ký tự

Năm

10.000.000 VNĐ

III

Tên miền cấp 2 khác

1

Phí đăng ký tên miền cấp 2 khác

Lần

350.000 VNĐ

2

Phí duy trì tên miền cấp 2 khác
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Năm

480.000 VNĐ

IV

Tên miền cấp 3 : .com.vn, .net.vn, biz.vn

1

Phí đăng ký tên miền cấp 3 (bao gồm cả loại tên miền có 1, 2 ký tự)

Lần

350.000 VNĐ

2

Phí duy trì tên miền cấp 3 (bao gồm cả loại tên miền có 1, 2 ký tự)

Năm
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350.000 VNĐ

V

Tên miền cấp 3: Edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, info.vn, pro.vn, health.vn, int.vn và tên miền theo

1

Phí đăng ký tên miền cấp 3 (bao gồm cả loại tên miền có 1, 2 ký tự)

Lần

200.000 VNĐ

2

Phí duy trì tên miền cấp 3 (bao gồm cả loại tên miền có 1, 2 ký tự)

Năm

200.000 VNĐ
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VI

Tên miền cấp 3: .name.vn

1

Phí đăng ký tên miền cấp 3 (bao gồm cả loại tên miền có 1, 2 ký tự)

Lần

30.000 VNĐ

2

Phí duy trì tên miền cấp 3 (bao gồm cả loại tên miền có 1, 2 ký tự)

Năm

30.000 VN

Đ
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Đặc biệt: Miễn phí tài khoản quản trị tên miền (khi sử dụng DNS tại NetNam) với các
chức năng:

- Tạo các Record A, MX, CNAME, TXT.

- Khai báo dịch vụ google mail theo tên miền.

NGUYÊN TẮC ĐĂNG KÍ TÊN MIỀN QUỐC GIA VIỆT NAM

Việc đăng ký và sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam " .VN " thực hiện theo nguyên tắc bình
đẳng, không phân biệt đối xử, “đăng ký trước được quyền sử dụng trước”. Tổ chức, cá nhân phải
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của thông
tin cung cấp, đảm bảo việc đăng ký, sử dụng tên miền đúng quy định, không xâm phạm các
quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.

THỦ TỤC ĐĂNG KÍ:

Đăng ký trực tiếp tại CTCP NetNam:
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tên miền: từ 08h00 đến 11h45 và từ 14h00 đến 17h30 các
ngày trong tuần (trừ thứ 7, ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định). - Địa chỉ: 18
Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
- ĐT: 04 37564907 hoặc 04 37563888 / Fax: 04 37561888
- Email:
tenmien@netnam.vn
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Thủ tục:
- Bạn liên lạc với Netnam và thông báo với chúng tôi tên miền mà bạn muốn đăng ký.
- Netnam kiểm tra sự tồn tại của tên miền mà bạn muốn đăng ký. Nếu tên miền của bạn đã
được đăng ký, Netnam sẽ tư vấn giúp bạn lựa chọn tên miền khác phù hợp với yêu cầu của bạn.
- Bạn điền đầy đủ thông tin vào Bản khai đăng ký tên miền
+ Chủ thể đăng ký là Công ty, tổ chức: "Bản khai đăng ký tên miền" chữ ký và con dấu của
Công ty, tổ chức.
+ Chủ thể đăng ký là cá nhân: "Bản khai đăng ký tên miền" có chữ ký của cá nhân, nộp kèm
theo là 01 bản CMND không cần công chứng.
- Bạn gửi bản khai đến cho chúng tôi và thanh toán lệ phí đăng ký tên miền (chuyển khoản, tiền
mặt, hoặc chuyển tiền qua bưu điện. Nếu bạn chuyển tiền qua tài khoản, bạn chỉ cần fax cho
chúng tôi giấy chuyển tiền hoặc ủy nhiệm chi).
- Tên miền sẽ được đăng ký ngay sau khi nhận đủ bản khai và lệ phí tên miền. NetNam sẽ tiến
hành làm hợp đồng, in Giấy Chứng Nhận tên miền và gửi đến bạn trong thời gian nhanh nhất.

Đăng ký online trên website www.netnam.vn :
- Truy cập vào website www.netnam.vn để đăng ký trực tuyến tên miền bằng cách gửi thư cho
chúng tôi theo form đã có sẵn. Chúng tôi sẽ tiến hành làm thủ tục ngay sau khi nhận được
thông tin để giúp quý vị đăng ký ngay tên miền của mình

THỦ TỤC GIA HẠN TÊN MIỀN VIỆT NAM
- Chúng tôi sẽ dựa vào thông tin trên bản khai đăng ký, gửi giấy báo thanh toán gia hạn tên
miền thông báo cho quý khách hàng về việc gia hạn 30 ngày trước khi tên miền hết hạn.
- Khi nhận được thông báo, bạn chỉ việc nộp phí gia hạn và thủ tục gia hạn được hoàn tất.

HƯỚNG DẪN ĐIỀN THÔNG TIN VÀO BẢNG KHAI ĐĂNG KÍ:
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1. Tên miền đăng ký: Bạn điền vào tên miền đã chọn, không có www. VD: ABCD.VN

2. Máy chủ DNS chuyển giao: Bạn điền vào tối thiểu 2 máy chủ DNS chuyển giao. Trong trường
hợp chưa có máy chủ DNS chuyển giao có thể điền máy chủ DNS của NetNam (sử dụng máy
chủ DNS của NetNam là hoàn toàn miễn phí), thông tin như sau:

Tên DNS Primary: ns1.netnam.vn

Địa chỉ IP: 202.151.160.10

Tên DNS Secondary: ns2.netnam.vn

Địa chỉ IP: 202.151.175.1

3. Chủ thể đăng ký tên miền:

Tên chủ thể: Tên công ty, tổ chức. VD: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ ABCD

Tên giao dịch và tên viết tắt: VD: ABCD Company

Địa chỉ liên hệ: Điền đầy đủ địa chỉ. VD: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại / Fax: VD: +84-4-37564907 / +84-8-37561888
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Email: Điền vào email của chủ thể ( Nếu chưa có email, có thể điền vào: tenmien@netnam.vn
Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem
nó )

Homepage: trang Web của chủ thể Phần này có thể bỏ trống

BẢNG KHAI ĐĂNG KÍ TÊN MIỀN:

Mẫu dành cho doanh nghiệp, tổ chức:
1. Bản khai và hợp đồng đăng ký tên miền ( download )

2. Bản khai thay đổi tên miền ( download )

3. Đơn đề nghị trả lại tên miền ( download )

4. Đơn đề nghị trả lại tên miền (trường hợp thay đổi tên, con dấu, giải thể)(download)

Mẫu dành cho cá nhân:

5. Bản khai và hợp đồng đăng ký tên miền ( download )

6. Bản khai thay đổi tên miền ( download )

7. Đơn đề nghị trả lại tên miền (download)
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Mẫu chuyển đổi nhà đăng ký (NĐK):

8. Chuyển từ NĐK khác đến CTCP NetNam ( download )

QUY CHẾ:

Trách nhiệm của chủ thể tên miền

Trách nhiệm của chủ thể tên miền quốc tế

Quy chế

Để được tư vấn và có thêm thông tin chi tiết về dịch vụ, xin vui lòng liên hệ:

NetNam Hà Nội:

12 / 14

Dịch vụ GTGT

Phòng kinh doanh dịch vụ trực tuyến
18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN
ĐT: 04.37563.888 - Fax: 04.37561.888

Hotline : Mr.Võ: 0904 862 786, Ms.Tâm: 0912 440 588, Ms.Quỳnh: 0942 768 648
Email: domain@netnam.vn
Website: www.netnam.vn

NetNam Tp. Hồ Chí Minh:

Phòng kinh doanh dịch vụ GTGT

Địa chỉ : 244 Huỳnh Văn Bánh, F.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

Tel : +84-8-39976400

Fax : +84-8-39976411
Email : sysop@hcmc.netnam.vn .

Website: www.hcmc.netnam.vn
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