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BẢN KHAI ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN ".VN"
(Dành cho cá nhân)

 1. Tên miền đăng ký gachkhongnungtrunghieu.vn 
 2. Máy chủ DNS chuyển giao
(Lưu ý: Mục này bắt buộc phải khai báo
đầy đủ tối thiểu 02 máy chủ).

Tên DNS Primary: ns2.nina.vn 
Địa chỉ IP: 222.255.121.247 
Tên DNS Secondary: ns1.nina.vn 
Địa chỉ IP: 112.213.89.3 

  3. Thông tin cá nhân
Tên chủ thể
Giới tính
Năm sinh
Số CMND/Hộ chiếu
Địa chỉ
Tỉnh/thành phố
Quốc gia
Số điện thoại
Email

   
NGUYỄN THỊ LUYÊN 
Nữ 
17-09-1985 
231105363 
220/64b Huỳnh Văn Lũy, Khu 7, Phường Phú lợi, Tp. Thủ Dầu Một 
Bình Dương 
VN 
+84-979883973
trunghieucorporation@gmail.com 

  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 cho Nhà đăng ký trong
vòng 3 ngày. Bổ sung bản khai gốc tên miền trong vòng 7 ngày.

2. Chủ động theo dõi hoạt động nộp phí duy trì trước khi tên miền hết thời hạn sử dụng, tự chịu trách nhiệm khi tên miền bị ngừng
hoạt động, bị mất do hết hạn sử dụng.

3. 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, số fax, ... về Nhà đăng ký. Tự
chịu trách nhiệm khi các thông báo từ Nhà đăng ký không đến đúng địa chỉ do không cập nhật kịp thời thông tin liên hệ, dẫn đến bị
mất tên miền.

4. 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.

5. 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 27 tháng 04 năm 2016 
Xác nhận của chủ thể đăng ký tên miền

          (Ký và ghi rõ họ tên)
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