
Nơi nhận: CÔNG TY TNHH P.A VIỆT NAM
Trụ sở chính: 254A Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM
    Điện thoại: (84-8) 6.2563737, Fax: (84-8) 6.2906480, Hotline: 19009477
Chi nhánh phía Nam: 750 Sư vạn hạnh (nd), Phường 12, Quận 10, Tp.HCM
                                Số 79 Đường số 6, Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Tp.HCM
                                Số 20 Cộng Hòa, tầng trệt tòa nhà Pico, P12, Quận Tân Bình, Tp.HCM
    Điện thoại: (84-8) 6.2563737, Fax: (84-8) 6.2906480, Hotline: 19009477
Chi nhánh phía Bắc: 57 Láng Hạ, Thành Công Tower (tầng 10, phòng 1002), Q Ba Đình, HN
    Điện thoại: (84-4) 3.514 8757 (5 lines), Fax: (84-4) 3.514 8739
Email: pa@pavietnam.vn     Website: www.pavietnam.vn

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

 1. Tên miền đăng ký tianangnho.edu.vn, lilsunshine.edu.vn 

 2. NĐK quản lý tên miền Công ty TNHH P.A Việt Nam

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

4. Thông tin chủ thể
Tên Chủ thể
Tên giao dịch quốc tế
Mã số thuế
Địa chỉ
Tỉnh/thành phố
Quốc gia
Số điện thoại / Fax
Email

 
Trường Mầm Non Ngô Thời Nhiệm 
 
0305475262 
78/2 KP4 - Hồ Bá Phấn, Phường Phước Long A, Quận 9 
TP HCM 
Viet Nam 
0862640888 / 
mamnon@ngothoinhiem.edu.vn 

5. Người quản lý tên miền
Họ và tên
Giới tính
Số CMND/Hộ chiếu
Địa chỉ
Tỉnh/thành phố
Quốc gia
Số điện thoại / Fax
Email

 
Trần Thanh Thủy 
Nam 
290759916 
86 Dương Đình Hội, Phường Phước Long B, Quận 9 
TP HCM 
Viet Nam 
0944225212 / 
asaleotestf@gmail.com 

6. Người quản lý kỹ thuật
Họ và tên
Giới tính
Địa chỉ
Tỉnh/thành phố
Quốc gia
Số điện thoại / Fax
Email

 
Trần Thanh Thủy 
Nam 
86 Dương Đình Hội, Phường Phước Long B, Quận 9 
TP HCM 
Viet Nam 
0944225212 / 
asaleotestf@gmail.com 

7. Người thanh toán
Họ và tên
Giới tính
Địa chỉ
Tỉnh/thành phố
Quốc gia
Số điện thoại / Fax
Email

 
Trần Thanh Thủy 
Nam 
86 Dương Đình Hội, Phường Phước Long B, Quận 9 
TP HCM 
Viet Nam 
0944225212 / 
asaleotestf@gmail.com 

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

 
 
Trần Thanh Thủy 

http://pavietnam.vn
mailto:pa@pavietnam.vn
http://www.pavietnam.vn


Giới tính
Số CMND/Hộ chiếu
Địa chỉ
Tỉnh/thành phố
Quốc gia
Số điện thoại / Fax
Email

Nam 
290759916 
86 Dương Đình Hội, Phường Phước Long B, Quận 9 
TP HCM 
Viet Nam 
0944225212 / 
asaleotestf@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
theo Thỏa Thuận sử dụng tại: https://www.pavietnam.vn/vn/thoa-thuan-su-dung.html

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 đóng
mộc công ty tại đây: http://support.pavietnam.vn/index.php?pa=update_bankhai 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 Công ty P.A Việt Nam. Tự chịu trách nhiệm khi các thông báo từ Công ty P.A Việt Nam 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 06 tháng 06 năm 2017 
Xác nhận của chủ thể đăng ký tên miền

(Người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu)
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