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Số: 36/TB-DOT VN
(V/v: Hoàn thiện bản khai tên miền)

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2017

Kính gửi: Quý khách hàng,
Công ty Cổ phần DOT VN INC xin gửi tới Quý Khách lời chào trân trọng và xin thông báo như
sau:
Để đáp ứng về yêu cầu quản lý bản khai đăng ký và thông tin đăng ký tên miền cho các tên
miền đã đăng ký và tiếp tục duy trì trong thời gian tới, theo quy định tại Điều 10, Thông tư
24/2015/BT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet,
Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin vào BẢN KHAI ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN và gửi lại cho
chúng tôi (trực tiếp hoặc qua bưu chính) theo địa chỉ sau:
Công ty cổ phần DOT VN INC.
Tầng 5, tòa nhà Hanoi Group, 442 Đội Cấn – Ba Đình – Hà Nội
Sau 05 ngày kể từ ngày yêu cầu hoàn thiện bản khai, nếu chưa nhận được BẢN KHAI ĐĂNG
KÝ TÊN MIỀN (bản cứng) của quý khách, chúng tôi sẽ thực hiện treo quyền sử dụng tên miền.
Các hồ sơ cần hoàn thiện:
a. Đối với cá nhân:
- Bản khai đăng ký tên miền có chữ ký cá nhân đăng ký.
- Bản sao có chứng thực: Chứng minh thư nhân dân \ Hộ chiếu của chủ thể.
b. Đối với tổ chức:
- Bản khai đăng ký tên miền có chữ ký và con dấu của cơ quan, tổ chức đăng ký.
- Bản sao có chứng thực: Chứng minh thư nhân dân \ Hộ chiếu của người thay mặt cơ quan làm thủ tục
đăng ký tên miền.

Xin cảm ơn và kính chào hợp tác!
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