
BỌ THÔNG TIN VÀ TRUYÈN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHU NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC bip-T ự do-Hạnh phúc

Số: /QĐ-BTTTT Hà Nội, ngày tlĩáng năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
về việc phê duyệt danh sách các tên miền quốc gia Việt Nam “ẻvn’1 

cấp quyền sử  dụng thông qua hình thức đấu giá

B ộ  TRƯỜNG B ộ  THÔNG TIN VÀ TRUYÈN THÔNG

Căn cứ Luật Viền thông ngày 23 thảng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Công nghệ Thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của 

Chính phu về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên 

mạng;

Cãn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tô chức cùa Bộ 

Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ  Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2014 quy 

định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền 

Internet;

Căn cứ Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quán lý và sử dụng tài nguyên 

Internet;

Xét đề nchị cùa Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam,

ỌUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách các tên miền quốc gia Việt Nam “ểvn'‘ cấp 

quyền sử dụng thông qua hình thức đấu giá, bao gồm: Các tên miền quốc gia 

Việt Nam u.vn” không dấu cấp 2 dùng riêng cỏ 1 hoặc 2 ký tự (ngoại trừ các tên 

miền được bảo vệ theo quy định tại Điều 68 Luật Công nghệ Thông tin, Điều 8 

Thône tư số 24 /2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 quy định về quản lý và sử 

dụng tài nguyên Internet và các tên miền u.vn” không dấu cấp 2 dùng riêng có 1



hoặc 2 ký tự  đã được cấp quyền sử dụng trước thời điểm Luật Viễn thông ngày 

23 tháng 11 năm 2009 có hiệu lực)ẵ

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ  ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam, 

Cục trưởng Cục Viền thông, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các cơ  quan, 

tồ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

nhận: BỘ TRƯỜNG
- Như Điều 3;
- Bộ TTTT: Bộ trướng, các Thứ trưởng;
- Các cơ quan đơn vị thuộc Bộ TTTT: Vụ Pháp chế.
Vụ Kc hoạch -  Tài chính, Cục Viền thông, VNN1C;
- Cổng TTĐT Bộ TTTT;
-L ư u : VT, VNN IC(IO ).


