Theo ó, d tho b sung quy nh: “Khuyn khích hot ng khi nghip, phát trin kinh t s thông qua u ãi v phí,
l phí ng ký s dng tên min di ".id.vn" i vi ch th cá nhân là công dân Vit Nam có tui i trong phm vi t 18
n 23 tui, thi gian u ãi ti a 02 nm. u ãi v phí, l phí trong ng ký s dng tên min di “.biz.vn” i vi doanh
nghip có thi gian thành lp trong vòng 01 nm tính n thi im ng ký tên min, thi hn u ãi ti a 02 nm”.
D tho cng b sung nguyên tc ng ký, s dng tên min quc t. C th, tên min do t chc, cá nhân t chn ng
ký, nhng phi áp ng các yêu cu sau: Không có các cm t xâm phm n ch quyn, li ích, an ninh quc gia,
hoc vi phm o c xã hi, thun phong, m tc ca dân tc.
T chc, cá nhân không liên quan không ng ký s dng tên min là tên gi ca t chc ng, c quan Nhà nc,
các t chc chính tr - xã hi (Mt trn T quc Vit Nam, Công oàn Vit Nam, Hi Nông dân Vit Nam, oàn
Thanh niên Cng sn H Chí Minh, Hi Liên hip Ph n Vit Nam, Hi Cu chin binh Vit Nam...).
C quan, t chc ch c cp tên min di tên min ng ký cho các n v thành viên, các cá nhân ang làm vic
trong c quan, t chc ca mình và phi có trách nhim qun lý các tên min cp di mà mình ã cp. Không c
cp tên min di tên min ca mình cho các c quan, t chc, cá nhân khác.
Các nhà ng ký tên min quc t ti Vit Nam có trách nhim thm nh, không cp quyn s dng các tên min
thuc phm vi bo v theo nguyên tc gi ch.
Tm ngng, thu hi tên min quc t khi có vi phm
Theo d tho, các cn c tm ngng hot ng tên min quc t khi có vi phm là: Theo yêu cu bng vn bn ca c
quan iu tra khi tin hành các hot ng nghip v ngn chn kp thi các hành vi gây mt an ninh thông tin
trong hot ng bo m an ninh quc gia, trt t an toàn xã hi theo quy nh ca pháp lut; theo quyt nh ca c
quan có thm quyn x lý vi phm v thông tin và truyn thông
Trong thi hn 3 ngày làm vic, k t ngày nhn c vn bn yêu cu ca các c quan có thm quyn, các nhà ng
ký tên min quc t ti Vit Nam thc hin vic tm ngng hot ng tên min c yêu cu, ng thi gi vn bn thông báo v
vic tm ngng tên min n c quan, t chc, cá nhân có liên quan.
Các cn c thu hi tên min quc t có vi phm là: Theo quyt nh x pht vi phm hành chính ca thanh tra
chuyên ngành thông tin và truyn thông; theo yêu cu bng vn bn ca c quan iu tra hoc c quan Nhà nc
có thm quyn theo quy nh ca pháp lut.
Các nhà ng ký tên min quc t ti Vit Nam phi hp vi t chc qun lý uôi tên min cp cao quc t thc hin vic thu
hi tên min trong 5 ngày làm vic, k t ngày nhn c quyt nh, vn bn yêu cu thu hi tên min và thông báo v
vic thu hi tên min n c quan, t chc, cá nhân có liên quan.
TNG ÀI DCH V CÔNG: (0236) 1022 hoc *1022 , min phí phc v
1. Nhn phn ánh, góp ý ca ngi dân cho Thành ph và chuyn c quan chc nng x lý
2. Hng dn, gii áp TH TC hành chính, quy nh, chính sách
3. Hng dn s dng dch v chính quyn in t
4. Cung cp các thông tin khác ca Thành ph (thiên tai, a im, s kin, ….)
5. Cung cp dch v Call Center , nhn tin CSKH chuyên nghip, GIÁ R NHT.

