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CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TÊN MIỀN .VN 2021-2025

1

Tên miền “.vn” 

là thương hiệu

quốc gia

2

Phổ cập sử dụng

tên miền “.vn” 

toàn dân

3

Phát triển tên

miền gắn liền

không gian

chuyển đổi số, các

sản phẩm, dịch vụ

make in Việt Nam

4

Mở rộng hợp tác

cùng phát triển

tên miền “.vn”



MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN TÊN MIỀN .VN 2021-2025

- 01 triệu tên miền
trong năm 2022 gồm
có phí vàmiễn phí .
- Tối thiểu 1 triệu tên
miền có thu phí năm
2025.
- Gia nhập các quốc
gia có >1triệu tên
miền ccTLD.

- Top 1 Đông Nam Á
- Top 10 Châu Á-TBD
- Top 20-30 quốc gia
trên thế giới

- Xây dựng chính
sách đột phá để
phát triển đạt 2.5-3
triệu tên miền năm
2025
- Phát triển phổ cập
tên miền .VN,
hosting tại Việt Nam
để thúc đẩy Internet
Việt nam phát triển
an toàn.

Triển khai chương
trình phát triển
tên miền trên 63
tỉnh, thành phố.



CHÍNH SÁCH ĐỘT PHÁ 

1 2

3

45

6

Chính sách tên miền id.vn cho
công dân Việt Nam

Mở rộng không gian tên miền mới

Chính sách tên miền biz.vn 
cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Chính sách phí, lệ phí phù hợp đối
tượng, đuôi tên miền

H/đ branding marketing nhằm
định vị tên miền “.vn” là thương

hiệu quốc gia

Hồ sơ điện tử, công nghệ eKYC
trong đăng ký tên miền



2 Đông Nam Á

Top 11 Châu Á-TBD

43 Thế giới
555.000 .vn

TÊN MIỀN QUỐC GIA .VN TRÊN BẢN ĐỒ THẾ GIỚI



TÊN MIỀN, DỊCH VỤ SỐ, KẾT NỐI NỀN TẢNG SỐ 

PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ

QUYẾT ĐỊNH 749/QĐ-TTg NGÀY 3/6/2020 – CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA

Dịch vụ trực tuyến

của các cơ quan nhà

nước, báo điện

tử, trang thông tin

điện tử tổng hợp,

giáo dục, y tế,

thương mại điện tử

của Việt Nam sử

dụng tên miền quốc

gia (.vn);

VAI TRÒ TÊN MIỀN “.VN” TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ



Tên miền “.vn” & dịch vụ số đóng một vai trò quan trọng trong việc kết 

nối người dân với nền tảng số góp phần tạo nên thành công trong công 

cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Yếu tố quan trọng để kết nối

người dân với các nền tảng số

Công cụ hữu ích của người 

dân trên không gian mạng

VAI TRÒ TÊN MIỀN “.VN” TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ



Hoạt động kinh tế sử dụng công nghệ số và dữ liệu số

làm yếu tố đầu vào chính, sử dụng môi trường số làm

không gian hoạt động chính, sử dụng công nghệ thông

tin - viễn thông để tăng năng suất lao động, đổi mới mô

hình kinh doanh và tối ưu hóa cấu trúc nền kinh tế.

Xã hội tích hợp công nghệ số một cách tự nhiên và mặc

định vào mọi mặt đời sống, người dân được kết nối, có khả

năng tương tác và thành thạo kỹ năng số để sử dụng các

dịch vụ số, từ đó, hình thành các mối quan hệ mới trong

môi trường số, hình thành thói quen số và văn hóa số.

XÃ HỘI SỐ

KINH TẾ SỐ

QUYẾT ĐỊNH 411/QĐ-TTg NGÀY 31/3/2022 - CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KTS, XHS

VAI TRÒ TÊN MIỀN “.VN” TRONG THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KTS, XHS



TÊN MIỀN “.VN” THÚC ĐẤY PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ

Doanh nghiệp, người dân thực hiện mua, bán hàng trực tuyến trên các trang

thương mại điện tử sử dụng website, ứng dụng gắn liền tên miền quốc gia “.vn”



TÊN MIỀN “.VN” THÚC ĐẤY PHÁT TRIỂN XÃ HỘI SỐ

Doanh nghiệp, người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan

nhà nước được cung cấp thông qua các website, ứng dụng sử dụng tên miền quốc

gia “.vn”



ỨNG DỤNG TÊN MIỀN “.VN” VÀ CÁC DỊCH VỤ SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH TẾ SỐ, XÃ HỘI SỐ





Tên miền, website, email-Hiện diện trực tuyến.
Không có website, email riêng doanh nghiệp
như vô hình hoặc không tạo được thương hiệu
số riêng trên internet.1
2
3

Dù bán hàng đa kênh (multi channel
hay omni channel) thì website vẫn là
kênh gốc và quan trọng nhất, nên được
đầu tư bài bản

Website, email với tên miền .VN
mang lại giá trị nhận diện, tin cậy,
an toàn hơn, đặc biệt tối ưu cho thị
trường nội địa
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https://brvtict.vn

VŨNG TÀU HẢI PHÒNG
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https://haiphongioc.vn
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BẾN TRE

https://bentreict.vn

CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH KINH DOANH TRỰC TUYẾN HIỆU QUẢ 

VỚI CÁC DỊCH VỤ SỐ  SỬ DỤNG TÊN MIỀN “.VN”



CÁC KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HỖ TRỢ TRONG CHƯƠNG TRÌNH






