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Tờ thông tin – Tên miền .au 

Tên miền .au 

 Đáng tin cậy, an toàn, của Úc 

Miền .au là gì? 

Hệ thống tên miền .au (miền .au) kết nối người dùng Internet trên toàn thế giới với các trang 
mạng và dịch vụ email kết thúc bằng đuôi .au.  

Tên miền .au (chẳng hạn như ‘getyour.com.au’) là một phần quan trọng của hệ thống này. Đây là 
một địa chỉ kỹ thuật số giúp mọi người tìm thấy bạn, doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn trực 
tuyến. Nó báo hiệu cho những người truy cập trang mạng của bạn và gửi email đến cho bạn rằng 
bạn có kết nối với Úc.  

Lợi ích của tên miền .au là gì? 

Với hơn 3,3 triệu tên miền .au, miền .au là một phần quan trọng trong nền kinh tế và xã hội của 
Úc về kỹ thuật số.  

Miền .au là:  

• Được xác thực và bảo mật  

o Có những yêu cầu nghiêm ngặt đặt ra cho người có thể đăng ký tên miền .au. 

Thông tin chi tiết của người đăng ký được xác thực để đảm bảo họ có mặt tại Úc 

và nếu được yêu cầu, là doanh nghiệp hoặc tổ chức có đăng ký của Úc. 

o Tên miền .au có mức độ bị lạm dụng thấp hơn đáng kể so với mức lạm dụng tên 
miền trung bình trên toàn cầu. 

• Tin tưởng được và đáng tin cậy  

o Mỗi khi bạn nhập tên miền .au vào thanh tìm kiếm trên Internet hoặc gửi email 
đến địa chỉ có kết thúc bằng .au, miền .au sẽ kết nối bạn với những gì bạn đang 
tìm kiếm một cách nhanh chóng và chính xác. 

o Các doanh nghiệp có tên miền com.au gần như có khả năng được liên kết đáng tin 
cậy và an toàn cao hơn gấp đôi so với các doanh nghiệp có tên miền thương mại 
thông thường khác. 

• Thuộc về Úc  

o Người dùng Internet nhận ra rằng tên miền .au là của Úc. Điều này giúp người 
dùng internet kết nối và hỗ trợ các doanh nghiệp và tổ chức của Úc khi mua sắm 
hoặc tham gia trực tuyến. 
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o Tên miền .au cục bộ giúp trang mạng xếp hạng cao hơn trong kết quả tìm kiếm 
trên Internet, cho phép người dùng Internet và khách hàng tìm thấy trang mạng 
của bạn dễ dàng hơn. 

Tôi có đủ điều kiện để đăng ký tên miền .au không?  

Để đăng ký tên miền .au, bạn phải được xác thực là hiện diện tại Úc, ví dụ: bằng chứng rằng bạn là 
công dân hoặc thường trú nhân của Úc hoặc một tổ chức đã đăng ký tại Úc. Định nghĩa đầy đủ về 
sự hiện diện tại Úc có thể được tìm thấy tại Phần 1.4 của các quy tắc cấp phép tên miền .au.  

Mỗi loại tên miền .au (không gian tên - namespace) cũng có các quy định cụ thể về việc ai có thể 
đăng ký tên trong không gian tên.  

không gian tên .au Ai có thể đăng ký không gian tên này? 

com.au / net.au Các tổ chức thương mại đã đăng ký để thực hiện hoạt động 
kinh doanh tại Úc, bao gồm thương nhân tự hành nghề, quỹ tín 
thác, hiệp hội được thành lập và các công ty thường có ABN 
hoặc ACN.  

org.au  Các tổ chức đã đăng ký là có tư cách pháp nhân phi lợi nhuận ở 
Úc, bao gồm các công ty được bảo lãnh hữu hạn, các hiệp hội 
được thành lập và các tổ chức từ thiện đã đăng ký. 

id.au  Cá nhân là công dân Úc hoặc thường trú nhân 

asn.au Các pháp nhân phi lợi nhuận và các hiệp hội không đăng ký 
thành lập. 

edu.au Các tổ chức giáo dục hoặc đào tạo được chính phủ Úc công 
nhận, bao gồm cơ sở giáo dục mầm non, trường học, trường 
đại học và các tổ chức đào tạo đã đăng ký.   

gov.au Một tổ chức được thành lập như một bộ hoặc cơ quan chính 
phủ, một tổ chức chính quyền địa phương hoặc cơ quan chính 
phủ được xác định khác. 

Không gian tên của Tiểu bang 
và Lãnh thổ (ví dụ: act.au, 
nsw.au, tas.au)  

Các tổ chức phi lợi nhuận đã đăng ký hoạt động thay mặt cho 
cộng đồng địa phương tại địa phương mà tên có liên quan đến 
(ví dụ: apollobay.vic.au) hoặc các cơ quan cấp cao nhất của 
Tiểu bang hoặc Lãnh thổ. 

.au direct Mọi người với sự hiện diện ở Úc được xác thực.  

.au direct là không gian tên mới nhất của Úc và sẽ cho phép 
mọi người đăng ký tên trực tiếp trước .au (ví dụ: getyour.au) 
lần đầu tiên kể từ ngày 24 tháng 3 năm 2022. 

https://www.auda.org.au/policy/au-domain-administration-rules-licensing
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Danh sách đầy đủ các yêu cầu về tính đủ điều kiện có thể được tìm thấy trong các quy tắc cấp 
phép cho tên miền .au.  

Làm cách nào để đăng ký một tên miền .au? 

Để đăng ký một tên miền .au:  

• Kiểm tra WHOIS để xem liệu tên miền bạn muốn đăng ký có khả dụng không 

• Kiểm tra các quy tắc cấp phép cho tên miền .au để xác định xem bạn có đủ điều kiện để 
đăng ký tên miền đã chọn hay không 

• Chọn một tổ chức đăng ký tên miền auDA được công nhận để đăng ký tên miền của bạn. 
Xin lưu ý rằng auDA không đưa ra giá cả cho tên miền và giá cả thay đổi khác nhau giữa 
các nhà đăng ký.  

Khi bạn đã đăng ký tên miền của mình, hãy đảm bảo bạn luôn cập nhật chi tiết đăng ký tên miền 
.au của mình để được cập nhật các thông tin từ công ty đăng ký của mình, chẳng hạn như thông 
báo gia hạn. 

Ai đang quản lý các tên miền .au? 

Cơ quan quản lý miền .au (auDA) quản lý các quy tắc cho tên miền .au, được phát triển thông qua 
sự tham gia và tham khảo ý kiến của công chúng Úc. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận, được Chính 
phủ Úc phê chuẩn để đảm bảo tên miền .au vẫn là một tên miền đáng tin cậy, an toàn và đáng tin 
cậy cho tất cả người dùng Internet. Nó cung cấp sự công nhận cho các công ty đăng ký, cung cấp 
dịch vụ tên miền .au cho công chúng.  

Tôi có thể tìm thêm thông tin ở đâu?  

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập trang mạng của auDA www.auDA.org.au.  

Để cập nhật thông tin mới nhất về auDA và miền .au, hãy trở thành một Thành viên Liên kết của 
auDA www.auDA.org.au/join  

https://www.auda.org.au/policy/au-domain-administration-rules-licensing
https://www.auda.org.au/policy/au-domain-administration-rules-licensing
https://whois.auda.org.au/
https://www.auda.org.au/au-domain-names/new-au-licensing-rules
https://www.auda.org.au/accredited-registrars
http://www.auda.org.au/
http://www.auda.org.au/join

