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QUYẾT ĐỊNH 

Sử dụng đầu số 156 tiếp nhận, xử lý yêu cầu tra cứu thông tin tên miền  

 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 04 năm 2011 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn 

thông; 

Căn cứ Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông 

tin và Truyền thông; 

Căn cứ Thông tư số 22/2014/TT-BTTTT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy hoạch kho số viễn thông 

được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 27/2021/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 

năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; 

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

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

Internet được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT ngày 8 tháng 

12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Triển khai việc tiếp nhận và xử lý yêu cầu tra cứu thông tin tên 

miền bằng phương thức nhắn tin như sau:  

1. Sử dụng số 156 làm số dùng chung để tiếp nhận các yêu cầu tra cứu thông 

tin tên miền; 

2. Thời gian triển khai tiếp nhận kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2023. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

1. Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC):
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a) Chủ trì, phối hợp với Cục Viễn thông và các doanh nghiệp triển khai việc 

tiếp nhận và xử lý yêu cầu tra cứu thông tin tên miền bằng phương thức nhắn tin 

qua đầu số 156; 

b) Hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông cách thức kết nối, trao đổi thông 

tin giữa hệ thống của doanh nghiệp và hệ thống của VNNIC để triển khai hệ thống 

tiếp nhận và xử lý yêu cầu tra cứu thông tin tên miền bằng phương thức nhắn tin 

qua đầu số 156 kể từ ngày 01/3/2023. 

2. Cục Viễn thông: 

Phối hợp với Trung tâm Internet Việt Nam trong làm việc, trao đổi, hướng 

dẫn các doanh nghiệp viễn thông để tổ chức triển khai hệ thống tra cứu thông tin 

tên miền qua đầu số 156. 

3. Các doanh nghiệp viễn thông: 

a) Phối hợp các đơn vị của Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm 

Internet Việt Nam; Cục Viễn thông) để triển khai hệ thống tra cứu thông tin tên 

miền bằng phương thức nhắn tin qua đầu số 156. 

b) Thực hiện các quy trình tiếp nhận, lưu trữ, chuyển tiếp, xử lý yêu cầu tra 

cứu thông tin tên miền theo hướng dẫn của Trung tâm Internet Việt Nam và Cục 

Viễn thông. 

c) Kết nối, chia sẻ, báo cáo thông tin tới Trung tâm Internet Việt Nam. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam, Cục 

trưởng Cục Viễn thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và 

Truyền thông, các doanh nghiệp viễn thông cố định mặt đất, di động mặt đất và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Các Thứ trưởng; 
- Các doanh nghiệp viễn thông cố định mặt 
đất, di động mặt đất;  
- Lưu: VT, VNNIC (20). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 
 

 
 

 
 

 
Phạm Đức Long 
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