
BÁO CÁO TÓM LƯỢC TRONG 
NGÀNH VỀ TÊN MIỀN
TẬP 16 – ẤN BẢN SỐ 2 – THÁNG 5/2019 

BÁO CÁO VỀ TÊN MIỀN CỦA VERISIGN 

LÀ MỘT NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG INTERNET TRÊN 

TOÀN CẦU, VERISIGN ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP TÊN MIỀN 

THÔNG QUA MỘT LOẠT CÁC NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ VÀ PHÂN TÍCH. VERISIGN 

CUNG CẤP BẢN HƯỚNG DẪN NÀY NHẰM LÀM NỔI BẬT CÁC XU HƯỚNG QUAN 

TRỌNG TRONG VIỆC ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN, BAO GỒM CÁC CHỈ SỐ HOẠT 

ĐỘNG QUAN TRỌNG VÀ NHỮNG CƠ HỘI PHÁT TRIỂN, CHO CÁC NHÀ 

PHÂN TÍCH NGÀNH, CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG VÀ 

DOANH NGHIỆP.



BÁO CÁO TÓM LƯỢC TRONG NGÀNH VỀ TÊN MIỀN / TẬP 16, ẤN BẢN SỐ 2

2

TÓM LƯỢC BÁO CÁO
Quý 1/2019 khép lại với 351,8 triệu lượt đăng ký tên miền trên tất cả các tên miền cấp cao (TLD), tăng khoảng 
3,1 triệu lượt đăng ký tên miền, hay 0,9 phần trăm so với Quý 4/2018.1,2 Đăng ký tên miền đã tăng thêm 18,0 
triệu, hay 5,4 phần trăm so với năm trước.1,2

Tổng số lượt đăng ký các tên miền quốc gia cấp cao (ccTLD) được 156,8 triệu vào cuối Quý 1/2019, tăng thêm 
2,5 triệu lượt đăng ký tên miền, hay 1,6 phần trăm so với Quý 4/2018.1,2 Số lượng ccTLD tăng thêm 10,5 triệu lượt 
đăng ký tên miền, hay 7,2 phần trăm so với năm trước.1,2

Các tên miền cấp cao .com và .net có tổng cả hai được 154,8 triệu lượt đăng ký tên miền trong cơ sở tên miền3 
vào cuối Quý 1/2019, tăng 1,8 triệu đăng ký tên miền, hoặc 1,2 phần trăm, so với Quý 4/2018. Các tên miền cấp 
cao .com và .net có mức tăng cả hai được 6,5 triệu lượt đăng ký tên miền, hay 4,4 phần trăm so với năm trước. 
Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, cơ sở tên miền .com có tổng cộng 141,0 triệu lượt đăng ký tên miền, trong 
khi cơ sở tên miền .net có tổng cộng 13,8 triệu lượt đăng ký tên miền. 

Tổng số lượt đăng ký tên miền .com và .net mới đã đạt được 9,8 triệu lượt vào cuối Quý 1/2019, so với 9,6 triệu 
lượt đăng ký tên miền vào cuối Quý 1/2018.

Tổng số lượt đăng ký tên miền gTLD mới (ngTLD) đã được 23,0 triệu vào cuối Quý 1/2019, tăng thêm 0,8 triệu 
lượt đăng ký tên miền, hay 3,4 phần trăm so với Quý 4/2018. Số lượng ngTLD đã tăng thêm 2,8 triệu lượt đăng ký 
tên miền, hay 13,8 phần trăm so với năm trước.

Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2019, các tên miền cấp cao TLD lớn nhất theo số lượng được báo cáo là .com, .cn, 
.tk, .de, .net, .uk, .org, .tw, .nl và .ru.1
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10 TLD LỚN NHẤT THEO SỐ LƯỢNG TÊN MIỀN ĐƯỢC BÁO CÁO 
Nguồn: Zooknic, Quý 1/2019; Verisign, Quý 1/2019; Dịch vụ Dữ liệu Vùng tập trung, Quý 1/2019 

.com 141,0 TRIỆU

.cn (TRUNG QUỐC) 23,0 TRIỆU

.tk (TOKELAU) 22,5 TRIỆU

.de (ĐỨC) 16,2 TRIỆU

.net  13,8 TRIỆU

.uk (VƯƠNG QUỐC ANH) 12,0 TRIỆU

.org  10,1 TRIỆU

.tw (ĐÀI LOAN) 5,9 TRIỆU

.nl (HÀ LAN) 5,9 TRIỆU

.ru (LIÊN BANG NGA) 5,8 TRIỆU

HÀNG TRIỆU
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ccTLD LỚN NHẤT THEO SỐ LƯỢNG TÊN MIỀN ĐƯỢC BÁO CÁO
Nguồn: Zooknic, Quý 1/2019 
Để biết thêm thông tin về phương pháp lập Báo cáo Tóm lược trong Ngành về Tên miền, xin vui lòng tham khảo trang cuối của báo cáo tóm lược này.

Tổng số lượt đăng ký tên miền ccTLD được 156,8 triệu vào cuối Quý 1/2019, tăng thêm 2,5 triệu lượt đăng ký tên 
miền, hay 1,6 phần trăm so với Quý 4/2018.1,2 ccTLD tăng thêm 10,5 triệu lượt đăng ký tên miền, hay 7,2 phần trăm 
so với năm trước.1,2 Nếu không có .tk, số lượt đăng ký tên miền ccTLD tăng 1,4 triệu trong Quý 1/2019, hay 1,1 phần 
trăm so với Quý 4/2018. Số lượng ccTLD không kể .tk đã tăng thêm 7,8 triệu lượt đăng ký tên miền, hay 6,2 phần 
trăm, so với năm trước.

 

10 ccTLD hàng đầu, tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2019, bao gồm .cn (Trung Quốc), .tk (Tokelau), .de (Đức), 
.uk (Vương quốc Anh), .tw (Đài Loan), .nl (Hà Lan), .ru (Liên bang Nga), .br (Brazil), .eu (Liên Minh Châu Âu) và 
.fr (Pháp).1,2 Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2019, đã có 304 phần mở rộng ccTLD toàn cầu được ủy nhiệm trong vùng 
root, bao gồm Tên miền Quốc tế hóa (IDN), với 10 ccTLD hàng đầu chiếm 65,2 phần trăm của tất cả các lượt đăng ký 
tên miền ccTLD.1,2

10 XU HƯỚNG TỪ KHÓA HÀNG ĐẦU VỀ .COM VÀ .NET TRONG 
QUÝ 1/2019 
Biểu đồ này thể hiện 10 xu hướng từ khóa hàng đầu được đăng ký bằng tiếng Anh 
với các lượt đăng ký tên miền .com và .net vào Quý 1/2019. 

Verisign đăng tải một bài blog hàng tháng nêu bật các xu hướng từ khóa trong đăng 
ký tên miền nhằm phản ánh các xu hướng từ tháng trước đó. Sử dụng phương pháp 
tương tự, danh sách này phản ánh các từ khóa có tỷ lệ tăng trưởng đăng ký cao nhất 
so với quý trước. 

Phương pháp này nhằm nêu bật các từ khóa mới và hay biến đổi được nhận thấy 
trong các lượt đăng ký tên miền .com và .net. Bằng việc đánh giá các từ khóa có thay 
đổi tỷ lệ phần trăm cao nhất, có thể nhận biết được Top 10 có sự thay đổi đáng kể về 
mối quan tâm của người dùng cuối so với quý trước. 

Thứ hạng .com .net
1 crew podcast

2 custody apex

3 apex realestate

4 lawn holdings

5 worlds lion

6 dentistry formation

7 funnel eat

8 cosmetic act

9 winning elite

10 fill advantage
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 .eu .ru .nl  .br
 (TRUNG QUỐC) (TOKELAU) (ĐỨC) (VƯƠNG QUỐC ANH) (ĐÀI LOAN) (HÀ LAN) (LIÊN BANG NGA) (BRAZIL) (LIÊN MINH CHÂU ÂU) (PHÁP)
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CÁC gTLD MỚI DƯỚI DẠNG TỶ LỆ PHẦN TRĂM TỔNG SỐ TLD 
Nguồn: Dịch vụ Dữ liệu Vùng Tập trung, Quý 1/2019; Verisign, Quý 1/2019; và Zooknic, Quý 1/2019 

Tổng số lượt đăng ký tên miền ngTLD đã được 23,0 triệu vào cuối Quý 1/2019, tăng thêm 0,8 triệu lượt đăng ký 
tên miền, hay 3,4 phần trăm so với Quý 4/2018. Số lượng ngTLD đã tăng thêm 2,8 triệu lượt đăng ký tên miền, 
hay 13,8 phần trăm so với năm trước. 10 ngTLD hàng đầu chiếm 52,9 phần trăm tổng số lượt đăng ký tên miền 
ngTLD. Biểu đồ sau đây thể hiện số lượt đăng ký tên miền ngTLD dưới dạng tỷ lệ phần trăm số lượt đăng ký tên 
miền TLD tổng thể, mà chiếm 6,5 phần trăm trong đó, đồng thời thể hiện 10 ngTLD hàng đầu dưới dạng tỷ lệ 
phần trăm tổng số lượt đăng ký tên miền ngTLD cho Quý 1/2019. 

CÁC gTLD MỚI DỰA TRÊN ĐỊA LÝ DƯỚI DẠNG TỶ LỆ PHẦN TRĂM TỔNG SỐ gTLD DỰA 
TRÊN ĐỊA LÝ TƯƠNG ỨNG 
Nguồn: Dịch vụ Dữ liệu Vùng Tập trung, Quý 1/2019 và Zooknic, Quý 1/2019 

Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2019 đã có 47 ngTLD được ủy nhiệm đáp ứng các tiêu chí sau: 1) có mức độ tập 
trung vào địa lý và 2) có hơn 1.000 lượt đăng ký tên miền kể từ khi đi vào giai đoạn có sẵn cho đại chúng (GA). 
Biểu đồ bên tay trái tóm tắt số lượt đăng ký tên miền tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2019 cho các ccTLD được liệt 
kê và các ngTLD dựa trên địa lý tương ứng trong cùng khu vực địa lý. Ngoài ra, biểu đồ bên phải nêu bật 10 ngTLD 
dựa trên địa lý hàng đầu dưới dạng tỷ lệ phần trăm tổng số TLD dựa trên địa lý. 

Khác
47,1% .top

12,9%

.xyz
8,8%

.loan 7,2%

.online 4,9%

.club 4,7%.site 4,5%
.vip 3,3%

.shop 2,3%
.work 2,2%

.icu 2,0%

Ngoài tổng số ngTLD

Tổng số TLD

328,9 Triệu 23,0 Triệu

ngTLD

351,8 Triệu

93,5% 6,5%

Ngoài số ngTLD (ccTLD)

Tổng số TLD Geo

66,3 Triệu

.de .uk .tw .nl .ru .fr .au .ca 

.us .es .be .jp .at .za .mx .tr

67,0 Triệu

723.13198,9%
1,1%

Khác
41,4%

.tokyo
15,0%

.nyc
9,2%

ngTLD

.berlin 6,9%

.bayern 4,2%
.amsterdam 3,8%

.hamburg 3,2%
.paris 2,8%

.africa 2,7%

.koeln 3,9%

.london 6,9%
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GIỚI THIỆU VỀ VERISIGN
Verisign, một nhà cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền và cơ sở 
hạ tầng internet trên toàn cầu, cho phép điều hướng internet 
cho nhiều tên miền uy tín nhất thế giới. Verisign mang đến 
khả năng bảo mật, tính ổn định và khả năng phục hồi của các 
dịch vụ và cơ sở hạ tầng internet quan trọng, bao gồm cung 
cấp các dịch vụ duy trì vùng root, vận hành hai trong số 13 
máy chủ gốc internet toàn cầu và cung cấp các dịch vụ đăng 
ký cũng như phân giải có thẩm quyền cho các tên miền cấp 
cao .com và .net, là các tên miền hỗ trợ phần lớn hoạt động 
thương mại điện tử toàn cầu. Để tìm hiểu thêm về ý nghĩa của 
cụm từ Powered by Verisign, vui lòng truy cập Verisign.com.

TÌM HIỂU THÊM
Để xem số lượng truy vấn trung bình hàng ngày mà Verisign 
xử lý, vui lòng vào mục “Chúng tôi làm gì” tại Verisign.com.4 Để 
truy cập kho lưu trữ cho Báo cáo Tóm lược trong Ngành về Tên 
miền, vui lòng truy cập Verisign.com/DNIBArchives. Gửi email 
các ý kiến hoặc thắc mắc của bạn về  
domainbrief@verisign.com. 

PHƯƠNG PHÁP
Các dữ liệu được trình bày trong báo cáo tóm lược này, kể cả 
các số liệu quý so với quý, năm so với năm, sẽ phản ánh các 
thông tin được cung cấp cho Verisign tại thời điểm lập báo 
cáo tóm lược này và có thể kết hợp những thay đổi và điều 
chỉnh cho các khoảng thời gian được báo cáo trước đây dựa 
trên thông tin bổ sung nhận được kể từ ngày của các báo 
cáo như vậy trước đó, để phản ánh chính xác hơn tốc độ tăng 
trưởng đăng ký tên miền. Ngoài ra, các dữ liệu có sẵn cho báo 
cáo tóm lược này có thể không bao gồm dữ liệu cho tất cả 304 
phần mở rộng ccTLD được ủy nhiệm cho vùng root, và chỉ bao 
gồm các dữ liệu có sẵn tại thời điểm lập báo cáo tóm lược này. 

Đối với các dữ liệu gTLD và ccTLD được trích dẫn với Zooknic 
làm nguồn tin, phân tích Zooknic sử dụng so sánh về những 
thay đổi của tập tin vùng root tên miền được bổ sung bằng 
các dữ liệu Whois trên một mẫu thống kê các tên miền trong 
đó liệt kê các nhà đăng ký chịu trách nhiệm cho một tên miền 
cụ thể và địa điểm của người đăng ký. Các dữ liệu có biên độ 
sai số dựa theo kích thước mẫu và quy mô thị trường. Các dữ 
liệu ccTLD được dựa trên phân tích các tập tin vùng root. Để 
biết thêm thông tin, hãy xem ZookNIC.com.

1 Con số này bao gồm các tên miền trong ccTLD dạng .tk. .tk là một ccTLD cung cấp miễn phí tên miền cho các cá nhân và doanh nghiệp. Doanh thu được tạo ra bằng cách kiếm tiền từ các tên miền 
hết hạn. Tên miền không còn được người đăng ký sử dụng hoặc đã hết hạn sẽ được đưa trở lại cơ quan đăng ký và lượng truy cập còn lại được bán cho các mạng quảng cáo. Như vậy, không có 
tên miền .tk nào bị xóa. https://www.businesswire.com/news/home/20131216006048/en/Freenom-Closes-3M-Series-Funding#.UxeUGNJDv9s. 

2 Các dữ liệu về tên miền cấp cao dùng chung (gTLD) và ccTLD được trích dẫn trong báo cáo tóm lược này: (i) bao gồm các Tên miền Quốc tế hóa ccTLD, (ii) là ước tính đến thời điểm báo cáo này 
được lập và (iii) có thể thay đổi khi nhận được thêm các dữ liệu đầy đủ.

3 Cơ sở tên miền là vùng đang hoạt động và số tên miền được đăng ký nhưng không được cấu hình để sử dụng trong tập tin vùng Tên miền cấp cao tương ứng và số tên miền ở trạng thái tạm dừng 
trên máy chủ hoặc tạm dừng trên máy khách. Số lượt đăng ký tên miền .com và .net như được báo cáo theo hồ sơ đệ trình SEC gần đây nhất của Verisign. 

4 Mục “Chúng tôi làm gì” có trên trang web Verisign.com dưới tab “Giới thiệu Verisign” và dưới tab con “Tổng quan.”
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