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Hướng dẫn đăng ký tên miền miễn phí .tk 

Và Hosting miễn phí. 

FEBRUARY 27, 2014 BY CHU QUANG   

Với các bạn tập làm một website thì các bạn nên đăng ký một tiên miền miễn phí 

trước để chạy thử. Rồi sau đó tất cả mọi thứ đã ổn thì hãy mua một tên miền đẹp để 

duy trì website của mình. 

Có rất nhiều nhà cung cấp tên miền miễn phí nhưng theo mình thì tên miền miễn phí 

đẹp nhất đến hiện tại vẫn là tên miền .tk. Nghĩa là khi đăng ký xong bạn sẽ có tên 

miền dạng tenmiencuaban.tk đẹp hơn hẳn so với những tên miền khác 

như tenmiencuaban.co.cc hoặc tenmiencuaban.bizhay.com đúng không? 

Hướng dẫn đăng ký một tên miền miễn phí 

Đầu tiên các bạn truy cập vào website dot.tk sau đó điền tên miền mà bạn muốn 

đăng ký vào ô đăng ký. Tên miền này phải chưa có ai đăng ký thì mới được chấp 

nhận. 

 

Lựa chọn tên miền đăng ký 

Ở đây mình đăng ký là cuuhotinhoc.tk nhé. Các bạn chọn GO để tiếp tục ta được 

như sau: 

http://cuuhotinhoc.com/author/admin/
http://cuuhotinhoc.com/huong-dan-tao-mot-website-tu-a-z/
http://www.dot.tk/vi/index.html?lang=vi
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Nhập thông tin tên miền 

Tạm thời các bạn cứ trỏ tên miền về google.com.vn trước. Rồi sau khi có hosting thì 

mình sẽ trỏ tên miền về hosting đó sau. 

– Tiếp tục chọn “đăng ký dài hạn” mình cứ chọn 12 tháng nhé, cái này miễn phí sau 

khi hết hạn mình có thể gia hạn thêm. 

– Nhập những ký tự mà bạn nhìn trong hình rồi sau đó chọn Đăng Ký sẽ dẫn đến ô 

lựa chọn tài khoản đăng ký nhé. 

 

Lựa chọn tài khoản đăng ký 

Các bạn lựa chọn một trong số những tài khoản để đăng ký nhé. Mình sẽ lựa chọn 

tài khoản Google thì ta được như trong hình sau: 
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Đăng ký tên miền miễn phí 

Ở bước này các bạn cứ chọn chấp nhận rồi sau đó đợi mấy giây. Tên miền của bạn 

đã được tạo thành công. 

Quản lý tên miền ở Dot.TK 

Các bạn truy cập vào website chọn Đăng nhập vào My Dot sau đó thì lựa chọn một 

tài khoản mà bạn đã đăng ký ở bước trên để đăng nhập. 

Sau khi đăng nhập bạn chọn Domain Panel để quản lý những tên miền mình đang 

có. 

 

Danh sách tên miền 
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Như vậy là đã đăng ký thành công được tên miền, Để trỏ tên miền đế hosting thì các 

bạn xem bài hướng dẫn trỏ tên miền đến hosting nhé. 

Hướng dẫn đăng ký hosting miễn phí tại hostinger.vn 

MARCH 4, 2014 BY CHU QUANG  

Ở bài trước mình đã viết bài hướng dẫn đăng ký tên miền miễn phí rồi. Bây giờ 

mình xin hướng dẫn viết bài hướng dẫn tạo hosting miễn phí để các bạn có thẻ tạo 

được một website đơn giản. 

Đối với website miễn phí thì các bạn chỉ dùng để học tập thôi. Còn muốn phát triển 

website lâu dài thì các bạn nên thuê một gói hosting một nhà cung cấp hosting tốt 

như Dim.Vn, PA Việt Nam… 

Xem thêm: >>Hướng dẫn tạo website cơ bản 

                       >> Hướng dẫn tạo website từ A – Z 

Hướng dẫn đăng ký hosting tại hostinger.vn 

Đầu tiên các bạn truy cập vào địa chỉ hostinger.vn sau đó chọn Tạo tài khoản 

mới sau đó điền các thông tin đăng nhập vào form và chọn Tạo tài khoản giống 

như trong hình sau: 

http://cuuhotinhoc.com/author/admin/
http://cuuhotinhoc.com/huong-dan-dang-ky-ten-mien-mien-phi-tk/
http://cuuhotinhoc.com/huong-dan-tao-mot-website-tu-a-z/
http://cuuhotinhoc.com/huong-dan-tao-mot-website-tu-a-z/
http://www.hostinger.vn/
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Sau đó đợi hostinger tạo tài khoản cho mình. Tiếp đến các bạn vào email đã đăng 

ký ở trên để kích hoạt. Sau khi kích hoạt hosting trong email xong thì bạn tiến hành 

chọn gói hosting mà mình muốn đăng ký. Ở đây mình chọn gói miễn phí, Tiếp tục 

đến bước điền thông tin hosting như sau: 



6 
 

 

Chọn một loại Tên miền: Subdomain nếu bạn chưa có domain còn nếu có rồi thì 

chọn domain, có thểđăng ký domain miễn phí nhé, điền các thông tin như 

Subdomain, Mật khẩu và xác nhận mật khẩu sau đó chọn Tiếp tục ta được chuyển 

đến bước xác nhận đơn hàng: 

 

http://cuuhotinhoc.com/huong-dan-dang-ky-ten-mien-mien-phi-tk/
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Các bạn điền đầy đủ thông tin sau đó chọn Đặt hàng để tiếp tục và ta được một 

gói hosting miễn phí để chạy thử website hoặc phục vụ cho học tập. Sau đó để tiếp 

tục để website chạy được thì phải tiến hành trỏ tên miền về hosting vừa khởi tạo. 

Thông tin tài khoản quản trị hosting được hostinger gửi vào gmail đăng ký nhé. 

Chu Quang 

Nguồn: http://cuuhotinhoc.com/huong-dan-dang-ky-hosting-mien-phi-tai-hostinger-

vn/ 

www.vietnamvanhien.net 

 

http://www.vietnamvanhien.net/

