CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…….., ngày ….. tháng ….. năm …..
BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO DỊCH VỤ
V/v: Kết nối VNIX
Số: ..……./VNNIC-ISP_A/BBNT-BGDV
Địa điểm thi công: ………………………….
Căn cứ hợp đồng cung cấp dịch vụ duy trì, khai thác Hệ thống trung
chuyển lưu lượng Internet quốc gia VNIX số ………………. ngày …………..
ký kết giữa Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) và ISP_A;
Căn cứ biên bản thỏa thuận kết nối đa phương (MPLA) tại trạm trung
chuyển Internet quốc gia VNIX số ……….. được ký kết giữa Trung tâm
Internet Việt Nam và ISP_A;
Hôm nay, ngày …. tháng …. năm …. tại ………. chúng tôi gồm:
Bên A: T
Địa chỉ

T

I

V

N

: 18 Nguyễn Du, Hà Nội.

Đại diện : Ông. N

yễ Hồ

Thắ

Chức vụ : Phó Giám đốc.
Điện thoại: (04) - 35564944

Fax: (04)-37821642

Bên B: ISP_A
Địa chỉ : ……………………………..
Đại diện : ……………………………..
Chức vụ : ……………………………..
Điện thoại: ………………

Fax: ………………

Hai bên đã thực hiện việc kết nối mạng Internet của ISP_A với Trạm
trung chuyển Internet Quốc gia VNIX tại ….. với số lượng …. cổng ….Gbps
đảm bảo an toàn, chất lượng và hoạt động ổn định.
Kết luận:

Hai bên cùng xác nhận nội dung công việc nêu trên đã được thực hiện, cụ
thể hai bên đã hoàn thành việc nghiệm việc kết nối mạng Internet của ISP_A
với Trạm trung chuyển Internet Quốc gia VNIX tại …. với số lượng …. cổng
….Gbps đảm bảo an toàn, chất lượng và hoạt động ổn định, hệ thống được
nghiệm thu, đưa vào sử dụng chính thức từ ngày ……..
Biên bản này được lập thành 4 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên
giữ 2 bản để cùng thực hiện.
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ĐẠI DIỆN BÊN B

