
 

 

 

 

BÁO GIÁ 
DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỨNG THƯ SỐ VIETTEL-CA 

Kính gửi: Quý Công ty 
 

Viettel TPHCM xin trân trọng gửi báo giá Dịch vụ Chứng thực Chứng 

thư số VIETTEL-CA đến Quý Công ty, cụ thể như sau: 
 

- Đối tượng: Tổ chức/doanh nghiệp. 

- Chứng thư số Viettel-CA: là dịch vụ được sử dụng trong các giao dịch điện tử nhằm xác 

định danh tính của người ký, đảm bảo tính toàn vẹn và giá trị pháp lý của các giao dịch 

điện tử. Ứng dụng này giúp việc thực hiện các giao dịch từ xa qua Internet trở nên dễ dàng, 

đơn giản và bảo mật. 

- Một số ứng dụng của chứng thư số (CTS): 

 Khai thuế trực tuyến. 

 Khai hải quan qua điện tử, khai bảo hiểm xã hội. 

 Giao dịch ngân hàng, chứng khoán điện tử, thương mại điện tử. 

 Ký hợp đồng, văn bản 

- Chi tiết gói giá: 
 

Tên dịch vụ Gói cước 12 Tháng 24 Tháng 36 Tháng 

Chữ ký số 

Viettel-CA 

 
 

 
Hoà 

mạng 

mới 

Tổng giá bán 

(Xuất VAT) 
1.826.000 2.741.000 3.109.000 

Khuyến mãi 336.000 651.000 919.000 

Giá thanh toán 1.490.000 2.090.000 2.190.000 

Tên dịch vụ Gói cước 18 Tháng 33 Tháng 48 Tháng 

Chữ ký số 

Viettel-CA 

 
 

 
Hoà 

mạng 

mới 

Tổng giá bán 

(Xuất VAT) 
1.870.000 2.730.000 3.080.000 

Tặng phần mềm kê 

khai bảo hiểm xã hội  

Kê khai tối đa 10 người lao động 

(Công ty có nhiều nhân sự vui lòng LH) 

Khuyến mãi 280.000 540.000 690.000 

Giá thanh toán 1.590.000 2.190.000 2.390.000 

Giá trên đã bao gồm thuế VAT 

ĐẶT BIỆT GIẢM 50% PHÍ KHỞI TẠO KHI ĐĂNG KÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ 
Xin chân thành cảm ơn Quý Khách hàng! 
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 

 

AM: Trần Hoài Nhơn       Sđt: 0833.913.913      Email: nhonth@viettel-solution.com.vn 


