
 

 

 

 
Phụ lục số: ………………….. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 
 

                Đà Nẵng, ngày …… tháng …… năm ……...…. 
 

PHỤ LỤC GIA HẠN/THAY ĐỔI/ TẠM DỪNG/ KHÔI PHỤC/ THU HỒI  

CHỨNG THƯ SỐ VIETTEL−CA 

(Kèm Hợp đồng số: …………….., ngày ……. tháng ….. năm ……………....) 
 

I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG 

Tên cơ quan/tổ chức:  ..............................................................................................................................................  

Số điện thoại: …………………..………………… Fax:………………………………………………………… 

Số tài khoản: …………………….……Mở tại:  .....................................................................................................  

Mã số thuế:  .............................................................................................................................................................  

Giấy phép ĐKKD/QĐ thành lập/CMND số: ………………………do………..……...cấp ngày: ……………… 

Người đại diện: ………………………………….………………….Chức vụ:  .....................................................  

II. NỘI DUNG KHÁCH HÀNG YÊU CẦU 

(Quý khách đánh dấu  vào ô loại yêu cầu. Lưu ý: Chỉ điền các thông tin thay đổi so với thông tin cũ.) 

 Gia hạn dịch vụ 

 Thay đổi Thông tin khách hàng tổ chức, doanh nghiệp 

Tên giao dịch đầy đủ: ........................................................................................................................................  

Trực thuộc: .........................................................................................................................................................  

Quyết định thành lập số/Giấy phép ĐKKD: ......................................................................................................  

Cấp ngày: ……………………………………….Tổ chức cấp: ........................................................................  

Mã số Thuế: .......................................................................................................................................................  

Địa chỉ:………………………………………….…………Quận/Huyện………………Tỉnh/TP: ...................  

     Thay đổi Email giao dịch chính thức:   ..............................................................................................................  

 Thay đổi Thông tin khách hàng cá nhân/ đại diện pháp lý của tổ chức, doanh nghiệp 

Họ và tên :…………….………………………………….Chức vụ: .................................................................  

Số CMND/Hộ chiếu: ..…………………………Ngày cấp: ………………….. Nơi cấp: .................................  

Hộ khẩu thường trú: ...........................................................................................................................................  

Điện thoại:..………………………………….…Di động: .................................................................................  

Email:...:……………..........................................Fax: ........................................................................................  

 Thay đổi Thông tin người liên hệ 

Họ và tên:…………………………………………………Chức vụ: ................................................................  

Địa chỉ:...............................................................................................................................................................  

Điện thoại:..………………………………..…...Di động: .................................................................................  

Email:..………………........................................Fax: ........................................................................................  

 Tạm dừng dịch vụ. Từ ngày: ……./……/………… 

 Khôi phục dịch vụ. Từ ngày: ……./……./………... 

 Thu hồi dịch vụ. 

III. PHÍ THANH TOÁN (nếu có) 

TT Khoản mục 
Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

Đơn giá  

(VNĐ) 
Thành tiền (VNĐ) Ghi chú 

1 Gói cước …… …… ……………… ………………. ………..………… 

2 Giá thiết bị cái …… ……………… ……………… 
Gia hạn do mất 

USB Token 

Tổng tiền đã bao gồm thuế GTGT: ……………….. ………… 

Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Phụ lục này là phần không thể tách rời của Hợp đồng, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, 

Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản. 

NHÂN VIÊN TIẾP NHẬN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
ĐẠI ĐIỆN BÊN A 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 


