
                                       

 

 

 

 
                BÁO GIÁ DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ 

        

Kính gửi: 

 

Quý Khách hàng 

 
Viettel Đà Nẵng xin trân trọng gửi báo giá dịch vụ Hóa đơn Điện tử đến Quý 

Khách hàng, cụ thể như sau: 

 

1. Giới thiệu 

a.  Hóa đơn điện tử là gì ? 

- Được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. 

- Được ký bằng chữ ký điện tử 

- Có giá trị về mặt pháp lý như hóa đơn giấy thông thường 

- Có thể chuyển đổi thành hóa đơn giấy khi có nhu cầu 

b. Lợi ích khách hàng : 

- Nhanh chóng sử dụng dịch vụ sau khi ký hợp đồng, lựa chọn mẫu hóa đơn sẵn có, được 

cấp account để phát hành, quản lý hóa đơn trên hệ thống Hóa đơn điện tử của Viettel. 

- Viettel đảm bảo hạ tầng, lưu trữ hóa đơn, cung cấp website tra cứu (dùng chung) cho 

khách hàng. 

- Khách hàng được sử dụng chung thiết bị ký số HSM (thiết bị ký số chuyên dụng) của 

Viettel, miễn phí chứng thư số HSM năm đầu sử dụng. 

- Lưu trữ miễn phí hóa đơn đã phát hành trên hệ thống Viettel trong vòng 10 năm. 

- Hóa đơn chưa sử dụng hết được bảo lưu một năm sử dụng. 

2. Chi tiết gói giá : 

a. Phí dịch vụ hóa đơn điện tử 

 

STT Gói cước 
Số lượng Hóa đơn 

của gói 

Giá bán trọn gói 

(VNĐ) 

1 DT300 300 297,000 

2 DT500 500 410,000 

3 DT1.000 1,000 640,000 

4 DT2.000 2,000 960,000 

5 DT3.000 3,000 1,350,000 

6 DT5.000 5,000 2,050,000 

7 DT7.000 7,000 2,730,000 

8 DT10.000 10,000 3,400,000 

9 DT20.000 20,000 5,800,000 
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(Giá trên chưa bao gồm VAT) 

- Ghi chú: Gói cước trên tính trên số lượng hóa đơn, đáp ứng cho trường hợp khách hàng dùng 

mẫu hóa đơn có sẵn trên hệ thống, nghiệp vụ hóa đơn tuân theo nghiệp vụ hệ thống đang đáp 

ứng.  

b. Chính sách chứng thư số server bán kèm gói hóa đơn: 

- Khách hàng dùng dịch vụ hóa đơn điện tử bắt buộc phải có chữ ký số đi kèm.  

- Viettel miễn phí Chứng thư số cho năm đầu tiên sử dụng nếu đăng ký dịch vụ 

- Chứng thư số sever từ năm thứ 2 trở đi có chính sách ưu đãi: 

 

TT Gói cước Tính năng 
Đơn giá (VNĐ/chứng thư/năm - 

chưa VAT) 
Ghi chú 

1 CA-HD1 Ký hóa đơn 800.000 
 

 

Chi tiết xin vui lòng tin liên hệ: 

 
 
 
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! 

 

QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ VUI LÒNG LIÊN HỆ : 
 
Mr ANH TUẤN – TRUNG TÂM VIETTEL QUẬN HẢI CHÂU 
Địa chỉ: số 58 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng 
Điện thoại: 0984 194 999 
Email: Tuanva194999@gmail.com 
Website: https://vietteldanang.com.vn/ 
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