
 

 

 

 

BÁO GIÁ 
DỊCH VỤ PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ(SINVOICE) 

Kính gửi: Quý Công ty 
 

Viettel TPHCM xin trân trọng gửi báo giá Dịch vụ Hóa đơn điện tử 

VIETTEL - SINVOICE đến Quý Công ty, cụ thể như sau: 

- Đối tượng: Tổ chức/doanh nghiệp. 

- Lời đầu tiên, Viettel xin chân thành cảm ơn Quý khách đã tin tưởng chọn dịch vụ 
hóa đơn điện tử Viettel(SInvoice). 

- Viettel gửi bảng báo giá cho dịch vụ hóa đơn điện tử Viettel(SInvoice) như sau: 

- Chi tiết gói giá: 

STT Gói cước Số lượng Hóa đơn của gói 
Giá bán trọn gói 

VAT (VNĐ) 

1  DT100 100 110.00 

2  DT200 200 217.800 

3  DT300 300 326.700 

4  DT500 500 451.000 

5  DT1.000 1,000 704.000 

6  DT2.000 2,000 1.056.000 

7  DT3.000 3,000 1.485.000 

8  DT5.000 5,000 2.255.000 

9  DT7.000 7,000 3.003.000 

10  DT10.000 10,000 3.740.000 

11  DT20.000 20,000 6.380.000 

12  DT40.000 40,0000 12.760.000 

13  DT-max 1,000,000 319.000.000 

KHÔNG GIỚI HẠN THỜI GIAN SỬ DỤNG HÓA ĐƠN 

PHÍ KHỞI TẠO HÓA ĐƠN 1.000.000vnđ 
Ghi chú: 
- 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.  
- Lưu trữ hóa đơn đã phát hành trên hệ thống Viettel trong vòng 10 năm. Sau thời hạn có thể mua thêm.  
- Khách hàng được sử dụng thiết bị ký số HSM (thiết bị ký số chuyên dụng không cần usb token vật lý, 
dược tích hợp sẵn trên hệ thống) của Viettel miễn phí 06 tháng đầu hoặc khách hàng có thể dùng chính 
usb token để ký.  
- Khách hàng có nhu cầu mua số lượng Hóa đơn điện tử từ 20.000 số trở lên áp dụng đơn giá 290đ/ 
hóa đơn (chưa VAT), các gói cước được cung cấp sẽ là bội số của 10.000 hóa đơn.  

 Gói cước trên đáp ứng cho trường hợp khách hàng dùng mẫu hóa đơn có sẵn trên hệ 
thống Viettel không chỉnh sửa thêm bớt thông tin có trên mẫu hóa đơn. Nếu khách hàng 
có nhu cầu chỉnh sửa mẫu hóa đơn sẽ có chi phí thiết kế từ 500.000đ trở lên tùy theo độ 

phức tạp mẫu yêu cầu.   
Viettel sẽ hỗ trợ Doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục cần thiết khi làm việc với cơ quan thuế. 

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 



 

 

 

 

 

BÁO GIÁ 

DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỨNG THƯ SỐ VIETTEL-CA 

HSM CHUYÊN DỤNG KÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ 

 

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(HSM): là dịch vụ chứng thư số server chuyên dụng của Viettel 

được tích hợp và đồng bộ chung với tài khoản phần mềm hóa đơn điện tử (Sinvoice). 

 Chức năng duy nhất nhất là ký hóa đơn điện tử trên hệ thống Sinvoice Viettel. 
 Ưu điểm so với ký bằng USB Token: Ký phát hành hóa đơn nhanh chóng, cực kỳ đơn 

giản, phát hành hóa đơn trên nhiều thiết bị khác nhau( Máy tính bảng, smartphone, …), 

bảo mật và an toàn,…  

- Chi tiết gói giá: 

Mô tả Giá cước 

Trường hợp Khách hàng hòa mạng Hóa đơn điện tử SInvoice lần đầu tiên  

Gói ký hóa đơn 15 tháng 550.000 

Gói ký hóa đơn 24 tháng 880.000 

Gói ký hóa đơn 36 tháng 1.650.000 

Gói ký hóa đơn 48 tháng 2.310.000 

Trường hợp Khách hàng đã sử dụng hóa đơn điện tử SInvoice, mua mới/gia hạn  

Gói ký hóa đơn 12 tháng 880.000 

Gói ký hóa đơn 24 tháng 1.650.000 

Gói ký hóa đơn 36 tháng 2.310.000 

Chữ ký số usb token khách hàng có sẵn Hỗ trợ cài đặt vô hệ thống để ký miễn phí  
 
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 


