
  

 

BÁO GIÁ 

MISA ESIGN – PHẦN MỀM CHỮ KÝ SỐ TỪ XA 

 

Kính gửi: Quý khách hàng 

Công ty Cổ phần MISA xin gửi tới Quý khách hàng bảng báo giá MISA eSign – Phần mềm và Dịch vụ phần 

mềm Chữ ký số từ xa như sau: 

 

Gói SP/DV 

 
Đơn vị 

tính 

Đơn giá (VND) 

Tổ chức 
Cá nhân trong tổ 

chức 
Cá nhân 

1. Phần mềm chữ ký số 

từ xa: Khởi tạo dịch 

vụ phần mềm 

Chứng 

thư số 

 
500.000 

 
500.000 

 
500.000 

2. Phần mềm Chữ ký số từ xa: Gói sản phẩm 

Phần mềm Chữ ký số 

từ xa  gói 01 năm 

Gói 1.350.000 550.000 550.000 

 

Phần mềm Chữ ký số 

từ xa  gói 02 năm 

 
Gói 

2.250.000 
(1.125.000/năm) 

950.000 
(475.000/năm) 

950.000 
(475.000/năm) 

 

Phần mềm Chữ ký số 

từ xa  gói 03 năm 

Gói 3.050.000 

(1.016.667/năm) 

1.250.000 

(416.667/năm) 

1.250.000 

(416.667/năm) 

 

Phần mềm Chữ ký số 

từ xa  gói 04 năm 

Gói 3.850.000 

(962.500/năm) 

1.550.000 

(387.500/năm) 

1.550.000 

(387.500/năm) 

 

Phần mềm Chữ ký số 

từ xa  gói 05 năm 

Gói 4.550.000 
(910.000/năm) 

1.850.000 
(370.000/năm) 

1.850.000 
(370.000/năm) 

 

 

Các nghiệp vụ ký số 

- Thuế điện tử 

- Hải quan điện tử 

- BHXH điện tử 

- Hóa đơn điện tử 

- Ký văn bản, hợp đồng điện tử 

 

- Xác thực dịch vụ công điện tử 

- Giao dịch ngân hàng điện tử 

- Giao dịch chứng khoán điện tử 

- Các giao dịch điện tử khác

 



 

 

Quy định chung: 

- Phần mềm Chữ ký số từ xa khởi tạo dịch vụ chữ ký số chỉ phải trả một lần khi Quý khách thực 
hiện kích hoạt dịch vụ. 

- Báo giá có hiệu lực từ ngày 10/10/2021. 

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với các Văn phòng MISA trên toàn quốc.  

 
 

 

 

 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý khách! 
 

 

 

 

 

 


