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 BÁO GIÁ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ 

VIETTEL - CA  

       Gửi :  Quý Khách Hàng 

* Viettel-CA là dịch vụ chứng thực chữ ký số do Tập đoàn Viễn thông Quận đội cung 

cấp, được cấp phép bởi Bộ thông tin & Truyền thông từ ngày 02/06/2010. 

* Chứng thực chữ ký số 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 giao dịch từ xa qua Internet trở nên dễ dàng, 
đơn giản và bảo mật. 

* Một số ứng dụng của chữ ký số: 
- Ngân hàng điện tử, chứng khoán điện tử, đấu thầu điện tử 

- Ký số trên các hệ thống phần mềm nội bộ tổ chức, doanh nghiệp 
* Bên cạnh việc ký số bằng USB Token truyền thống, Viettel-CA có thể ký trên mọi 

thiết bị di động, chỉ cần có sóng Viettel. Viettel là nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số 
trên Sim đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam. 

* Chúng tôi xin gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá dịch vụ chứng thực chữ ký số cá 
nhân ứng dụng trên USB Token và trên sim di động chi tiết như sau: 

    1.        Chứng thư số Viettel CA (chữ ký số trên USB Token) 
 Gói cước CTS cá nhân Gói 1 năm Gói 2 năm Gói 3 năm 

 
 
Gói 
Viettel 
CA  

Tổng giá bán 1.045.000 1.391.000 1.573.000 

Giá CTS 495.000 841.500 1.188.000 

Giá thiết bị 550.000 550.000 385.000 

Số tháng sử dụng 12 24 36 

2. Chứng thư số MobileCA (chữ ký số trên SIM CA) 
 Gói cước CTS cá nhân Gói 1 năm Gói 2 năm Gói 3 năm 

 
 
Gói 
Mobile 
CA  

Tổng giá bán 498.000 798.000 1.098.000 

Giá CTS 399.000 699.000 999.000 

Giá sim CA   99.000 99.000 99.000 

Số tháng sử dụng 12 24 36 

Ghi chú: Giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT 

Đầu mối liên hệ : 
MR:     Mr.Cường – WEB: Viertelnet.vn                           

Tel:     0963.14.53.53 – 0866.222.900 – 0922.193.999  
        

                                                                                                 


