
  
 

BÁO GIÁ 

MISA eSign - DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ 

Kính gửi: Quý khách hàng 

Công ty Cổ phần MISA xin gửi Quý khách hàng báo giá Dịch vụ chữ ký số - MISA eSign như sau: 

1. Mua mới dịch vụ chữ ký số MISA eSign 

Đối tượng sử dụng 
Gói dịch vụ chữ ký số 

01 năm 02 năm 03 năm 

Tổ chức 1.829.000 2.729.000 3.529.000 

Cá nhân 1.049.000 1.449.000 1.749.000 

Cá nhân trong tổ chức 1.049.000 1.449.000 1.749.000 

Hộ, cá nhân kinh doanh 1.049.000 1.449.000 1.749.000 

2. Gia hạn dịch vụ chữ ký số MISA eSign 

Đối tượng sử dụng 
Gói dịch vụ chữ ký số 

01 năm 02 năm 03 năm 

 

Tổ chức 1.279.000 2.179.000 2.979.000 

 
Cá nhân 

499.000 899.000 1.199.000 

Cá nhân trong tổ chức 499.000 899.000 1.199.000 

Hộ, cá nhân kinh doanh 499.000 899.000 1.199.000 

Các nghiệp vụ ký số đáp ứng trên MISA eSign 

- Thuế điện tử - Xác thực dịch vụ công điện tử 

- Hải quan điện tử - Giao dịch ngân hàng điện tử 

- BHXH điện tử - Giao dịch chứng khoán điện tử 

- Hóa đơn điện tử - Các giao dịch điện tử khác 

- Ký văn bản, hợp đồng điện tử 

Quy định chung: 

- Gói dịch vụ trên đã bao gồm USB Token và thuế giá trị gia tăng 

- Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/03/2021 và có thể thay đổi ở bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước. 

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

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

Liên hệ mua hàng 

 
MISA Hà Nội MISA HCM MISA Đà Nẵng MISA Buôn Ma Thuột MISA Cần Thơ 

ĐT: 024 3795 9595 ĐT: 028 5431 8318 ĐT: 0236 366 7555 ĐT: 0262 381 7400 ĐT: 0292 376 6488 

Email: esign@han.misa.com.vn Email: esign@hcm.misa.com.vn Email: esign@dng.misa.com.vn Email: esign@bmt.misa.com.vn Email: esign@cth.misa.com.vn 
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