
 
 

BÁO GIÁ 

DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ ĐIỆN TỬ MISA ESIGN 

 Kính gửi: Quý khách hàng 

Công ty Cổ phần MISA xin gửi Quý khách hàng Báo giá Dịch vụ chữ ký số điện tử MISA ESIGN như sau: 
 

Gói sản 

phẩm 

Đơn giá 

(VNĐ) 

 
Đơn vị tính 

 
Đối tượng áp dụng 

1. Phí USB Token 

Phí USB 

Token 
550.000 Cái 

Tổ chức, Cá nhân, Cá nhân trong tổ chức sử dụng Dịch vụ chữ ký số 

điện tử MISA ESIGN. 

2. Phí thuê bao 

2.1 Tổ chức 

01 Năm 1.279.000 Chữ ký/1 

năm 

Tổ chức thanh toán tiền mua mới/gia hạn 01 năm/lần 

02 Năm 2.179.000 Chữ ký/2 

năm 

Tổ chức thanh toán tiền mua mới/gia hạn 02 năm/lần 

03 Năm 2.979.000 Chữ ký/3 

năm 

Tổ chức thanh toán tiền mua mới/gia hạn 03 năm/lần 

Từ năm 

thứ tư 
779.000 Chữ ký/1 

năm 

Giá áp dụng từ năm thứ tư trở đi cho Tổ chức thanh toán tiền mua 

mới/gia hạn từ 04 năm (trở lên)/ lần 

2.2 Cá nhân 

01 Năm 499.000 Chữ ký/1 

năm 

Cá nhân thanh toán tiền mua mới/gia hạn 01 năm/lần 

02 Năm 899.000 Chữ ký/2 

năm 

Cá nhân thanh toán tiền mua mới/gia hạn 02 năm/lần 

03 Năm 1.199.000 Chữ ký/3 

năm 

Cá nhân thanh toán tiền mua mới/gia hạn 03 năm/lần 

Từ năm 

thứ tư 
299.000 Chữ ký/1 

năm 

Giá áp dụng từ năm thứ tư trở đi cho Cá nhân thanh toán tiền mua 

mới/gia hạn từ 04 năm (trở lên)/ lần 

2.3 Cá nhân trong tổ chức 

01 Năm 499.000 Chữ ký/1 

năm 

Cá nhân trong tổ chức thanh toán tiền mua mới/gia hạn 01 năm/lần 

02 Năm 899.000 Chữ ký/2 

năm 

Cá nhân trong tổ chức thanh toán tiền mua mới/gia hạn 02 năm/lần 

03 Năm 1.199.000 Chữ ký/3 

năm 

Cá nhân trong tổ chức thanh toán tiền mua mới/gia hạn 03 năm/lần 

Từ năm 

thứ tư 
299.000 Chữ ký/1 

năm 

Giá áp dụng từ năm thứ tư trở đi cho Cá nhân trong tổ chức thanh 

toán tiền mua mới/gia hạn từ 04 năm (trở lên)/ lần 

 
 Lưu ý: 

- Phí trên đã bao gồm 10% VAT 

- Báo giá có hiệu lực từ ngày 15/06/2020 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! 
 

 



Giảm giá trực tiếp cho khách hàng đăng ký ngay hôm nay 

Gọi Ngay Để Nhận Khuyến Mãi Mới Nhất: 0917.757.227 – 0918.437.227 

 

 
 

MISA Hà Nội 

ĐT: 024 3795 9595 

Email: 

esign@han.misa.com.vn 

 

MISA HCM 

ĐT: 028 5431 8318 

Email: 

esign@hcm.misa.com.vn 

Liên hệ mua hàng 

MISA Đà Nẵng 

ĐT: 0236 366 7555 

Email: 

esign@dng.misa.com.vn 

 

MISA Buôn Ma Thuột 

ĐT: 0262 381 7400 

Email: 

esign@bmt.misa.com.vn 

 

MISA Cần Thơ 

ĐT: 0292 376 6488 

Email: esign@cth.misa.com.vn 
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