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BẢNG GIÁ  
Hóa đơn điện tử 

 
Mô tả dịch vụ: 

 Dịch vụ hóa đơn điện tử iVAT do Công ty TNHH Mãnh Long Phát (MLP) cung cấp trên cơ 
sở hạ tầng và đường truyền sẵn có của MLP. Khách hàng truy cập vào và thực hiện phát hành 
hóa đơn điện tử cho khách hàng của mình, trong đó: 

1. Trách nhiệm của Mãnh Long Phát:  
 Cung cấp tài khoản quản trị, hạ tầng kỹ thuật để khách hàng truy xuất vào và thực hiện phát 

hành hóa đơn điện tử cho khách hàng của mình bao gồm: 
o Hệ thống phát hành hóa đơn điện tử được đặt tại Datacenter của Viettel với tốc độ cao, 

bảo mật, an toàn. 
o Dữ liệu hóa đơn được miễn phí lưu trữ 10 năm  

2. Trách nhiệm khách hàng:  
 Tiếp nhận, bảo quản và chịu trách nhiệm với tài khoản quản trị do MLP cung cấp. 
 Nhập / cung cấp dữ liệu theo chuẩn của MLP để xuất hóa đơn. 
 Sử dụng tiện ích trên hệ thống để làm thông báo phát hành hóa đơn. 
 Lưu trữ các hóa đơn đã phát hành (đã ký số) sau khi hết thời gian lưu trữ miễn phí 10 năm. 
 Chịu trách nhiệm trên nội dung hóa đơn đã xuất.  

 
Bảng giá chi tiết hóa đơn iVAT:  
 

Tên gói Số lượng hóa đơn Giá Phí khởi tạo 

i300 300 300.000 600.000 

i500 500 420.000 600.000 

i1000 1.000 670.000 600.000 

i2000 2.000 1.280.000 600.000 

i5000 5.000 2.500.000 600.000 

i10000 10.000 3.700.000 600.000 

         
Doanh nghiệp sử dụng số lượng Hóa đơn trên 10.000 số hoặc cần tích hợp hệ thống, xin vui lòng liên 
hệ trực tiếp để được tư vấn, khảo sát. 
 
Ghi chú:  

 Thanh toán 1 lần ngay sau khi ký hợp đồng. 
 Hóa đơn thừa được chuyển sang năm tài chính tiếp theo để sử dụng. 
 Hóa đơn mua bổ sung được áp dụng theo khung giá tại thời điểm MLP cung cấp dịch vụ. 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁC DỊCH VỤ  
 

CHI TIẾT DỊCH VỤ CHI PHÍ 

Hỗ trợ tư vấn, triển khai Miễn phí 

Phí thiết kế mẫu hóa đơn Tùy gói cước và yêu cầu 

Phí tích hợp Tùy trường hợp sau khảo sát 

Phí lưu trữ Miễn phí 

Hướng dẫn sử dụng Miễn phí 

Chữ ký số Dùng tất cả nhà mạng 

Hỗ trợ ký tự động Tùy trường hợp sau khảo sát 

Tạo, quản lý nhiều mẫu hóa đơn Miễn phí 

Gửi email hóa đơn đã ký Miễn phí 

Import dữ liệu (Excel, CSV, txt) Miễn phí 

 
Ưu điểm hệ thống Hóa Đơn Điện Tử 

 Đội ngũ kỹ thuật linh động. 

 Hỗ trợ chữ ký số tất cả các nhà mạng. 

 Báo cáo thống kê theo BC26 tiện lợi. 

 Bảng kê hóa đơn. 

 Hỗ trợ nhiều mẫu hóa đơn (có thiết kế theo yêu cầu). 

 Phân quyền cho Nhân viên. 

 Phân mục quản lý khách hàng. 

  


