
Quý khách hàng 

 
 

Thư báo giá 

Chính sách giá dịch vụ Hóa đơn điện tử 

LV-E.INVOICE 
 

 Kính gửi: 

 Công ty Cổ Phần Tin Học Lạc Việt xin trân trọng báo giá dịch vụ Hóa đơn điện tử LV-E.Invoice, 

chi tiết như sau: 
 

STT Tên gói cước Số lượng Hóa đơn Đơn giá Giá tiền (VNĐ) 

1 LVEIV-200 200 900 180,000 

2 LVEIV-300 300 850 255,000 

3 LVEIV-500 500 700 350,000 

4 LVEIV-1000 1,000 550 550,000 

5 LVEIV-2000 2,000 420 840,000 

6 LVEIV-3000 3,000 400 1,200,000 

7 LVEIV-5000 5,000 350 1,750,000 

8 LVEIV-7000 7,000 340 2,380,000 

9 LVEIV-10000 10,000 285 2,850,000 

10 LVEIV-15000 15,000 260 3,900,000 

11 LVEIV-20000 20000 255 5,100,000 

12 eHD-Max > 20, 000 250 Theo SL ký HĐ 

 
Ghi chú: 

- Không giới hạn thời gian sử dụng 

- Phần mềm dễ sử dụng nhất: hoàn toàn online, không cần cài đặt 

- Bảo mật an toàn dữ liệu hóa đơn 

- Tích hợp Miễn phí với phần mềm kế toán/ bán hàng AccNetERP 

 
Chi phí trên bao gồm: 

- Phí khởi tạo hệ thống 

- Quyền sử dụng miễn phí 5 mẫu hóa đơn có sẵn 

- Lưu trữ cho mỗi hóa đơn trong vòng 10 năm, tính từ ngày sử dụng hóa đơn 

- Chức năng gửi email thông báo mã tra cứu hóa đơn. 

- Báo giá trên đã bao gồm thuế và phí liên quan 

 
Chi phí trên chưa bao gồm: 

- Chức năng tích hợp với phần mềm kế toán/ bán hàng 



- Thiết kế mẫu hóa đơn theo yêu cầu  

- Chức năng gửi mã tra cứu hóa đơn qua tin nhắn  

-Chi phí thiết bị chữ ký số (CA, HSM,...)  

Chi phí thiết kế hoá đơn 
 

Theo mẫu có sẵn, thay đổi vị trí hiển thị dữ liệu có sẵn 500,000/mẫu 

Theo mẫu đặc thù, không bổ sung trường dữ liệu 1,000,000/mẫu 

Theo mẫu đặc thù và bổ sung trường dữ liệu thoả thuận 

Hình thức thanh toán: 
 

Thanh toán 100% giá trị gói cước ngay sau khi ký hợp đồng 

Mọi thắc mắc khác xin Quý khách vui lòng liên hệ: 
 

 Bộ phận kinh doanh  
 

Lac Viet Computing Corp. l 23 Nguyễn Thị Huỳnh, Q. Phú Nhuận, HCMC 

Hotline: 0888 699 711  

Email: accnet@lacviet.com.vn l www.lacviet.vn  

 

 
Trân trọng cảm ơn, 
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