
 

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM QUẢN LÝ THÔNG TIN  

 NGUỒN          THÔNG MINH 

1. Giá niêm yết của MobiFone triển khai dưới dạng dự án với hình thức triển khai On- 

Premise 

- Áp dụng trong trường hợp khách hàng có nhu cầu triển khai giải pháp trên hệ thống máy 

chủ của chính khách hàng. 

- Giao Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin MobiFone và Giám đốc Công ty Dịch vụ 

MobiFone khu vực chủ động và tự chịu trách nhiệm quyết định chính sách giá Giải pháp 

quản lý thông tin nguồn thông minh (Version 1.0) đảm bảo tuân thủ các quy định hiện 

hành của Tổng công ty đã ban hành tại Công văn số 2915/MOBIFONE-KHDN ngày 

20/6/2019. 

 

Số lương user đăng ký Đơn giá MBF bán 

X ≤500 1,400,000,000 

500<X ≤1000 2,000,000,000 

1000<X ≤2000 3,000,000,000 

2000<X 4,000,000,000 

 

Ghi chú: 

- Hình thức thanh toán: Trả trước một lần. 

- X: Số lượng thiết bị truyền thanh thông minh có thể quản lý 

- Sản phẩm Hệ thống quản lý thông tin nguồn được Trung tâm Công nghệ Thông tin 

MobiFone phát triển theo đúng quy định tại: 

• Thông tư 13/2020/TT-BTTTT ngày 03/07/2020 “Quy định việc xác định hoạt động sản 

xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình”; 

• Quy trình phát triển sản phẩm dịch vụ giải pháp CNTT cung cấp cho khách hàng 

của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone. 

- Như vậy Giải pháp quản lý thông tin nguồn thông minh (Version 1.0) là sản phẩm 

phần mềm. 



 

- Căn cứ: 

• Nghị định 71/2007/NĐ-CP ngày 03/05/2007 “Quy định chi tiết và hướng mên ghệ 

thông tin”; 

• Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 “Hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia 

tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị gia tăng”. 

Do đó, sản phẩm hệ thống quản lý thông tin nguồn là sản phẩm phần mềm và khi 

cung cấp ra thị trường không chịu thuế GTGT. 

 

2. Chính sách giá bán phiên bản On Cloud 

 

- Căn cứ trên thực tế Trung tâm Công nghệ thông tin nghiên cứu và tham khảo trên thị 

trường và so sánh giữa phương án triển khai On-Premise 

 

 

Số lương user đăng ký Đơn giá bán phiên bản On Cloud 

X ≤500 450,000,000 

500<X ≤1000 800,000,000 

1000<X ≤2000 1,600,000,000 

 

3. Chính sách giá các gói nâng cấp phiên bản On-Premise 

 

• Đối với trường hợp khách hàng đã mua gói quản lý 500 thiết bị: 

 

 

 

STT 

 

Gói nâng cấp Giá bán dự kiến ( 

Niêm yết) 

1 
Quản lý 500 thiết bị 

lên 1000 thiết bị 
800.000.000 

2 
Quản lý 500 thiết bị 

lên 2000 thiết bị 
2.200.000.000 

3 
Quản lý 500 thiết bị 

lên không giới hạn 
3.400.000.000 



 

• Đối với trường hợp khách hang đã mua gói quản lý 1000 thiết bị 

 

 

 

STT 

 

Gói nâng cấp 
Giá bán dự kiến ( 

Niêm yết) 

1 
Quản lý 1000 thiết bị 

lên 2000 thiết bị 
1.600.000.000 

 


